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-` DEPARTAMENTO NACIÓNM..DA PROPRIEDADE INDUSTRIAI.
• DIRETOR. GERAL
Em 5 de agósto de 1970
Pedidos de Prelerácia
Distribuidora Lalekla Ltda. (no pedido de preferência da pat. PI termo
n9 206.385 — MI termo n9 213..475) .
Defiro o pedido --e Quanto ao têrmo
n9 207.263, em face do pedido de preferência nos têrmos n 9 206.385 e
207.263, dê-se andamento• ao presente
pedido.
• RecOnsideração de Despacho

CAPITAL FEDERAL
-

SEGUNDA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 1970

REVISTA,DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
vos relatórios como privilégio de Invenção,'sob o titulo "aperfeiçoamentos
em • tarugo expandivel em forma de
luva".
José jany (no repurso interposto au
indeferimento da pat. MU termo numero 109.557) . Reconsidero o despacho, publicado no D.O. (Seção III)
de 12-5-70, ' que indeferiu o pedido,
para o fim de que o mesmo seja reexaminado. Américo Augusto Coelho (no pedido de reconsideração do despacho que
arquivou a pat. MU têrmo• n9 180.588)
-- Reconsidero o despacho de arquivamento, publicado no D.O. (Seção
III) de 4-5-70, para o kfirn de das
prosseguimento ao processo.
Ernst Freyberg, Chemische Fabrilz
Delitia (no pedido de reconsideração
do despacho que arquivou a pat. P1
tèrmo n9 182.035) . — Reconsidero o
despacho de • arquivamento, publicado
no D.O. (Seção III) de 4-5-70, para
o fim de dar prosseguirfiento a0
cesso.
Vanderilo Cabral (no pedido de reconsideração do despacho que arquivou a pat. MU termo n9 182.889) . —
Reconsidero o despacho de arquivamento publicado no D.O. (Seção III)
de 4-5-70, para o fim de dar prosseguimento ao processo.

Eram Corp. (no pedido de reconsideração do despacho que indeferiu a,
pat. PI têrmo n9 88.412) . Nego acolhimento ao pedido de reconsideração
e mantenho o despacho de indeferimento, publicado no D.O. (Seção III)
de 20-12-62.
Plastifon S.A. Plásticos e Derivados (no pe dido de reconsideração do
despacho de ferimento da pat. PI termo n9 94.9 32) . Nego acolhimento ao
Pedido de r econsideração e mantenho
o desPacho concessivo, publicado no
D.O. (Seção III) de 11-1-63.
• • ateberlein & Co.;, A. G. : (no pedido
de reconsideração do despacho que
deferiu a pat. PI têrmo 99.624) . . —
Reconeldeio o despacho de deferimento publicado no D.O. (Seção III).
de '440-62, para 'o fins de determinar a publicação das novas reivindicações.'
Dipersos
S.A. Cotonificio Gávea (no pedido
de reconsideração do despacho que Firsts Cleveland Tools Limited (ti.
deferiu a pat. PI termo n 9 .99.697). tular da 'pat. MI n9 3.641) . Torno
Nego acolhimento ao pedido de re- sem efetio o despacho de restaÁraçao,
de fls. 22, publicado .no D.O. (Seção
_ consideração e mantenho o despacho III) de 9-8-67, eis que a presente paconcessivo, publicado no D.O. (Setente está extinta desde 2 de maio
ção. TII) de 7 de agôsto de 1962.
.
Incise Klabin do Paraná' e Celulose de 1965.
S.A. (no pedido *de reconsideração
Otto Kron (titular da -pat. MU nudo despacho que deferiu a, pat. 1,1 mero 7.044). Arquive-se o pedido
termo n9 103.075) . Reconsidero o des- de fls. 10-11 e devolva-se a carta- Papacho tublic-ado no MO., (Seção III) tente .•
de 30-11-66, que deferiu o pedido ',In
Jean Grussera (titular da pat. MU
patente, para o fim de denegá-lo.
n9 -7.059) arquive-se a petição de
Montecatini Societa Generale Per fls. 38-39 e devolva-se a carta Oae
L'Industria Mineraria e- Chimica e tente .,.
,
Karl Ziegler (no pedido de 'reconsideração do despacho que • indeferiu á Orthó Pharrnadentical Corp. (titu-pat. PI tèrmo n 9 103.725) Reconsi- lar da pat. MU ri9 7.130) . Arquive-se
dero o • despacho „de indeferimento, a petição de fls. 36-37 e devolva-se a
•
publicado no D.O. (Seção III) de -22 carta patente.
Cia. Hansen Industrial (titular da
de Mim . de 1963, para o fim de depat. MU n9 7.133),. Arquive-se a peterminar a publicação das novas rei. • tição de fls 14-15 e devolva-se e carta
vindicaeões.
• • patente.
.Firma • Artur Fischer. apparatebau
Edgard Ciare Inds. de Vidros Ltda
(no pedido de reconsideração do despacho qi:e indeferiu a pat. PI termo- (titular da Pot. MU n 9 -7.164) . Arri9 103.94.8) RecOnsidero o despa-' quive-se a petição de fls. 16-17 e
cho de indeferimento publicado no devolve-se a carta patente.
D.O: (Seção III) de 13-3-62, para o Cia.- T ransen Induetrial (titelor da
- riafim de exigir a apresentação de ,no- pat. MU n9 7.168) Arquive-se
• a

mero 509.766) . — Arquive-se o-Pedido de reconsideração de acôrdo com
a alínea 0, do art. 148, do Decretolei IV 1•.005, de 21-10-69,
Ciba • Societe Anonl-me (no recurso
interposto ao indeferimento do -termo n9 581.33'8 marca Desferex)
Nego- acolhimento ao pedido de teconsideraeão e mantenho o despacho
de indeferimento, publicado no D.O.
(Seção III) de 20-4-70.
,
S.A. Fábrica de Bebidas Cardoso
de Gouvêa. (no recurso interposto ao
indeferimento do tenho 636.574 marca Globo) . Reconsidero o despacho de indeferimento, publicado no
D.O. (Seeião III) cie 31-3-70, para o
fim cie conceder o registro.

tição de fls. 10-17 e devolva-se a carta 'Patente. --, •:
Norberto Pielen (titular da pai. MU
n9 7.174) . Arquive-se a petição de
fls. 13-14 e devolva-se a carta patente.
Cia. Hansen Industrial (titular da
pat. MU- n9 7.186) Arquive-se 'a pi.)tição de fls. 20-21 e devolva-se a carta patente.
Imperial Chemical Industries Taroteci (titular da pat. PI is9 66.118) —
Arquive-se o pedido clee cancelamento
•
de fls. 17-20.
Diversos
Telefunken -GMBH (titular da. paColumbia Pictures Industries, Inc. •,
tente PI n9 66.295) . Arquive se o
pedido de cancelamento de fls. 20-22. (impetrante - do recurso ao têrmo número 615.136).
Ana-Mire-se o re• • reconsideração de Despacho - curso.
SogeSpar S.A. (impetrante do pe.-Rubem Baptista Chaves (no pedido dido de caducidade ao registro núde reconsideração , do despacho que mero 210.334).: — Não tendo eido
indeferiu a marca Senzala da Costa p rorrogado, o presente registro está
termo n9 637.100). — Reconsidero o extinto, de acôrdo com o art. ,119.
despacho de indeferimento- publicado item 1, do Dec.-lei /e 9 '1005, de 21 de
Arquive-se o Peno D.O. (Seção III) de 13-5-70 soara outubro de .1969.
caducidade- por falta de obo fim de conceder o registro Com ex- dido
jeto:
,'
clusão de sa bões " ..abonetes
ind. de' Polpa e Doces S. Gonealó 'Gráfica S. - Luiz S.A. (impetrante .
Ltda. (no recurso interposto ao in- do pedido . de caducidade ao registro
deferimento do terrno,n9 473.184 mar- 177.628) a e-- Não tendo , sido. prorrceca S. Gonçalo) . — Nego acolhimento gado o presente registro está extinto,
ao pedido de reconsideração e mante- de acordo com o art. 119, item 1, -do
nho o despacho de 'indeferimento, pu- Decreto-lei n9 1.005, de 21-10-69. —
blicado no D.O. (Seção III) de 6 de Arquive-se o, pedido de caducidade, •
maio dg 1970.
•
- por falta_ de. -objeto.
Dental Tenax Ltda. (impetrante do
J. A. Cardoso Ind. e Com. ' (no Pe pedido de :caducidade no registro nú-dioercnsideraçãod espacho mero 187,993) . — Não tendo sido
que deferiu a marca Confiança Cara prorrogado o' presente registro está
melo 1961, termo n9 487.691) . Re- extinto, de aeôrdo com o art. 119,
Oonsidero o despacho publicado no item 1, do Decalei n9 1.005, de 21 de
D.O. (Seção III) de 11-4-67, que de- outubro de 1969. --- Arquive-se o peferiu o pedido, para o fim de deter- dido de caducidade, por falta de obminar que se aguarde a anotação da
.
alt. de nome nos registros números
Laboratório Climax S.Á.
A' (impetran259.288 e 278.024.
•
.• te da caducidade no registro_197.216)
Empresa de Consultas 'é Publica- -- Indefiro o pedido de caducidade do
eões Ecoraimicas S.A: (no pedido de presente registro. •
reconsideração do despacho que inde- • Humble Oil & Refining CompanY
feriu o termo n9 510.134-marca Ana.- (Impetrante do pedido de caducidade
use e Perspectiva Econômica) . — Re- no registro n9 213.949) — Indefiro
considero o des pacho, publicado-- no o pedido áe caducidade do. presente
13.0. (Seção HW de 7-5-7C, que in- registro.
deferiu o pedido para o fins de conTecelagem Eldorado S.A: (no receder o registro.
curso impetrado ao termo n 9 551.804)
Paulo Scroback (no pedidd de re- — Arquive-se o recurso' de acórd0
consideração do despacho que inde- com o art. 148, alinea c. do Dec.-lel
feriu a marca Impala termo número n9 1.005, de 21.10-69. ••
539.997) — Reconsidero o despacho
DistribUirlora de Produtos de Pep uLlicado no D.O. (Seçãe ;H) de tróleo Ipiranga S.A. (Impetrante do
15-1-70 que indeferiu - o pedido, para recurso ao - termo número 552.610
o fins de exigir do requerente a Pro- 552.612).. — Arquive- au o recurso 'de
va do reeletro de sua firma na junta côrdo co m o art. 14R. alíneakt-, da
comercial
Decreto-lei n9 1.005. dr. 21-14-69.
errem Tecidos Ltda. (no :pedido N9 557.651 — Fábric a Nacional dede reconsi derarão do deeeacho'l que Motores S:A. — Mantenho o arqtri•
indeferiu ainarea Astrum . 4" rrnio
tri varnento do• presente proe 9 ego.
• t-
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ser datilografados diretamente, em
V.• o AJO
(‘• 4 9espaço dois, em papel acetinado cHw•F00 'r'CO
apergaininhadc.
ntedinclo
22x33
ou
st r`r IP NO Gliihíit-11-,AdS
J.b,.L) h P.L.Pat.IDA CARNEIRO
•
centímetros, sem emendas ou ra-', suras que dificultent a sua com•
preensão, em especial. quando rir:,
DIARIO OFICIAL
4) : tiverem tabelas
s'oc

P"bre..

1/, _

SEÇ /3.

Serão admitidas cópias em tinta
preta e inde'ével. a critério do
D I .N

di•

. de à.boolciatie ac; dstpadlOrtSo do OooSrlaWnOrto
NonlOool do Po-corte...lodo Induatried 'd* MudotAr
do ndidatrio • do C.-km.3r~
,
'A
• ,
(t as!
Impus Eli:dt.•
lii,picu stá- Ne(
. ot1( mae
Eltw,:rIan tnto
'101.e ata

3) As reclamações pertinentes
à matéria retribuida, nos casos de
erro. ou omissão, serão encaminhadas, por escrito. à Seção de Reda .
ASSINATURAS,
• ão até o quinto dia útil subse.
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por
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via' aérea será contratado separa- Ano
Cr$ 361)0 Ano
Cr$ 27,00
damente com a Delegacia da Emprêsa Brasileira de Correios e TeExterior
Exterior
légrafos em Brasilia Esta Poderá
)
Cri 39.00 Ano
Cr$ 30,00
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D .1
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PÓRT E AEREO
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tra,isporU, a- W• dgacia
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acréseirrio,, no preco
7! A. Del.eyacta Regiona‘ da`
Emprésa Brasileira de Correios e
Telégrafos em 13rasilia reserva-se
o direito de -reajustar os . seus preços, no caso de elevação de tarifas.:
comerciais aéreas. mediante aviso- prévio aos, assinantes
os prazos dg assinatura. e
do- porte aéreo poderão ser sentestrai ou -anual e se iniciarão- sempre
no primeiro dia- útil do més subseqüente, O prazo das assinaturas'
para o Exterior é ~ente anual e
não haverá transporte por via
aérea

•
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9! À renovação deverei ser solicitada com. antecedência de 30
dias do vencimento da assinatura
e do porte aéreo Vencidos, serão
suspensos independentemente de
aviso-prévio
101 Para receberem os suplementos às edições dos órgãos oficiais, os assintintes deverão solicitá-los no ato da assinatura.

'S/A. Indústria e 1(9 858.476 - Helio Vieira Junior.
Malharia Mundial Ltda. (impetran14
9 833.512 -4 Bazar Guanabara 149 855.'188
te do recurso ao têrmo n 614.069). - Li'-,atada.
•
,Comércio Concórdia.
N9 858.533 - Veículos "Abrunhosa"
'8/A, Indústria e Limitada
Arquive-se o recurso de fls. 9-10 de 1(9 844.014 - N. Correia Ibiapina l
c
acôrdo com o art. 148, alínea a, do
Caraguata Comércio Concórdia,
'
Metalúr149 858,648 - Indústria
Dec.-lei n9 1.005, de 21-10-69.
149 856.454 -. AllSerto Acioli de gica Brogota Ltda.
Fábrica de Linhas Adonis Ltda. (no 1(9 844.048 - Raphael Narciso de Santana.
I N9 858.849 - Crinos Indústria ParCompanhia l'extd macCblelógica S.p.A.
recurso 'interposto ao Urino número liveá a .
N9 857.030
614.735). - Arquive-se o recurso de 149 852.029 --' Thomas Dam De- Karsten.
859.031 - Bar e Restaurante
Companhia
- Testi] I "O1(9
I N9 857.031
acôrdo com o art. 148, alínea a, do signs and dopyrights' A.G.
Men'não" Ltda.
1(9 852.489 - Carrocerias Mann-. Kaxsten.
•
.
Dec.-lei n9 1.005, de 21-10-69'.
.
mento Ltda.
i 1(9 -859.051 - Fimsa Fazenda InN9 857.272 - Indústria de Calça- dustrial Modelo S/A.
N9 853.542 - Comérciod e Recupe- I dos
"Le-Mans" Ltda.
1(9 859.170 - Ibero 'Gomes Selaradora de Ferro Matisferro Ltda.
Serviço de Documentação
- Fotolito "II O" Ltda. no.
Ibraco S/A. Comei- - N9
149 8,53.662
14 9 857.275
Casa. de Calçados 1'49 859.171 - Ibero Gomes SerraIndústria, Importação.
no.
Dia 5 de agôsto de 1970
14 9 853.863 -- Torradora Pirati- Natalício Ltda.
N9 . 057.277 4 Metalúrgica . Kety 19 859.213 - Telesem - ComArninga Ltda.
cio e Representação de Aparelhos oe
Exigéncia de Apresente Clichê:
N9 853.962 - Gordon Comestíveis L im-tacia•
Y .857 278
Emprêsa' de Trans- Telecomunicação Ltda.
N9 565.673
Barolo S/A. Viti Scciedade Anônima.
Rio Bonito Ltda.
N9 854.004 - Darrow Laboratórios peites
149 859.216 - Imal Propaganda LiN9 857.279 -- Seriedade Biblica mitada.
149 8s3.905 - Indústria de Tintas ecedade Anônima.
Ç‘_
.
Trimitaliana da: Brasil.
149
854.168
Rusth
Comércio
de
N9 859.228 - "Mira" Extração -qe
Ancora Ltda.
149 857.342 - :Zoá. Pinto do flego. Areia
Calçados Limitada.
Ltda.
857.b36
Giroflex S/A. - 1(9 859.298 - Miguel Bitta.
1 9 833.981 - Pan Produtos Ali- N9 854.213 - Visão - lYstribuimentícios Nacionais S/A.
dora de Títulos e Valôres Mobiliários Cadeiras e Poltronas.
N9 859 333 - Rádio- Globo S/A.',\
•
N9
857.584
Cebeeerre
- Edi te- N9
N9 835.091 -- Fábrica de Móveis Limitada.
mi
859.344 - Alencar Burti e Ne1-4.5 de Aço Cometa S/A.
•
1(9- 854.222 - Jorge Alarahão & Fl- resN9
Ltda.
Semeoni.
857.608 - Indústrias Quinhoes son
, N9 835.091 - Diplomata Adminis149 859.348 - S/A. Fábrica Leite
tração de CorSárcios Ltda.
Ltda. •
149 814,228 - . Motores Estacionários Casmax
Industrial de Fumos.
N9 857.6,63
Nestor Bassos cie &1Alves
N9 835.151 - Podrecca Modas Li- Limitada.
9 859.349 - S/A. Fábrica Leite
mitada.
Filho.
1(9 854.589 - Maison Moet et Mello
Alves
Industr:al
de Fumos.
N9 857 860 -- Orquestra Concor- &149 859.350 - Sanorte
N9 835.429 - Indústria de Tintas Chanden Vondée en 1743.
- Saneane Vernizes S/A.
N9 855.693 --- Sanwa - Importa- dia.
tes
do
Nordeste
S/A.
N9 835 430 - Indústria de Tintas dora, Comércio e Representações Ll- N9 858.008 -Listas Telefônicas 1(9 859.351 - Sanorte
Saneane Vernizes "Gold" S/A.
nVtada •
Brasileiras S/A. 'Páginas Amarelas. tes do Nordeste S/A.
• 149 835.431 . • Industria de Tintas Nç! 85-.762
Whinner 2/A. In- 14 9 858.013
Listas Telefônicas 1(9 859.352 - Acripur S/A. Inclits-?
e Vernizes "Gold" S/A.
dústria e Comércio.
Brasileiras S/A. Páginas Arnatetes. iria e Comércio.
2i9 835.432 - Indústria de Tintas
Listas Telefônicos 149 859.353'- Acripur S/A, Indús. In- 1(9 858.044
N9 855 763 - Whinner S/A
e 'Vernizes "Gold" S/A.
Brasileiras 8,/A. Páginas Amarelas. tria e Comércio.
dustria
e
Comércio.149 835.433 - Indústria, de Tintas
N°
859.354
Dener
S/A.
- Di1T9
855.783
;S/A.
Indústria
e
1(9
*
045
Listas
TelefOhie33
858
e Vernizes "Gold" S/A.
,
Brasileiras 8/4. Páginas Amarelas. fusão Industrial da- Moda.
Comércio 'Concórdia.
Indústria de Arte/a- 1(9 859.355 - George Brasil - Ca• N9 835.434 -'/ndústria 'de Tintas 149 855.784 - S/A., Indústria- e N9 858.095
tos de Borracha "Bins" Ltda.
raso.
e Vernizes "Cidd" EVA.
t.,omérca,- Concórdia.
Sec'été Nouvelle dos /kl? 859.356 - Wilson de Almeida
N9 835.435 - Indústria de Tintas 1(9 855.785;1-- S/A. Indústria a No 858.292
ntablissements'IRretz.
dolNz.selmento.
• Vernizes "Gold" S/A.
Comércio ConC5rdia.
1(9 835.786 - Perfumarias nicho 1(9 855.786
S/A. Indústria • 149 858.378
Paulo Roberto Diz, 149 859.357 - Zona-Sul Veiados
Eceiedaele Anônima.
Comércio Crric4a.
Um, 1, a
- t,urao Wexeica de uodo y PI- Sociedwie_kn.: saWaa..
N9 838,210
Indústria e
Veste Contenhas IiiN9 855.787
Vvalt.er Ailtonle tle Souza. Decio
- Instituto Texapeutioe
mito.da.
Comércio- Concóidist.
Poa 1 Giovanni Preta.•
Oen Ltda.
5
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149 615.13.13 --a -Anro lafecãnica
Opoakcies
149 44.165 -. adaranápoils .&. eaA
Ne _85e.5-59 - Café Paullata Si.A...
pafilipakis Ltda,
Irmãos Peixote--14-,
,
. N 859.30
N9 613.419
É. Bonfim.
- Ne , 654. .- -Ind. Reunidas Max.
Canactiara Hoechst Limited (ópaacetada.
Rouaas Cornêta,
Wolfson S.A. '
aaa,:ca•Da-amil
'1'èrme nu-- G9 621.e50
N9 8,9361 - Curso de bLailtaezadarata
irritada.
Ne 656.019 ,‘ - ali Mireendimen tos
São Bento__S/C.'
imã-o 837.496).
Maneei da Silva ' e- S/A. Indústriaa, :N9 622.217 ---- Domus Agência Pio- Imobiliários . e Turismo Ltda. 'Erni- N9 859.3 a2 - Ex-portadora
elas a domicílio Li- tur. .• •
ue
.,
Reuri)das F. IVía,tarano (cementes dal,
Export Ltda. '.
N9 656.230
larisocentrO Ind. 0
Hennes-Stemie
marca Seleto - Terino L19. 01-503).i ra.'
N9 851).63
N?, 6 23.189
'
- - Comi Iria Hércules Com. de Peças , Automobilísticas' Liindústria.s Reunidas de Balas ai- •
•- „
.
, mitada.
.
,
Arquivamento'. de Preceasos' • , Ltda. ,
naa e elhecolates "Sulina".
N9 623.517 --- Centerrnotta ServiIr 656.537 a- Normetal S.A. ind. -.N9 859.34 - Januário Scalziift
e Com.- • .• •
Cia. Ltda.
Foram, ina,nciados arquivar os pro- ços de Automóveis Ltda.
Ricardo &Cia:
N9 -657.527
'
- Paulo Garcia.: d.•
Ne 859.365
Editora YpIranga Se- casos abfnxo meuclanados por (alta' N O 621.552
N9 625,268 -- Louvidro Mercantil
Ne 657:100 - Ursos- Imp. Ltda
ciedade Anónima.
de pagamento da taxa final:
Administradora S.A. '
F,ditôra, Ypiranga So149 657.859' - Blairt Bijouteria ArN9 859.367
Jorge
Estefare.
1•19
•
.
9.130
. N 627.378
Confecções Rondisil tísticva -Ind. s Com. Ltda. •
' 9ciedade Anônima • •
Ne 658.383
- Madeiras 'Candura)
N9 859.367 - Editôra Bruguera Li- N9 ,437 843
Pucci -S/A. Adoro _ Ltda.
-N9 627.562 - Dondritex Tecidos p Ltda. ••
•.
irritada
,
tas de Borracha.
,•, Confecções S :A.. •
•
- "
N° 859.341 -d Itaplan -- 'I erraWer Nd 456.958 --- Irmãos Mazzalerra
•N9
658.616
Trinitai
dei
'Monta',
N9 623.017 - Comercial
_
8: Cia. Ltda. ,
nagem e Pavimentação Ltda.
•' •
Ltda. d. •
•
mitada.
N9 859.916 - José Gaivão Porto N" 469.946 -- Eltex'S/A. Lude-stria - 140 628.024 - °libra Ind. , e Com.
149 658.638 - Ki-Kiorn --Ind. " cio
Textil.
-'
Maia.
Produtos Químicos Ltda.
de
Calçados
Ltda..
N°
471.627
Sard
Cabeleireiro
As•
B
Hanna
N9 860.161arbera
149 661.991-- N.. Marques'. •
N9 628.9 88:
Fábio' de Moraes
fora Modas Ltda.
Produciaons
N9,662.073 - Perca & 'Brasil Ltda.
Franco.
N°
481.681
-Irmãos
Mazzaferro
Ne ,860.e33 - Viação Itapetunim
149 662.267 - Calçados ~rena
149 629.921
' Antonio Mendea.
8: Cia. Ltda.
Sociedade Anóni ma.
Ltda. -,_
•
N9
620.046
-"
S.
Albach
Cia.
Ne
484.823
Norzar
S/A.
Irrisp:
N9 861.815 - Oçucareira • Zillo
Presentes e Modas
N 666.924
•
140
630.792
Ind.
de
Calçados
Mie Xp.
,
Loreuzetti S/A.
Sporting
Ltda.
•
_
,.•
.
Ltda.
N° 489.860 - Com., Ind. e Repre- narete
862.107 - Unilever Limited,
149 632.187 - 'Baldar d Silva Per149
679.895
--.Ind.
e
Com.
-de
sentações
de
Auto
Peças
Cinder
LiNe 862.110 - Sonicenter Discos
rei:a.
lhantes Brasmar Ltda.
mitada
Limitada.
Ferreira.
149 699.428
Antônio José AndraN9 862.126 - Joalheria Indala Li- N9 493.643 .- Ma.gri & Caravaggi. ,N9 632.226
Damina Comércio e de Campeio., ,."
.
.•
mitada. Ne 496.639 - Ind. e Com. de Má- Representações Ltda.
•
N9 689.333
MarcosKeut'ereed.Representa- . quinas Agrícolas Tsumin
'
-YY
- N9 862.128
S/A.
N9 ' 63 .864
2
Ind. e Com. Gen- jian Ind. e Com.. Ltda.
• ções e' AnininistraçõeS Ltda .
/49. 498.716 - Demisa Deutz ,Minas dutcs Ltda.
.N9 681.001 -- Representações Phae149 862.129 -• José :Moreira. -•
•
S/A. Fábrica de Tratoras.. - ^
N9 632.907
Darcy Luiz da Costa dra Ltda.
N0 861.130 - Soma- Companhia de i,. Ne 499.129
Rádio Guanabara -Salgueiro.
•
-N9 683.122 -"--• Stait Sociedade 'I'éca
Crédito, Financiamento e Investi- Sociedade Anônima. .
N9 635.586 -- 'Casa Nlaaetti S.A. nica . de Acabamentos Industriais Limentes.
Indústrfa aletaiar- Ind. e Com.
• N499 .369
.
a
.
mitada.
• .
:Ne 862.131 - Soma " Companhia de gica Wagilon Ltda.
N9 641.536
FNS Fábrica NacioNe 687.822
Irmãos Ferraro Me.`. Crédito, Financiamento e - Iiivesti-;
talúrgica S A:
., N9 502.032 ' -"Metalúrgica (Joabar nal de Semi Condutoras S.A.- mentes. •
Arthar Cardoso CurN9 680.119
Josepha •Medrano
N9 8e32
2.1 - Casa Almeida Cauré( _ Limitada:
N
.j9..•=
..44-,-34:664422
1•
_Vagliengo.
Santos - Ce- toN
N9 506.503- --Longo
cio, Incl ii.stria.Ltcla.
Ciiimen de Lima Al- --N9 690.592 - Tanmaii Com. e Ind.
mio e
•
a - •
. N9 862.133 - CasaaAlmeicia'Coniér.
•
Ltda.
••.
• Carval-ho e Figeei- ves.
Ne 510.701
rdo, Induatria Ltda.
_ 149 642.5e6
Iabl„ de' . Calçados . Ne 690,702
Ind.- e Com. de Be- Ne 862.134 - Transmig Transpor- ' ret.10 Ltda..
bielas Atitude Lida,
,N9 519.811 , - R,V.M. Indústria de Narpe , Ltda. , • tes Guanaminas. Ltda.
. N° 644.299 - Expresso Mauá 149 691.100 - Imp.orquímica ProNe 862.135 - Transmig Transpor- "Abrasiyos Ltda.
Transportes Ltda.. • • .
dutos Químicos Ltda.
,
N9 521.656 -- Alceu Wanderley.
tas Guanarninas Ltda.
ModarY ' Importação 149 691.859 - Usirema Usina ,Rea
ca Notiaar -N9 ; 644.e50
No .862.136 - Triunião Administra- N 9 530.490 .---- Metalúrgi
e Exportação S.A. .
:•
cuperadora de.--Materlais Ltda..Ltda.'
.
..
ç o de Bens Ltda.
ã 149 645.105 - Oscar Pinkas.,•-.
. N9 691.982,--a" Ind. de Moldes -Imo- N 9 533.695 - João Alfredo Ferrei•
Ne 862:137 - TrittniãoAdministra- ra da, Colta. - • lula Lida,
• .
N '
Marcenaria,-Artístição de 13ens Ltda. ' '
•,
- 149 692 400 -- Ind.. e Com.. de
N9 539.655 - lbesa Indústria Bra- ca, Pedronicola Ltda.- ;•
Ne 862.138 - Macil Manufatura de _sileira de Embalagens 3.A.
, N9 645.808 e-- Sociedade Comercial Plásticos Policanar Ltda.
- Artefatos de Cimento Ltda.
Plásticos Paladino
N9. 692.501
N9 547.943 -- Cerealista Chavan- e IndustrialCereais
de.
Ltda.N9 862.139 - IVIanoel Carlos Pe- tes Ltda. ' '
Com. ,e Ind. Ltda.
• -, •,
• , ''
'
•
N9
646.189
Panificadora
Prince.
reina Filho.
140 692.947 - Farmácia Acabe.
119 550.762 - Companhia de Te- za Yara Ltda. • -_ •
:-,
•N9 862.265 - Perelman & Cia. 14.- , ciclos São Paulo,
N9 '646.333 - Claretécnica Enge- mitada..
- tintada.
-:--•nharia
Civil Ltda. : .
.a
.
N9 : 694.271 - ._Tearaex S.A. Ind. _
N9 862.348 --Procloctor - tamari-- 'Ne 550.853 '-- útil S.A. Indústrias. N9 -• 646.825
- Reciapro Comércio Técnica- e Química de Papel.' a'
IIVIecenicas e Metalúrgica.tos Farina ticos Ltda. ,
tações
de
Diversos
Produtos
Represe
n
, N9 694.806 - Com. -de Máquinas
Livraria e
N' 862.349 ..... prodoctor ,... produ_l N9 565.752 -- Atrium
Ltda. ,
de Escrever 'Lisarb Ltda.
'
ria
i O.
ale Ltcla':tos-Farmacêuticos Ltda.
149 695.607 - Atlar Ind. e Coai..
N9 566.222 - Lavanderia -e Tintu- .,b19 '646.8,57 -.Pinturas Kiz Ltda.,
IQ 862.350 -- Prodoctor-.
---- "roda
irarias Attik Ltda. -• - : ' - N9 646.859 - Grafica Lya Ltda. de Produtos " Químicos , Ltda. a-'
tos Farmacêuticos Ltda.
149 646.872
Panificadora Flor do • N9 '695997 - Protecto. S.A. Tin-'
140 862.267 - Triquimica Indus- N° 567.687 - Valéria Simões Lou•
tas e Vernizes.
• ".
_ ,
' Km 18 _Ltda.
--•,
reiro.
•
`
"
trial Ltda:
N? 862.368: - Evelio Rodriguez N9 568.087---- Ilamil &Lissa IndúsN9 ‘ • 647.208 -. Pimparei & Vieira .14 9 697.633 - . .Quinipebra, Química;
tria e Comércio S.A.
- N 9 647.558 --,Ind. e Com. e ,Re- Industrial Pedra Branca Ltda.
=
--: Garcia'.
,
Antenal Ltda. Auto presentacões Irmãos Cunha Ltda... - 149 624.591 - Fábrica de Bôlsaa
f N9 571.254
.N9 862.369 - - Eveho Rodriguez Rádios e ÁCessórios. ,
•
,,
•
N9 647.718 -- Rolf R. Lehmarm. Rubecyr Ltda. • • " -•
,_
G arcia.
N9 571‘.790
Tricotagern catari- .. N9 .648d201
João Américo Rossi.
Arquivem-se
'
Os
processos:Ltd
. Ne 862370 -- KSB do Brasil Ind.e, nekise
"
.
?a -- '
,
64f3,5)0 - • Forrecedora • de :Code Bombas Hidráulicas S/A._ Ind.
586.288 -- Textar. Industrias mestíveis Kede Ltda.
•
Comércio.
Químicas- Ltda. .
- •. damecedora de Co•
G4a.a•i)
DIVISÃO DE MARCAS
Ne 862.371 - KSB- do Brasil Ind. 140- 586;483 - Monteiro & Siqueira mestíveis Kede Ltda.
• de Bombas Hidreadicas S/A. Ind. e 'Ltda.
-•
N9 ,.648.889 -a- Nelson Fernandes
•,• i N9 594.112 - josé Pedro ZachaComércio.
5 - de agosto de 1971.
-• Barbosa.
NO 862.673 - Jurgan Cristie In- rias ellho.
<
N" 650.122 -- Felgaço;_feepresenta• ditstria e Cornércio de Cosméticoa_14•Marcas:- Itt-ítelertcla
.
. N9 599.316 --- Indúf'tn" " Reniaas
- - initada.
n
. I ça- o e Com. • de -Feio' e Aço , Ltda.'
de Ornamentos Bonan Ltda. .
N'9 650.535 - Pedro Seahi.
a
Ne 864.228 -- Auto Escola' e AganN9 196.855 -- AftÀ0?301
Arnopol
W-650.536 - João Batista ' de Ca- Modas Ltda.
da de Despachos "ABCD" arada . . . N9, . 601 . 157 ...... sylvio Craelho..Classe 22.
••-N 864.235 .-Indústria de Calça- , 149 604.122 - Coluna S.a. 'Grafi- margoa.•
, 149 555.256 - Ecom.
nein Ltda.,
.
ca,- Jogos e Brinquedos. --- , .
•. -.:-dos Ordep Ltda. .. . : Engen%aria e Construções -a Classe
N° 650.557
I: elbrin.
. .--Olavo
• Ne 664.261 - Millan - "Distribui- • N9 605.041 - Landar Co. Inc. .
•
'
Manoel Fernandes 16.
N O 656.807
dom a de Titulos e Valõres Mobilie- - N° 605.227 - Ege Ind. e Com. deMereno.•
. - . ,• ••• • :.
- , Móveis Ltda. •
,--- de •149 -577.638 - B . -Rubrin Archor
.
.. • ,
i 2i0S Ltda.
rn
605.327 - ,d
Ifilaoa Alfredo -a - N" 651.185 - Talismã Com:
do Brasil Indústrias *Parnaceuticaa
-•N9
..
.------ Madeira Ltda. .
,
:
--a---'
Silva
'
I
Lidar - Classe 3.
,
.
.
••
Ne aa) ea
149 633.783 - Inbratet - /nbratel_
'. .IT, .• oc9.523 - Grefica . Ledarnar Cireinas 'Ltda
'-'Sdi'MO de Recepção, .
de Indústria
. - -Empresa Iselp
.
..
Brasileira de' . Taiecomatn.
.
.
,
..
.
,
.
.
' Informação e. Expedição .. ,Ltda.
.; • Cia. de Teclieos' tão cações Ltda. -_ Classe-'8.- .
. I 1747 -- 3,ociedade
. Rádio Mar:
coai 'Ltda. ,
Ne 680.944 -a. Spandex
Mansa
nn 5 de agasto
•14
1970
9 €5 .2 742 - Ind. de Tecidos Mi.
:
610.695- K. ArrierniVa az 92.
Importação, e Exportação • Ltda..
unyi
Lida:
•
Ltda.
Diversos ,
,
,
149
•
'
653.341
Ind. ne Argamassa Classe. 22.a
- Mario Evaristo Stanguerlini (tatu- N e 611.583 - ,Tarcha h Cia. _,
Fala r r - ,' Lda
t.
--r:,1Decara1
Rena:e-é._
149 - 748.892
ar 655. 13 - it,ci e CQC1 . " ck Sc- Herrmann S.". !indústrias de Tintas
lar da patente Mil n9• 4.378) . -- Ar-- N° 513.126 --"- M. A. (io . uee S.A.
. te fie ' " "•. /
"\-- .
Vive -se a petição n9 48.099-67 Ind. e Com.
e Oleara
Classe-16.-

ç.

▪
. 15ffid cogunda-feint 10
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Drogalar
Gewionr,1 N 3 464.817 - Laznego
N o 692.089
FrigoriHoehrs & Cia. Ltda. - Classe
i15,co Serrano S. A. - cl. 41.
N o 552.530 - Marrei Newton Bem Bom - Viúva
Parrel Birmingham Company, InNO 487.447
corPrated - Classe 6.
Magalhães •6 Cia. - ci. 41.
N2 568.308 - Hércules - Artefatos
N o 5C0 .358 - Emblemática •- LaHércuiasi Ltda. - Classe 21.
boratório Climax S. A. - ci. 41. N o 598.659 - Soconeças SocieN o 520.405 - Midas - Midas Indaeie Comercial de Peças Ltda. "ao- dustrial
cl. 38.
Gráf:ca Ltda.
eopeças" - Classe 7.
N, 562.766 • - Bandeirante - Rolf
N9 660.961 - Baumet Carlos Mucke eas cl. 38.
QBS Companhia BraSileira de Equi•N° 576.196 a- Encidopedia Sanpamentos - Classe 10.
cl. 32.
tista - 'rito Banal
No 303 224 - Lorfan - Produtos
R,oche Químicos e Farmacêuticos - No 5'; 9.928 - Cerâmica Suza.no S. A. - Classe 3.
Cerâmica Sitano Limitada - cl. 15.
Walter
234.261 - pular - Mobil Quí- • r:° 597.990 -- • Stuart
i
mica Far:.ieipações, Indústria e . Co- Canales
cl. 32.
merem; Ltda. - Classe 1.
Iludson
N o 598.082 - Hudson
N o 427.296 - Argos - Lito Figue- Queiroz
d.
Sampaio
redo & Cia. Ltda. -- Classe 46.
Hase a-- Casa Hase
N 9 600.083
N? 243.792 - Opocortin - Ormomr.:eraria do Brasil S. A. - Clteaase 3. Ltda. - cl. 41.
N e 604.163 - O lenta' - Oriental
NO 616.900 - SUfasimazina - Artes Gráficas Ltda. - cl. 38.
¡American Cyanamid Company Antenor
N o 614.311 - Art-Pan
Classe 3.
d.
25.
Luciano
Brado
N ? 63,3.519 - Violeta Imperial Clavel Ir dtstrias Químicas S. A.
N° 621.724 - Vilasa - Vinhos
Classe 48.
Luiz Antimes S. A .- cl. 42.
N o 638.960 - Tetraca p h --• arco
N e 623864 - Dourado - Comer8.A Instituto Farmaco Biológico - cial
Doendo Ltda. - cl. 38.
Classe 3.
N o 630.947 - Do Forum - Bar
N o 652.942 - Moustache Modas e Lanches do Fonná Ltda. - cl. 41.
Ltda...- elasse 48.
N o 632.251 - Café Avenida N o 673.45 - Lyter Laborató- Indústria e Comén;i0 José Al's es • Li110 de Biologia Clínica S.A. --- Cias
mitada - cl. 41.
e 3.
N o 675.024 - Velnac - Cia. NaN o 633.331 -- Sideral - Sideral
dormi ne/ Veludos a- Classe 30.
c1 38.
Fundição de Metais Ltda..
N o 699.99 3 - Marisol • •- Orval
N o 63.351 - .Murbras ,Ctistais
ndústria de Produtos Químicos, Limi- Murbras Ltda. - cl. 14.
cl 2.
tida'
N° 636:82 - Orbie em Revista •
ci. 32.
N o 707.778 2- Kor-In-Nil Su- Eduardo Mayr
aaainizts S. A. Indústria de Tintas e
639
404
Conex
. Cia. de
No
te:raizes .- d. 1.
Representações e Negócios ProntoN o 725.478 - Ultrabranco - Ex- sionais - c). °R.
N° 642 406 --• Brasília - Brasília
ra to' de Branco Industria e - Comércio
Exportadora Ltda. - ci. 42.
iodcdade Anônima - cl. 46..
N o • 643.943 - Ror da Ch!na Faisca - Produtos Bar e Chi' rrascaria Flor da aiaa
\ 520.158
itanicos Faisca Ltda. - cl. 2.
m mi! - d. 41.
N° 631.952 - Bendizol - Merck
N o 644.32 -Eme Eme - Fáit Co. Inc. - cl. 3.
brica de Brinquedos' e Artefatos de
N o 638.738 - Zima Cloran - La- Madeira Eme-Eme Ltda. - cl. 49.
Repreairatór:os Frumtost S. A. Indústrias 1\19e17. 129 - Sidney
cl 41 entações Sidney Lttia.
oarmaceuticas - cl. 3.
N 9 650.421 -* Santa Edith •-•
Eufigol - Labora- Comparai:, Comercial i lipricoia San:N° 647.780
órips Branova S. A. Indústria Qui- • Edith - d. 41
•
nica e Farmacêutica - ci. 3.
.489 - Orla' , e•• • OrnaN o 659.551 - T:ovit - Laborató- terra Orai. .'zação Nvia e al. de Tennio Farmacêutico Internacional Socie- i f enaa ran Ltda. - e, 50.
• Ude Anônima - cl. 3.
norte Indústria e Comércio de Artecl. 38.
N e 675.428 - Vitasex - Farine- fatos de Papel I c l a.
N° 506.534 - Luxo Lar -- Móveis
iicals - Comércio e Indústrias de
*
Luxo Lar Ltda. - cl. 40.
Produtos Químicos Ltda. - cl. 3.
N o 681.295 - Sabão Vi-Ral - • N 9 532.853 -•-• Pacaerabu - Indústria de' ditos ,Pacaembu Limitada
Anibal da Silva -.•-• cl .46.
.
-•••• d.
No 682.759 - Sabão Vitral N o 612.851 - Green - A. P.
Anibal Rocha Dunas - cl. 46.N 683:901 - Discão - Grava- G z .r; do Bras-.1 S A. Comerciai
;n.a.strial e Te ia - ci. 8.
ções Eiétr • cas S. A. -- c/. 28.
621.554
Wondersound
1•19 684.750 - Sabe° Vi-Ral Caizenic Indulte:1 e Comércio LbniAnibal Rocha Dimas - cl. 96.
N 9 686.822 - Nacional - Enac zatla - ci. , 3. ,.
Eletroquimica Nacional Limitada -N' 631.769 - Metrópole, --• Me:
classe 1.
• ole Motrie S. 'A. - ci. 21.
N° 649.47
Paraense -. Auto
N o 691.368 -Tonhs ManViação Paraense Limitada - cl. 21.
ville Corporation - cl. 1.
I•1 9 697.456 , - Dourado - Gero- N‘ 665:350 - Brasiteira - C..ore•
brás Indústria e Comércio Limitada - p. nhia Brasilei- de Aeronaves Cobra
-• ci. 21.
, classe 28..
1` 672.543 - Brasília - Dental
N9 699.667 - Coral do Nordeste toasilia Ltda. -- ci. 10
- Tintas Coral do Nordeste Socieda" t' 682.130 .- Moveis Requinte -de Anônima - cl. 1.
Cl, 40.,
N° 700.050 - Salka
Inti-astr;a Newtori D. Vasconcellos
Itun,,ças - Itupeças
Brasileira de P : aos Quimiecd,3" So- N o 6a£ .387
Peças e P• cessórios Ltria
cl. '71.
ima - cl. 3.
dedada Anôn
N9 699.397 - BBL'
AktiengeN9 '456.017 -- Á Vkla como ela é' saschaft Brosvn, Boveri EJ Cie.
Bloch Editores S. A. -- ci. 32. .4 cia„, 10 .•

Titulo de Estabelecimento Indeferido
N 9 421.361 - Revendedora de
Ferro Carioca --a • Revendedora • de
Perro Carioca Ltda: -- •cl, 5, 6, 11
e 21.
N° 567.931 - V . d' r. In ar . - Pedro
R • cciardi
cl. 14,, 16 e 28.
N 9 583.627 Otam - Organização Técnica • de Assistência e Ma=
nutençá, Ltda. - QTAM - classes
6, 8, 15 e 33. .
N° 618.913 - Casa dos Barbantes - Com p anhia 'e Camércio a Indústria Freitas Soares -a- classes 22,
28 e 31.
N 9 647.810 - Estação Rodoviária
Municipal de São Paulo - Estação
Rodoviaria São Paulo Ltda. - dasc e 33.
N 9 684.700 -- Stafl and Line Geraldo Rodrigues da Silva -- cl. 33.
Frase de Propaganda Indeferida
No 34.2348 -- Use Kern Transport
- The Serwin Williams Company
cl. 1, 2, 4, 16, 2 28, 46, 47 e 48.
N° 334.263 --- ' Use Transport The Serwin Williams Company cl. ‘ 1, 2, 4, 16, 28; 46, 47 e 48.
Expressão de Propaganda indeferida
N o 624.232 - Pare, Entre, Suba
Discalbrás Distribuidora Brasileira
de Calçados Ltda. 4- cl. 1 a 50.

Exigência
Apresente procuraça N e 729.587 - Tinturaria tsasilio

AgnSsto de 1970
N° 759. 223' -- União Brasileira
Disttabu'dora de •recidos S. A.
N o 759.225
Tupis Ferragens e
Sanitários. Ltda.
•
•
Tupis Ferragens e
N° 759.226
Sanitários Ltda.
•
N 9 759.227 - Tupis Ferragens e
Sanitários Ltda.
. Tupis Ferragens e
N o 759.228
Sanitários Ltda.
1\1° 759.229 - Tupis Ferragens e
Sanitárids Ltda.
.•
N o 759:339 • . Ferina.: Ferro e Materinis para Construção Limitada .
N° 759.419 - Têxtil Apoio Ltda,
N e 759.4/20' - Fabrica de Doces
Gema Ltda.
N° 759.421 -Paines; Turismo e Promoções L i mitada.
N e 759.422 - - Fábrica de Papel
Nine Inhava R, A.
N o 759.423' . - Carlos Azesa-do Ro.
cha.
N o 759.425 . - Construtora Farino
Limitada.
N o 759.426 a- Hum') Rezende,
N° 759.434 ,- Citylux S.A. Aparelhos Elétricos Domasticos. •
N e 759.442 - Indústria e Comera:o Arpress Limitada.
N° 759460 - 'recnovenclas Sociedade Anônima Com. :e Representações.
•
N o 759.480 , - Aracu Laqe.
N e 759.564 - Bar e Restaurante
do Trevo Ltda .
N 9 759. 565
Ornava Organização Nacional de Vendas Limitada.
No 759.566
Sicania Asfalradora
Limitada.
N 9 759.567 - Tale COr Ima. e Exp.
e Representações Limitada
N° 759568 - 15,Iercear'a Soronaira
Limitada.

de Brito Limitada.
N 9 759.057 - *Sinclair Ind. e Comércio de Relógios Limitada.
N 9 759.058 - -no Pai En.
- N 9 759.058 - Banco Ind. e Co-.
mércio de Santa C‘tarina S. A.
N e 759.060 - Banco Ind. . e CoN e 759.569
Frigorifico e Abamércio de Santa Catarina S. A.
N 9 759-568 - Mercearia Soroniara
N° 759.067 - Comapi Pinturas e Limitada.
Revesetimentos Ltda.
No 759.594 - - Roloflex Comercie
N 9 759.068 - Supe r Enxovais Limitada. .
N 9 759.671 Dra. Sumis M.
Blumenau S. A. Com . e Ind.
N° 759.141 - Milet Ind. e Co- Costa.
N 9 759.672 -Drst, Suciais M •
mércio de Plásticos Ltda.
N° 759.203 - Frigorificos Minas Costa.
Gerais S. A. Firitnisa.
N° 759.680 -. Luiz Dias Rosa,
N° 759.688 - Soialuxo Ind. e Co
No 759.204 - Sociedade Civil de
Auditoria, Administração e Serviços mércio de Sotas Cortadas Limitada,
N 9 759.681 - Luiz Dias Rosa.
Técnicos.
N 9 759.689 -• Newton Alvares P 759205
Denlson
Propaganda
No
menta.
Sociedade Anônima.
N 9 759.696 - Ramez Macari,
N e 759.206 - Denison Propaganda
N e 759.697 - Ramez Macari,
Sociedade Anônima.
N° 759.207 - Ribeiro, Nunes N e 759.711 ---- Peperodri Ind. e
Com. de Calçados Limitada.
f..•1 Cm Ltda.
No 759.208 •
Ribeiro, Nunes N° 759.712 - Peperodri Ind. e
Com, de Calçados Limitada,
Cia Ltda.
N9 759.713 - João Jorge Saad.
N° 759,210 - Cem Construtora
N° 759.714 - João Jorge Saad.
de Estradas - e Estruturas Sociedade
N9 759.715 - João Jorge Saad.
Anónima.
'N o 759.213 - Comissão de Dama- N9 752.153 - Confecções Landi Li•
volvimento do Vale do Jequitinhonha. mitada
No 759.214 -- Comissão de Desen- N o
749.801
Tasteful
Cosméticos
volvimento do Vaie do Jequitinhonha. Limitada.
No 759.215 - Comissão de Desen- N9
633.430 -- Auto Nato Indevolvimento do Vale do Jequitinhonha. pendência
Ltda.
N9 759.216 -- Comissão de Desen- N° 662.771
- Século Automóveis
volvimento do Vale do , Jequitinhonha. Limitada
N9 75.2154 .-- Comerciai Beimonte
N° 759.217 : - União Brasileira
Limitada.
Distribu'dora de Tecidos S. A.
Ni' 752./06
N9 759.218 - União Brasileira
POsto Bilo Lula XaDistribu'dora de Tecidos S. A.
' • xim Ltda.
N
9
752,314
Bar e Lanchas Pas
N 9 759.219 -r- União Brasileira
Ltda.
Distribu'dora de Tecidos S. A.
249 752.31'/ -- Casa Tangará Ltda,
No 759.220 - União Brasileira
N9 752.318 - Bar. Café e Lanches
Distribu'dora de Tecidos S. A.
Ansi' Ltda.
No 759.221 - União Brasileira
N9 752.361 - Investmd
. r ã.A. InDistribu'dora de Tecidos S. A.
vestimento,
Crédito e ~andamento.
N o 159.222 '
Brasileira
N9 MN§ pineattert Onalsta
Distribuidora de Tecidos S.
tiAda,

-
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- N9 '752.394 - Coipace Comercial e
N9 780.217 - Dra. Suareis yr. Coe:*°. 761.174 - D.M. Vieira Souto.,
Ne 720.225 - Seri Screen Decora.
-Industrial Paulista de Cereais Ltda. lia.
6.N9‘ ,7b1.312
Ligia Silveira Qual- çõ es
N9 160.235- Curso Nossa Sonhais
-N9 '752.396 - Festo de Serviço Noa
"
Ne 485.'72- - Luiz Michielon 53.A.
•
•
vo Barão Ltda.
das Vitórias S.A.
Na 761.314 - Emiliano Bechelani. Agricultura Ind. e Com..
••
N9 '752.632 - Distribuidora de CoNe 494.248 - Ampelio_Eioahi.•
N9 760.253 - Transportadora Ca, •"N9 761.473 - Fama Fábrica de Mamestíveis Cardeal Ltda.
ihas.Ltda.
e N9 . 522.042 - The Singer Cnnipa..
N9 752.668 - Vidros Planos Beasil cieue Ltda.
Na 761.613 -. Diler S.A. Engenha- ny., • '
N9 760.331 - Famabra de MáquiLtda.
ris e Arquitetura.
N9 531.152 - Smith Corona Marnas Brasil Ltda.
N9 752.670 - Independência CoN9 .761.614 - Dilate S. A . Engenha- ehant
N9 760.325 - Produtos Aromáticos
mercio, de Ferragens e Parafusos Liria, e Arquitetu ra.
••,Ne 532.376 •-•-- , Vidrolan 'do Psaaanik
Minas Gerais S.A.
mitada.
N9 761.620 - Banerva Ind. .e co- S.A. Ind.. e Com. de Isolantes l'érN9 760.337
Palissander Maciel:as
" N9 752.672 6--• Top Modas Ltda.
mareio Ltda.
N9 '752.674 - Antonio Carlos Crip- Ltda.'
N9 761.625 -- Murillo Abreu Ro- • N9 5505632 - Ital Comercial "Agro
N9 760.372 - Sociedade Teatral
pa e Paulo Roberto Gardado.
dri gues da Cunha.
FaStoril Ltda. •
Santos Anjos Ltda.
N9 '752.675 - Antonio Carlos CripN9 761.612
n
• Johan
Filhos Ltda.
N9 583.815 - Rassegna-Ltda:
N9 '760.373 - Sociedade Taatral
pa e Paulo Roberto Gardano.
N9 '731.654 --: Auto Oficinas Nõvo
519 "600.851 ---Cogel- Cia i - (inanaN9 752.676 - Antonio Carlos Crip- Santos Anjos Ltda.,
bara de .Embalagens
N9 760.396 - Hotel Alfama Ltda. Ric,Ltda.
pe. e Paulo Roberto Gardano.
N9 631.991 - Soc." Produtos Ton.
N9 760.411 -- Organização AMF
N9 '761.656 - Banco de Crédito ding
•N9 752.677 - Antonio Carlos CripLtda. •
Com. e Representações Ltda. •
Real de Minas Gerais S.A.
•
pa e Paulo Roberto Gai•dano.
N9 760.413 - Reclam -Publicidada
161.659 .N 0 €33.710.
Ns. 761.651 a- 761.658
• Correio 'da Malva,
N9 752.679 - Novidades Alia Ltda.
•
Ltda.
.
.
- 761.660 - 761.661 - 761.1362 - S.A. - • „ •
-'N9 752.691 - Irma Indústria de ReN9 633.980
Orlai EmpreendimenN9 760.469 - Mário Miguel '&- Cia. 761.663 - 761.664 - 761-.625
vestimentos e Manufaturados Ltda.
tos Imobiliários S.A.'
N9 760.503 - IVIesser Griasheun 761.666 .a- 761.667e- 761.08 --N9 752.720 -e- Padaria e Confeita- GMBH.
• Ne 633.997 - Oriel Empreenctrineo-,
-761.674 -••••••
761.673
761.672
,
ria Planalto Ltda.
tos' Imobiliários S.A., 7e1.6617 --a- '761.670 - - 761.671 760.504
••;•:
Messer
Griesnein
Panificadora
161ôw
de
N9 752.724 --a
731.675 --a• 761.676 - 761e677 - 13an- - 1619 634.310
Fecularia Indigena
GMBH.
,
Sant'Anna Ltda.
-co de Crédito Real de Minas Glarais Ltda.
,N9 9752.731 aze Malharia Brasil Li- -.1‘79 '760.516 - Dardisma Distribui- S.A. 6,
N9 635.019 --e 'Comercial etleaman
dom
Paranaense ae Materiais.
•
mitada.
•
Mazer Ltda. • • •
Na, 760.517 - 760.518 Pare/sina
Is. 761.678 a-,761 .679 - '761.680 .6:•:
N9 .'752.797 --"e Juracy Josepha
51 9 .637.640
Elvert de Mello 13aanDistribuidora Paranaense de Ma:•,e- 761,681
76) .632 .- - 761.683 Silva Mendes. _
,
deo.
nais.
761.686 791.684.- 731.605
N9 '752.e80 - Radi Comércio e ReN9 633.659 - Alain Jaccoud.
N9 760.520 e- Galocha 'Moderna 761.637 -.761.689 "6- '761.658 presentações de Ferragens Ltda.
,. N9 643.- 6" - lexeelsior S.A.
S.A.
.9661.690 a- 7,66.6e1 - 76'1.6'2 N9 753.134 - Signorina Modas LiReainhies
Embalagens e artes •
Na ,760.521 - 760.522 - Galocha '761.653* -e 761.694 e- 7e1.695 - .• • G
mitada.
rafica,s.
Banco de Cré761.603 - ,701.697
N9 753.136 - Bar e Lanches Serra Moderna S.A.
Ne 641.112 - Karibe S.A, Ind. .e
N9 760.5'18 - Caldas da,Imperatriz
Raal de Minas Gerais S.A..
da Estrêla•Ltda.
e
Nsi 7G 1..C98 , --e- 761.699 - Banco de
N9 7E3.138 - Bar Recreio de Fáti- Com e Ind. S.A
Ne 644.467 a-- Banco Crefiául de In-,
N9 760..530" - Aviário S. Bento Crédito Real de Minas Gerais S.A.
ma Ltda..
'vetimento S.A.
• Ne 761;837 --a • Sienckmann Brasil
N9 753'.139 - Leite & Leitão Ltda. Ltda.
Ns. 644.481 - 644.482 - 1:53,J1C0
•
•
•-.
•
Detergentes.
N9 753.140 - Leite & Ltitão Ltda.
N9 760.531-- Móveis Novo Mundo
Cretisul de Investimento S.A.
• N9 7a1..? ? 0- - -Fino Sport Ind. de .N0 65 199 •- Prima Eletro Domas:N9 753./83 - Impercret Sociedade Ltda.
Vestuario
,
Ltda.
Paulista de Impermeabilizações , LiN9 760.533 - Luz Hotel Ltda.
ticos S.A,
•
mitada.
N9 760.534 - Livraria e Papelaria • 519 7e1. 0e8Norsul Serviços TeeN9 . 645.406 - Cia. de Deseavolvie
Financas
Ltda.
a
ricos
de
leconone
Central Ltda.
mento Econômicc; do Paraná Code-a
"N9 753.185 - Bernardino Correia
-Utoslandia Com., Pá.
Ne 751.993
-de Matos.
760.aaa - Imperatriz Quunica litu..- e Exn. Ltda.
•N9 '753.1e6 - Redimex Representa- Ltda. •
.519 645.'739 - Jonal Ind. de ArteN9 761.983 -.- Açougue Flôr. de ,Lis
ções, Importação e Exportação Ltda.
.
N9 760.536 - Caldas da Imperatriz Ltda.
fatos de Papel Ltda.
•
.
'759.716
Ileparu
Confecções
e
N9
Ccm. e Ind. S.A. 519 646.003 - Cia. Riograndenseicte
a
Crmércto de Roupas , Ltda.
.N9 760.537 - Gráfica, Mercúrio Li- • N9 761.985 - .Ao Caçador_ Cena e Nes:Óci os S.A.,
Imp. Ltda. .
N9 759 .'718 - Restaurante e Pizza- mitada.
NO 6 17.2a9 a•-- Cooperativa de Con•Ariresente novos exemplares:
ria 2.740 Ltda.
N9 760.538
Granja Santa Ganosumo dos Bancários do- Rio Grande
--Imperial
Filma
InN9
266.593
Nie 759.719 - Guinei Comércio de veva Ltda.
•
d ri Sul Ltda. •
.tearacienal S, A.
Calcados e Bôlsas Ltda. .
N9 760.539 - Granja S.
NO 048.621 - Papelaria Grajail
- Antônio - • N9 519.439 - Persianas Cariada te-,
N 9 759.721 - Comercial de .Mate- Ltda.
mi to da
riais para Construção "Beltak".
N9 760.551 - Pôsto Turista Ltda.
5' 9 656.629 -ea Pereira Rocha Si
,
N9 578.997 - Biofarma Anonyme: Ltd"e,
N9 759.122 - Rita Dejman OureN9 760.555 a•-• Comercial Bonanza
y°
725.305
'Iza
Plásticos
Lida.
•
vitz. •
Ltda.
N9 '659.724 - Oca ' Engenharia e
Ne 725,605' •
Chas. Pfizer & Co.,' Com. Ltae.,,
.N9 759.731 - Destilaria Dartmouth
N9 760. .55er
Bento Francisco Jú- Ir.c. ••
Ltria.•
Ne 661.997.- Fernando Cuenca ToMor. •-Grossversandhaus ledo
Ne 729.407 •
N9 760.565 - Oswaldo Cunha Sa- Qi;e11e GustaV SChickedanz K.G.
N9 759.739 - Oswaldo Cunha SaNe 218.307.- 11/Ietalon Ind.' e Ç%010.
boaria. . •
lova ria.
N9 7e9.861.
Hermanny Ind. e
N9 759.740 -"Varsano Bôlsas e Mo.N9 760.574 - Cia. Mercantil Anô
t- Com .- Hic
- • "
- das Ltda.
nio Guerra Ind. e Coma
• Na• 730.599 - American Cyanamid , 519 488.883 - johnson', johnsmi.
'759.742
N9
Bôlsa de Automóveis
Ns. 790.575 - 760.576 - 160.571 Company.- • .
N9 5 1 5.474 - Frigorifico M. Ge. Rio Ltda.
- 760.578 - 760.579 -a• 760.580 rais S.A. '
' •
'
•
731.520
-PfiZer
&
Co.,
N9
•
ChaS,,
N9 759.803 - Edith dos Santos.
7(.0.581 - 760.582 Cia. Mercantil
Na. 515.461 -- 515.501- Migara.
„
'
N9 759.957 - A ramatéx Ind . e Antônio Guerra Ind. e Com.
fico , M.- Gerais 5.-A.
Com. de Arames Ltda. -"`
N9 760.583
Vluva Antônio Guer- . INT 9 731.661 -. Cia. -.Swift do Bra-.
N9 '519.511
Rádio - Técnica Sao
• •• . • • •
sil. ' .• • •
N9 759.9,-2 -- São Paulo Minas Soas S.A.,
.*
Gonralo Ltda.
• •"•••
Banco
Alfomares
So-N9-732,258
, eledade Anônima Crédito, FinanciaNe 519.389
.N9 760.720 - Grupo de Propagan-•
Ipama Ind. Paulista
ciedade -Anenima. •
• - aa'
• de manuinas Ltda.' •
mento e- Investimentos.
da Bob Chust Ltda.
Ns. • 732.2f0 - 132.266 - Banco .N9 624.184
N9 75P.870 - Brito & Cia.
N9 760.776 - Auto Peças e Acesa
Nacional de •?eiireAi/amares S.A,
.
..
Ne' 759.871 - Amaro & Cia: Li- sóieçs Maracantins Ltda.
leo S.A
„
mitada.
N9 ' 934.1 9.0 -. Instaladora Oliveira
N° 760.870 ' - Impala Auto Ônibus -- N9 '732.552 ‘- The bow Chainicai
Company.
N9 '751.872
Ltda... „
J.F. Corrêa.
de Eletrici dade Ltda.- . •••••• , • •
N9 521,632- - Móveis Ezipal Ltala,
51 9 634.155
N9 759.984 e- Caravelle Tintas LiEpoplast , Ind. da
N° -760.871 - Inipala auto ,Ônibus
mitada.
Plásticos Ltclád - ••
Varian AssoCiates.
N9 546.849
Ltda.
N9 .759.885 - Indústria e CoMerclo . N9 e760.911 - Morelli 'Automóveis • N9 605.115 - Aços Finos ' Pratini ' ' . Na
659.729
Oficina Mecânica Pede Artefatos Metálicos: Copaearmria Lt a" a.
S.A.
cuca • Ltda. e •
„
Ltda.
N9 760.912 --e Morelli Automóveis' • N0. 609.718 - Macife: S.A. Matej
N9 660.093 - Oficina Mecânica te.
riale de Construções.
•Ltda. ,
N9 '759.890 - Geraldo Case.
vycar ',teia,
•
•
1\79 644.085 - Norbrasite Com. -e N9 669 .471 6- Djalma de : Oliveira &
N9 760.999 • - Sideral Ind. e Com.
INI9 '759.831 - Ind. e Com. de Jóias
Imp. S.A.'
Dom "a faleDeriVadds"de Petróleo Ltda.
1651.hos Ltda.. e
.
N',761.003 - Bebidas Megre Ltda.
lereiros
Muguet Cabe
"- N9..759.892
N9 -644.536-- Sanauto Ltda. Peças •' NO 663.177 - Wandeter 'Werke
,
Ltda.
N9 761.009 -.Ind. de Bebidas For- e' Acessórios Para Automóveis. • -"
N9 759.8e3 - Senteca Serviços Téc-. tubras Ltda,
.
Auto Mecânica • Dia_ Ne 657.017
N° ts71.550 - Ponta Branco Utili.
N9 761.114 -- Cafeeira S. Antônio
' nicas de Contabilidade e AdministraQueirós - dos Santos Ltda..
dedes Dcmésticas Ltda. •-•
_ ção. ,
Ltda.
•
6a
N9 658.227 - - Calan Com.
Ind
519 690.711 -• Ind.. 'de Móveis S.
N9 761 123 e- I ovabel dd Brasil de Capas Para Autos Ltda.
N9 75 9 .894 - Villa Real Cabalarei- S.A.
Tareaste) Ltda. • .
'Ind.
e
Com,
de
Roupas.
•
•
ros Ltda.
N° 695.420 - Monsabel Montagem
Neotis S.a.S.
-N9 761.124 Noruega Ind. e.' Com. •• • N9,728.123 N9 759.917 - David Calabria.
N9 655.0E3 - Blue Sky Jóias Ltda. o Decarações de Salâo de -33e1eaa LI.
da
Malhas
Ltda.
M 6 760.056 - Geraldo Ciarindo
mitada
N9 659.705 - Jerfan & Cia. .
. .
N°761.125 - Noruega Ind: . e Com.
: Amora.
Cumpra exigencias'diversas:
N9'662.679
Ind.
de
Tecisios
, N9 '760.119
•• de Malhas Ltda ,• .
Paulo Robllotti.
• 6 •
-Ns. 627,170 - 627.171 - Prodlitae,•
, :nas; Ltda.
N9 761.133 - Equipamentos HospiN9 760.120 - Repres en t a çõ SSan• •
Rocha, Quimicos:e•Parnlaceutleas Sotalares Bani Lt da.
tos Cerva1ho Ltda.
N9 661.803 - - Annik Modas Ltda... ciedade Anónima.
boratnitaa .2 wv,.1-1§
N9 '760 1 26 - Com. de Calcados
N9 546.314
N9 761.158 - •Mecánica Broto • ti- • N9 667..530 - Lapidação de Diamitada. mantes Belga Ltda.
• Mete Ltda.
•
Navarron.
•

Agosto de 1970
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1n19 549.232 - Auto Aseestos S.A.
• Ns. 549.240 - 549.250 - Auto Asbesto S.A. • •
N9 552.256 - Ind.

Q11.1MiCa

e Fai-

maceutica Schering S.A.
N 9 561.546 - Intraquimica Ind. e
"Coni. Ltda.
N9 567.967 e- Laboratórios Ketai
Wemaco S.A. N9 567.968 - Láboratóriles Keto,
Wemaco S.A.
Laboratórios Bram,N9 570:1E9
va S.A. Ind. Quimlca e Farmacêutica.
N9 571.861 - Biofarma Societe
Anonyme..
N9 571.862 - 'Biofarma Societe
Anonyme.
N° 571.867 - Laboratórios Branoe
va S.A. Ind. Química e Farmaceutoa.
N9 576.318 - Laboratórios Keto
Wemaco S.A.
N9 579.012 - Biofarma Societe
.Anonyme.
Colgate Palmclive
1n19 581.771
Company.
No 581.778 - Merck & Co. Inc.
N9 C67.$58 - Usafarma S.A. Ind.
Farmacêutica.
N9 670.256 - Inda. Macedo Serra
S. A..

N9 673.633, - Imobiliária Harmonia Ltda
N9 674.568 - Empresa Gráfica O
Cueiro S.A.
N9 582.390 - E. Merck Aktienge-

aellschaft.
N° 732.275 - Banco Alfomarea boc;edade Anônima.
Ns. 732.285 - 732.2E6 - 132.287
- 732.202 - 732.304 - Banco Alforrares S.A.
N9 73.2.520 - Farbenfabriken Ba•
yer Aktieng esellschaft.
N9 732.627 - Hokko Chemital lnduetry Co., Limited.
•N9 590.931 - Mectinica Magk Limitada.
go «35.398 - Comercial e Imp.
8 A. Cisa.
aN7.565 - Auto Meca:alta Dever Ltda.
- N9 667.946 -- Móveis e Decorações
Frenkrnari Ltda.
Alcon Laboratóalos
No 538.9E8
do TIra ell Ltda. .
N9 538.959 - Alcon Laboratório;
dr Sgrasil Ltda.
Cia. Vinícola Rio
N9 551,802
G'Y neense
N 9 592.566 - S.A. Instituto MoteTADICO Americano ' Saiba.
N9 646 308 - Tecnogeral S.A. Comércio. e ind.
No 647.035 - Tecnogeral S.A. Cornareis.) e Tnci.•
N9 como-- Laboratório Americano de Farmacoterapia S.A.
N9 701.56R - -Faamácia e Drogaria Dom. Viliares.
N9 720.157 - Farmácia e 'Drogari: Juriti Ltda.
N9 659.672 - Romulo Mataram.
Falesi & Cia. Ltda.
N9 659.688
Falesi & Cia. Ltda.
N9 659.589
'NO 666.607 - Laboratório Geyer
S.AN9 e73.426
•Laboratórit de Biologia Clinica B.A.
N9 «73,428 - Laboratório .de Biologia Clínica S.A.
•
No 710.475 - Química e Farmaceufaca Nikkho do Brasil Ltda.
N9 720.509
Laboratórios Orgaron do Brasil Ltda.
NO 721:670 - Laboraterios Friamut S.A.
N9 421.101 - Tintas Crem Art So0.1edade Anônima.
N9 504.668 - Lanches Carajá 'Limitada. N9 507.705 - Bar e Larehes FIM
'ele Vinhais Ltda.
N9 509.007 - Cia. .Terra Roxa de
Participações
Empreendimentos.

N9 547.016 - Ind. e Com, Sobrai
. .
, 1 9 550.620 - Rimam Imp. Ltda.
N9 . 551.295 - Transvox Com. e indústria Ltda.
•
" N9 557.399 - Bar, Lanches e Mer•
cearia Jardim América Ltda.
No 558.6:5 - Cantu Móveis e Literiores Ltda.
João Alzeil ta Filhos
N9 565.369
Ltda.,
1? 576.913 - Seta Comercial Ltda.
.
Publicidade Ltda."
N9 ,579 .406 -‘-B easolda Ind. g .Com areio Ltda.
NO 578.438 - Mc Cann Erickson
Visanil Viação Sao
No 588.356
Pulo Niterói :atua.
N9 592.609 - Panificadora N3va
Estoril Ltda.
Mecânica . Lido Ltda..N9 594.039
No 597.523 - Mercearia Balnearia
Ltda.
N9 599.149 - Sociedade Agricola
Jardins Tropicais Ltda. •
No 600.694 - Consórcio Tropica: de
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Ilugoes Engenharia
N9 601.181
e 'Comércio Ltda.
N. 601.70 ae Central Rolamentos
Ltda.
NO 601768 - Casa Luz Constru•
ções Elétricas Ltda.
N9 601.872 - Sociedade Estoril de
-Bares Ltda.
.N9 605.595 - Joalheria Princezi
nha Ltda.
N9 608.167 - Sociedade Ind. Mineira e Agrícola Ltda (801VIAG).
Beivedere S.A. Adm.
N9 615.8131
Imp. e Com.
.
• NO 627.597-Usina Ipojuca. S.A.
N9 .627.626 - Comercial Jaguaré

S.A.

NO 628.695 - Com. e Representações de Cereais Aliada Ltda.
N9 629.0E9 -- Denósito de Bebidas
1° de Setembró Ltda..
NO 630.040 - /nca Embalagens Modunas Ltda.N9 637.5C`7 - Merca Tudo 17tensilicF. Domésticos Ltda.
PrópaganNo f38.736 ea Ltda.
N9 838.974 - Comissária Boa Veta
d e Desnachos Ltda.
N9 640.156 a- Stúdio Artistieu
Peinceda Ltda. •
No 641:629 je Com. de ' Materiais
Para Construções Bi= Ltda. -.
N9 645.354 - João França,
No 6e6.301 - Tecnogeral-S.A. Cotnercio e Ind.
,
N9 60.83
E'mprésa de
Pronaeranda Ltda. •
N9 604.229 - Ind. e Com. Century
Artigos de Escritórios Ltda.
No 636.605 --. Promo S.A. Serviçcr e,-Promoça,o. •
N9 638.502 - Paterson Candy International Limited.
• No 649.478 - Artigos Dentários
Translux Ltda.
N9 662.583 - Kennedy Automóveis
I ida .•
N9 693.506
Agr
oexport Eicrs, e
Imp. - de Produtos! Agrícolas Ltda.
'I •
•. Diversos

Explo.n Exposiçóesa: Planejamentos N9 131.704 - Processo e Dispositie Promoções (titular1 do terine nu- vj para fabricar corpos ocos, em parmero 890.569). Arquive-se pedido ticular, garrafas, por meio de matede . preferência, tendo em vista a rial termoplástico - Reinold Hagen.
c'esistência.
N9 141.291 - Processo para preparar novas Organo-Polissiloxanas e
Arquivamento de Processos
composição de matéria contendo as
mesmas - Dow Corning Corp.
Foram mandados arquivar os N9 164.854 - Processo de redução
de teor de sulfato em carga de maProcessos abaixo:
terial Howe-Ba Ker Engineers, Inc.
Biasa Ind. AeronáuNo 488.048
Privilégio de Invenção Indeferido
tica Ltda.
N9 634.169 - Tinturaria Vara Cruz
Ltda.
N9 149436 - Discos fonográficos
N9 621.494 - Oase Oficinas Asso- aplicados em %lhas de revista, jorciadas de Soldas Especiais Leda.
nais e outros encadernados - VicenN9 657.948 - Sociedade de Auto- te Cruso.
móveis e Peças Arcoverde Ltda. SaN9 161.272 - Composições de TinPala
- Imperial Chemical Industrias
N9 584.494 - Garagem e Oficinas ta
Limited.
Túnel Miro Ltda.
1No 648.904 - Ind., de Metais PeModelo Indus;trial Indeferido
gam S.A.
N9 655.743 - Empreza Jornalistica /mis N9a144.858 - Interruptor EléBrasileira S.A
trico - Jose Ismael Mustiano PiN9 655.744 _ - Empraza Brasileira ragne.
S.A.
N9 154.711 - Nôvo modelo de „sanN9 741.857 - Laboratório Paulista dália - Duracour S.A. Indústria e
• Comércio.
de Biologia S. A.
4
N9 742.942' - Chiretica Baruei Li- N9 164.042 - Tijolo esmaltado --.
nitP da.
Cerilmica Funcional Prata Ltda.
N9 165.091 - Centro ornamental
No 753.612 - Dannemann, Com. para
volantes de veiculos - João
e Ind. de Fumos Ltda. Dancoin.
Lech Netto.
N9 780.705 -- Jean D'Albret.
No 802.030 - Bicicletas Monark N9 167.656 - Nõvo modelo de mesa
S.A..
ou escrivaninha - ()sadio aBsile.
N ? 169.212 - Nova linha ornamenN9 808.710 -- João Baptista de Magalhã.es Vaz Arnuivem-se os Pro tal de panela com apoio - MetalúrOsiris Ltda.
-ceso. gica
N9 169.213 - Nova linha ornamental de panela -- Metalúrgica Osiris
Ltda.
DIV I SÃO ' DE PATENTES
N9 172.942 - Um nOvo tipo de
acolchoado - Fugia Yamagiehi.
Em 5 de agõsto de 1970
I,
N9 175.703 - Original modelo 'de .
carroçaria para utilitário - André
Notificação
Siani Netto.
•
arepois de decorrido o prazo de DP 178.155 - Nalvo modelo de cinta
60 dias, a partir da presente data, calca para uso feminino - Salud
para recurso e se nenhum interes- Campainha Bera.
sado do mesmo se valer ficam no- 178.161 - Um novo modelo de Cartificados a 'oa requerentes abaixo roceria tipo Sedan - Arnaldo José
mencionados para comparecer a Pacifico.
este Departamento, a fim de efetuar o pagamento . da taxa final, IÇ Y 178.809 ,- Um nevo tipo de
dentro do prazo de 60 dias, conta- meia colegial e outros - Masahiro
dos da data em que tiver expirado Seno.
aquele prazo de recurso: ,
N9 178.620 - Nôvo e original modelo de filtro --- Egidio Dl Vizio.
Modelo 'Industrial, Deferido
N9 184.214 Nova configuração
de bicicleta - Bicicletas Monark
N9 151.024 •- Nõvo modelo de calço S.A.
para , motores deveiculo utilitários José Joaquim -Moreno.
Exigências
N9 178.450 -a. Um modelo de ebpo
Cumpra exigênciis técnicas:
- Cristais Piado S.A.
N" 106.397 -- J. R. Gelgy . A. G.
Notificação
N9 125.280 - Vittorio Mediei.
•
N9 133.695 - Chales Artandi.
raaaai notificados os requerentes N" 138.932 - General Cigar Co.
abaixo mencionados para compa- Inc.
recer a este Departamento, a fim N9 14 5.394 - The -Gillette Colnde efetuar o pagamento da taXa pany.
final e da primeirã anuidade, -den- N9
146.737 - Orestes Jacinto.
tro do pra.zo de 60 dis:
N 9 153.140 - Dow Corning Corp.
N9 156.022 - Olin Mathieson
Privilégio , de Invenção Deferido
mical Corp.
N9 115.738 - Processo para encap- N9 157.017 --- Fred H. Sexsmith.
sulamento de material iipófilo final- N9 157.660 - Bruno Dei Tio.
mente dividido - The National Cash N9 157.978 - Imeerel Ind. Meta-'
Registar Company.
lurgica de Precisão Ltda.
160.899 - Allied Chmeical Corp.
N9 121.314 .2- Processo para a ob- N9
1sP 173.380
Siba Societé Anonytenção de nitrila acrílica e meta- me.
a,crilica Farbenfabriken Bayer Ak- 149 1e1.893 - General Anilina &
tiengesellschaft.
Filin Corp.
••••••n•4•

No 636.215 -- Bazar Princesa do
Norte Ltda. Torno .sem eleita a
exigência supra. - .Prossiga-se com
as exemplares de fls. 10-12.
N9 755.382 - _Massimo Spalla 'Torno sem efeito e exigência- supra.
N9 657.999 Johannes Hendricas
aluitert - Inace!tável - pedido de
fia: '8. - Permitir -se a correção de
um erro, seria acarretar para o De- IV 122.266 - Processo de prepara- N' 174.992 - J. R. Geigy S. A.
aartamenta, além do ..prejuizo de or- çâo de composições; organopolissilo174.993 -- J. R. Geigy S.A.'denn econômica; t, fator perda - de xanicas Vulcanizáveis - Societe das N"
179.391 -- Ciba, Societé Anony.
Usines Chimiques Rhône-Poulenc. ma,.N9
tempo com tais procastinações.
•
N9 131.025 - Processo para. • a pre- N9
180.456 - Theodomiro Pereira
1 N9 692.098
• CHF.' Contaações pataca° de aldeidos e/ou á 1c3ois de
F rancesas Reunidas S.A. • Incl e Co- catelisedor
aplicável f para este fim
NO 545.494 - Barão Inale e Com. mércio. - ' Nada. há l ' eme_ defere 'face. -- Sean T n'errati nale Research NO 184973 Eastman Kodak ComRetclae
ao disposto no art. 168, -§ 19 do CPI.' Maatschapeâj -.N.y.
ParlY•
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Ag-ôSto c,',•3 1970 193 1

-••
N."Bragança," de Fria çõas 'Ltda. •-••.' Classe 25,- Clichê puN. '
.-- . "Eeonominas" (16, *
gorífico Bragança Lt.a.a,
Classe 41 blicado em 31-7 :68. ,e
, Economia" S.A. ..--,Economisa. Crédipub, era 4-7-68.
• IkT.9 854.385 - ' "Paissandu" de La- to, Financiamento 'e Investimento , Seção de Transfer ê ncia t-;
N.9 852.429 - "Pa peléO"-de Indús- titicios Paissandu Ltda. - Classe , 41 Classe 25 - Clichê pub. em 29-1-63.
e Li c ença
- •
,• N. 835.573 - "Marivani" de Gha,
tria, Beneficiadora Papeléo Ltda. - -, :Clichê pub. - ern 3 1.-.7-63. d• •
N.9 _1354:392 - "Santa Eugênia" dei dieh & Cia. Ltda. •-- Classe ', 41. Classe 38 - Clic, pub. em 4-7-68.
1970
Em 5-de agôsto de
N.9 852.436 -- "Vidal-Car" de Vi- Textil Santa Eugênia 811. - Classe Clichê pub... em 29-1-68.
•-.
N. 835.578 --- "Lojas ,' Magalhães" e
dal-Car Automóveis Ltda, - Classe 4 -• Clichê pub,- em 1-7-68::
• L'xigência;
- N. 925.331 - "Mil-jre" - da • Milton de JoãO E. Magalhães S.A.- Mar21 - Clic. nub. em 4-7-68,--r-'
N.9 852.441- -"Odraned" de Indús- Freitas --- Classe '3 . - Clichê pub. cantile : Importadora -- Classe 8 Jul.cq..ra Exigencias:
-'
tria e Comércio de Produtos Alimen- em '4-1-68." - '• a .: • .,,, • ,- .;.-, Clichê pub. em 29448.
.
N.9 854.886 ' - -'1), M" de Dental.
American Engineering .COninany ticioa Odraned Ltda. -=. Classe 41 --, . N. 9 615.474 - ' Título. de ..Estabeleèi-. . -2dmited (junto à pat. PI n 9 62.776) - - Clichê - pub. em 4-7-68. ' '. - '‘ , mer to "Isric A Brac" de Carlos Mia Martins Limitada - Clame 10 - Cli .
,
,..
• The Reliance Electric and Engiree- . N.9- 852.447- --•-• "Uames" de Ugues • de Souza -.--. Cla.ases 8 -- 13 -.-: 26 a
-- pub. em 7-868.
• ing• Company gtinto. p. soa. Li nú- S. Hambarg,er Ltda .. - Classe 42 - 3,4 -40 e 49 - C l iché' pube.em 281 :N.9 854.889 - "Ralas" de Sotirios .
-• Clichê
a
nen)
6
Christos Ghinis ,-. C/asse
8
9.798). ..
"
' d fer-e '
• Clichê pub. em 4-7-68.
,
" ,de S
dito-fPub. .em 7-8-68. =
N.°
852.449
Titulo
"M.M."
de
N.
531.687
"As/
úrias
Brigâncias . • para- Marcas
"Saint:a-Beach" de
,N.9 854.909 "M.11 " - Empreendirnentóss Socie- ra e Comercial Asturias ^Ltda.
Classe 36
Calçados Samello S.A
dada
- Classe 33 - Cli 4
• •
Cumpra Exigências* - Clichê pub. em 7-3-68.
ehê . pub,. em 4-768.,
•_
.
:,
:
<'-,-:
-de meio de 1962. "Shock-Atsorver" d4 a
N.9 854.919
Ssuprap'non, Gramoponevé „Desky.
-N.° 852.451 -- -"Mni.1 um Robot" de
N.9 532.923 - "à Fazendas" "de Ma: Calçados •Samello S.A - Classe 35
fiudebni V•ydavatelstvi, Narocini
Ronaldo Nogueira - Class. g _ ch. ntero & eia,'
Ltda.-Clse
Clichê-pub. em 3-8-68.
alk ( junto ao registro n9 216.945). nub. em
.
clichê pub. em 28-5-62.
N. Mostra Na N.° 834.911 -i, -Sociedade de Chã Ypiranga 'e Re- f N. 9 852.467 ::- "Cordoba" de Cor- - N. 9 532.922
"3 Fazendas" de Ma- , eional de Tapêtes, Cat. petes e Cort
ipresentaGes. Ltda. (junto ao registro doba - - Representações
'de Tecidos niero & Cia. Ltda. -"Classe 42 -,- n s - Titulo: • Ernprêsa de Marke"
a
: n.9 325.338)
--. - • 1 Ltda . • - Classe 28 -- Clic. pub. em Cliché' note em 28-5-62.
-ting & Propaganda Ltda. - Classes
Kabushi'd Kaisha Ricols (junto ao
e jul ho e
.
"
'
,
N.9
532.677
--"Aeronac"
"de
Indúspub. e m7-8-68:
registro n 9 350.514),
•
N.9 852.469 --: "Juprites Sports" de tria Nacjon e l de Aeronautica „S A. 33 e 34 --Clichê
854..912 . - "Tacsilerde. SarnIa Barcarclla Caeações Ltda. ( j tul - j , Priazkulnik • ...... Classe 36 .=. Clic. N
.
j
"9
"Aeronoc". classe -11 - "Clict:ê pub paio Paasinari Ltda. -- Classe 36'•;- to ao termo n 9 490.741)
-,
pub.• em 5_7_68.
•
.
25-5-62,
em
--•
i do Brasil S.A: (Iam,
Cl chê rub. em 7-8-68. Cia. Swift
Inibo'
In.?
723.766
-.:
"'moi"
de.
de AcoN.9
852.475
a•
"Baile
"de
Nuit"
,de
,
N
" . romá tico".
"
•
A
io ao termo n9 584.144)
9854. .980
.
.
.
N.
M marnito S.A. 'Indústria Bra- Industriais Reunidas Diwantex Ltda. dúStria eeãnica de 'Brinqued s lati- •met
- cia.
Li.
Agro Comercia l Exportadoaa
pu- mitada
oClichê
•
/. jun-:' - Classe 22 - - Clichê pub. em . 5 - 7 cos ;Ltda. -- Classe 49 -,-.
- ;fieira de Mármores e Granitos
- Classe 44 ..,...: Clichê publi .- ;
blicádo
em
19-4-66.
vi ao termo n 9 597,917):
de 1968, _• . ' '.
8 - 68. - ,.--,
N.° 759.024 - - Campo Larg•o",•:de aca- cto ...em 8 Stallex International Lirnited (jun- . N. 852.476 -- "Belle de Nuit" de
N.9852.004
- "Supornosso" de An- . .
C
i
áLESC
.
.
:
Indústrias: Reunidas Diwantex -Ltda. Zanlorenzi & Irm?.4:ci 'Oda-. . k.i ao termó n 9 613.141):
rn Sacramento Cionçalves
. C1 'ché publicado em 3042-66. too
23
-Clichê
pub.
em'
5-7
42
.
Classe
• Toddy do Brasil S.A. (junto ao
N.9 802.577 - Emb?cmittica- de Fa- 41 - Clichê pub. em 1-7-68.
rIA 1958.
!ermo - ,n 9 624.666)
Nuit"
de
cit
S.A. (Máquinaa de Escritor :Á)) - N.9 '852.008 - "Tropical - Hava852.477
"Baba
N.9
L fi S.A. .-rodutos Químicos e Par. 30 - . Clichê puo. em 30 5-67. naa Ouro" de Companhia Produtora
Indústrias
Reunidas
Diwantex
Ltda.
Classe
nacêuticos (junto ao termo númeClasse 15 ,712.959
-. "Brasilrent" da Bria de , Vidro Providro
N.9
publicado
em
Classe
36
' "o 634.634).' ' -- • .
'
.68;
Clichê
pub.
em
1-7
eter
e
Lo
05e3
ir
silrent
S.A.
Comét
julho
de
1968
.
.
Ind._ Metalórgica Truffi S.A. (jun- 5 de
N.? 852.009 - Trop ical •N.9 838.017 L..., "Salão da" Criança" Classe 21. --• Clichê psit), em 3-1-66.
„o ao termo . n9 -640.719). . • . .
de Bra.- -na Oáro"- de "i.'ompanhia Produtora
• Cooperativa Regional de Consumo de Alcàntara Machado Comércio e N. 9 7129`, 8 --= -"Brasilrent"- c;ões
,-- de Vidro "Frovs dro" - Classe 16 -,
silrent S.A. Comércio, e '1..oe
:- Los Bancários do Rio Grande do Sul Empreendi/Mentos I,tda. _ ciasse 32
-14-68.
' Cissse-10s' ---• Ciliclie ruo. em 3-1 66.
h C lic hê852.013
. Pub. em
- ...tda7. (junto ao termos números: I - Clic ê pub em 2-2-63.
- ."Mariclau" de San- .
j14.9
-. Brasi lrent" . de :Braki 5.522 e 647.247).
N.9_852.273 ,--- • 'Engea'- de Jubran N.9 tino Santili .Júnior „-• Classe 35" :Rabis Incl. e , Com. Ltda. ' ( j unto, & Elage Ltda. • '- Cl a ssc 16 - Clic, silrent S.A. Corn 6r cin 'e . Loeseõess..:_.
Classe 7 - . Clichê-. nus). em 3-1-66. I Clich. pub. em -2-7-68 . - to tenro ri? 655.372). -' :
I pub. em 4-7-68. :•-_. ',
. .'
: de ! Ci •
"Brrs , /^ent"- de Bra- - N.9 852.0;43 - "Osisentina"
Tintas Coral S.A: (junto ao termo
- N." '712.957
. 1%./. Ç' 852.296 - "N 13 ••-•• Novidades silrent
„
.
'
19 679.721).- . : :
S.A, Comércio
e-..-",oessaões - ba, Sociéte "Aonyme .--' Classe 2 - .
. .Mareilio Peiraada
Silva (junto ao , Brasileiras" de Noaidades :Brasileiras
m
.,
,; - --,: Clici-é po l).,-eam : 3 - 1 - 66 . 1 Clichê pub. em 2d-68: ões Forenses . '
Sele
8
Comércio -de Flora s - Artificiais Ltda. .C1rse
- kuno n 9 "117.811).
. um In- I Li:ts9-.•_85?,-;10:5•.,,jo-s'é ".
- :', A, V?: d,e . d
N. 9 600.28f
Cesário
: -Lassance
Lanover S .A . • Ind . de Malhas - . Classe 25 -- .(,:liche pub. em 4-7. ternacional de
,._ BC , -d dio .e - Te- 1
: N
Classe
ê ,! Monteiro de Barros Salles
junto aos lêrcnos n'.S . 736.207 2-1 de 1968.
Clich
.
32
lvisão
S
A-Class
e
'
•
-32 --Clichê pub. em 2-7-63.
-'
,
J36.208
-736.213
736.214)1
trazin". de
NiPP
N.9 847.400
- "Ci
mlb • em 19-12-6:3 .
• _se
. o..oatac er..
,
• Indústria e Papel um; a S.A. Soda cempany, Linuted '---, Classeon
"propesca" de Fro2 .. -N.9 .,762.970
::Casal:15
de
Jose
Lassance
Mon
I.'
busto ao têrmo n9 736.406).- '
Pesquelaa
Nacionel
Frota '
pesca
.Classe 32 . .)
Casa Ferreira Braga de Alcoor e - Clic pubs em 13-5-68, estabelecido Tnclústria & Corriérclo
-- Cl . :-teiro' de Barros Salles
" . - - Clichê pub em 2-7-68
Aguardente Ltda. (junto' aos termos em. Tokio. JaDãO::
Clichê pub. ein 9-3-67.
4:
de
Cas.
N°
847.401
a••
-emh:enteiti
ca
Cs. 736.769 e 736.770). :Propagan"Sinai
N.9 - 694.476 - "O •Viaecira" de O • N. 9 852.039
Metalúrgica Truffi S.A. (jun- Inal Llmited . - cla,se 4 - Clichê Viageiro
Manufatura de,: Acessórios da": de Sindicato . cl a. Indústria de. .
pub. em 13-5-68. ,•
(
;o ao tenro n9 736.872.
Cl: Peças. para Autoradveis é Similares -,
. Comercial Cerealista Luzitano .Li- • N.9 847.442 - "Beroclama", de Be- para Autos e. Plásticos T,t-da. , '
Clichê publi.:- Classes: 32 e' 33,
Clichè mal). em
,nitada' (junto ao termo n? 736.888), :reclama Confecções 'Ltda. --.: Classe 28
Coin International (junto ao termo 36 --- Clichê pub. era 13-5-68 , esta- • N.9 '534.475 -- Ttulo de.' Eataliale- cago em 2-7•,68.
belecido na Capitão do Estado de cimento "Farmác i a Londrinepsa ? .de la ,9 852.041 - Enibteincitica de Sin19 ,737.260 -7 737.262 - 737.263). •
dicato 'da 'Indústria de Paças 'para
` Carlos, de - Arruda Freitas - Classe
.
I
São
Paulo.
.
Lanover S.A. ' Ind. de Malhas
,
33 -,Clichê puh. em 19-6-62.-' •°. - Automóveis e Similares -- Classe 50
= [junto. aos termos n9s. 738.383 n7 N.9 847.452 - "Tiaraju" de .Com-, N.9 . 545.317 - "Top Gas": .de *Lu- - Cl:chê pub. em 2-7-68.
panhia de Fumos Santa Cruz - Cl. barsi - Lubrificantes Bardahl S.A: .N.9 052. C a3 - .'"Três -Triângulos"
'38.884 - 738.885'-' 738.888
28.887 - 738.88g - 738.889 44 -, Clichê pub. em 14-5-69.
de Campana S.A. indústrias de ArClasse 1 - Clichê pub. em -19-9 tefatos ,. de Borracha e, Calçados- N.9 847.482 - ,"Lieben."- de .Liebende.-1962.
Alisson Campos Cruz (junto ao Confecções . Ltda. - Classe 36 .. , ,, de -1n- Classe28 '
, -„ Propesca,
tiub. ern' . 2-7 68.
,N.9 762.967
êrrao 742.32i.
Clichê ° mil). em 14-5-68. ,••' •
N.? 852.049 - "Polyvox de: MonyComércio
PropesN.9 847.483 _,-..: 'Polo Norte" de La- ,dustria
-- Classeda
- Clichê
pu'b. mar - Produtos Eletrônicos • Ltda..
ca Ltda.e--•
. 4 Pesca
Reiinca0o de Ciiché
, , - -Classe 8 --••• Clichê pub. em 2-7
ticínios Polo Norte Ltda. - Classe •em 9-3-67.
‘
.
de 1968.
(11 - Clichê pub, em 14-5-68. .' 835.408
"Curadal"
Produtos
9
N.
N. 852.269 - "Engex" de Jubran
. N 9 843.007
Jaguaré Valeu/os LiElage Ltda. :- Classe 16 - Clichê , N. 9 847.498 - "Festalandia", de Co- Roche Químicos e Farmacêuticos ,So- mitada,
Classe 21, -clichê publicamarcial- Festalândia Ltda. - Classe ciedade Anônima .,-- Classe 3 --..„--. Clic. do em -19 de
nuli. em 4-7-88.
março de 1968.
. ,,. '
pub. em 29-1-68.
N.9 852.210 - "Aguiar" de ,Arios- 95 ',-, Clichê "pub. em 14-5-88,
N9 843.008 São Jorge - --- Casa
N.9 854.330 - "Terrkr Santa" de N. 9 835.409 --- "Geroperla" de Pro Lotéricacaldo Bento de Sousa - Classe 41 São Jorge Ltda. - Classe
Malharia Terra: Santa -Indústria e dutos Roche ° Químicos e Parinaceu- 49, clichê publicado em 19 de marçia .
81iché pub. 3-7-68.
•
Comércio
Ltda.Classe
36
Clic.
ticos
S.A.
Classe
3
-Clichê
pub.
de 1968.
N.9 852.228
"Arroz Tropeiro" de
•
, - i - _.: •
'
!fruir João Cosac
Cli- pula. em 31-7-68, estabelecido na Ca- em 29-1-68..
N
9'
843.010
- Magape - MagaPe
pitai
do
Estado
de.
São
Paulo,
N,9 835.448 - "Agida" - de Clamai
shê pub. em 3-7-38.
Comércio e InclUstria de Madeiras L1N. 852.403 -• "Rodison" de Cirilo -- N. 9 854.335 - "Mercator" de Mer- ----' Comércio e Indústria de : Artefa_, mit/ida - Classe 16, clichê publica-,
cator.- Cia. .Distribuidora de Auto tos de Madeiras Limitada - Classe
klexa.ndm Frainer --. Classe 8
do em 19 de março ,de '1968. ••
28 :.--,Clichê pub.- em 26 ..._:: clichê pub, em 29-1-88. pub. em 1-7-68, estabelecido Peças -,-Classe
N 9- 843.055 - Bola na Arêa - S.A.
31-7-68,. estabelecido na Capital do -N. 9 . 835.477 • --- "Jardim Copácaba- Rádio
In São Paulo. .
Guarani --a -Classe 32, clichê,
Estado de São Paulo. "- • na" de Emprésa ":;onstrittora Orion publicado
-19 Ck março de 1908.N.? 852.409 '.- "Piraporinha" de
N.9 '854.385 - , "Título" "Quero pro-• • S.A .i,- - Classe, 33 -- Clichê rlub. em N9 843. E"
059 - Clas-Mold Arti:
fiação Pirarorinha Ltda,
Classe cura calcas, vai a Fonte .
daS 29 de Janeiro de "1968.•
Odontológicos Clássico Ltda.
Clichê pu,b. em 4-7-68.
: • , oalça.s : -- Classe
•
- Clichê pub. , N.9 835,400 7- ":/-?." de joh -' Co- gos
Classe 28, clichê p ublicado em 19 de
N.9 '852.415 - "T.a Patina" de Alam I eza..21-7-68.
mércio: e' Indds t.s'a da afittrieleaS Li- março de 1968.
•
Intonio
- Classe 36 - Ckic •'
•N+11àtex
804.8-16
Norm- raitsaa ....., ron,a.a 4
Cl:che pub. -em N9 843.080 - Brincoflex
Brinco
• Mb. em .4-741,
teK Indústria , e Comercio de Confec- 29 de janeiro de 12GS.
- Industrio e C.0920. relo de 14520191009 ,

-

Divisão Jurídi va -

=

). 1992 Segunda-feira
Ltda. - Classe 49, clichê publicado
tin 19 de março de 1968.
14, 543.690 . - Bel-Plast Antônio
Carlo:, aVlacaado e Paulo • CeSar Miranda Braga - Classe 28 - Clicne
publicado em 22 de março de 1968.
N 843..094 - Sinal de Propaganda
- Planalto 'Companhia de Seguros
erais - Planalto. Compahia de Sefuros '00k ais - Classe 33,' clicne publicado em 22 de março de 1968, estabelecido na cidade do Rio de JaPene, Estado, da Guanabara.
N9 843.125 • - Sinal - Sociedade
técnica e Comercial de -aloiania Meca S.A. --7 ' Classes 11, 15 e 15,
aicae publicado em 22 de março de
1968, estabelecido em Goiânia Go: 4,S .
• 1
ab' 843.132 - Lojas Brasileiras de,
Descontbs Salvador - Lojas Brasileiras de Descontos Ltda. - Ciasies 8 e 40 - clichê publicado em 22
te' março de 1968 N f 843.l67 --• Avalancãe alinj5reiFia Mão-de-Obra Ltda. - Classe
16, clichê publicado em 22 de março
te 1959.
• la9 843.181 a- "5" •-• Solai SocieLace Corretora de Cambio é Valô!es Ltda. - Classe 50 a- chefie pu-.
Oleado em 22 de março de 1963.
N 843.188 • - Café atig de Canoitina - Alcyr Woitexen - Classe
á, clichê publicado em 22 de março
te 1968.
• 843.223 - Alopex - Farnedicals
- Comércio e Indústria de Produtos
Quirnicos Ltda. - Classe 3, clichê puilicado em 22 de março de 1968.
N, 843.224 - Alopex
Farmeditais Comércio e Indústria de Prolutos Químicos Ltda. •- Classe '48,
inche publicado em 22 de março de
1868.
N9 843.257 - Emblemática - Carlos Brancante - Classe 50, clichê
publicado em 22 de março de 1968 estabelecido em São Paulo.
N9 843.272 - Vita -- Vita Jóias
o itelógios Ltda. - Classe 8, clichê
Publicado em 22 de março de 1968. •
N9 843.273 - Vita - Vita Jóias e
Relógios Ltda. - Classe 13, clichê
publicado em 22 de março- de 1968.
N9 843.289 - Estamparia Luminar
- João Derado -- Classe 50, cliche
publicado em 25 --de março de 1968.
, N9 843.290 - Estamparia Luminar
- 'João ,
- Classe 8, clichê
publicad em. 25 de março de 1968.
N9 843.291 - Estamparia Luminar
a- João ' - Deado - Classe 11, Clichê
Publicado em. 25 de março , de 1968.
N9 , 843.302 - M. C. The Unica Kindon Tobacco Co. Ltda. alasse 44, clichê publicado em 25 de
1
março . de 1968.
N' 843.322 - Nova Progresso - Pahirta e Confeitaria Nova Progresso
- Classe 41, clichê publicado em 25
te março de 1968 - Estabelecido em
Bão Paulo.
N9 843.320 - C. E. C. 1. . ústri de óleos Vegetàis Santopolis
Ltda.
Classe .41, clichê publicado
)111 25 de março de 1968.
N9 843.327 Viação Danúbio Azul
- Viação Danúbio Azul Ltda. lasse 33, titulo, clichê publicado em
15 de março de . 1968.
N9 34 3..320 EscritÓrio Danúbio Itioshi Nakandakare e Dorvall Celadant - Classe 33, clichê publicado
Mi 25 de março de 1968.
N9 1143.331 - Dinal - Dinal Corretagens de Algodão S/C5 Classe
10, clichê publicado em 25 de março
de 1968.
N n 843.332 - Zé do Campo e Cana,
pinho - Agemiro Eugênio da 8. NeClasse 32. "
N9 843.333 - , Celumi - Celumi
MATA
Dia 7.8.70 - IP 41 a 43
Produtos . Químicos Ltda. Classe
L. clichê' publicado em 25 de março
de 1908.
N .' 843.334 - Dos Brasas MercaPirai° dos Brasas 'Ltda..- Classe 41,
&abe a ub '"In em '25" de março de

•-

DIÁRIO

OHCIAL (Seção 111)

843.35 Tupy Indústria de
ólee% Vegetais Sartifaçalis Ltda. Classe 41, clichê publicado em 25de
março : de 1968:
N9 843.337 - Bolsiplast Indústria e Comércio de Bõl.sas Bolsiplast
Ltda. - Classe 35 -a Clichê publicado em 25 de março de 1968.
,a43.365 - Prouale Editora e
ProlA.,landa, Ltda. - Classe 32, clichê
publicado em 25 de março de 1968.
Ia , 843.418 - Camelo - Confecções Daniel() S.A. - Classe 26, clichê
publicado em 25 de março de '1963.
845.444 Gabema Gabema
Con.arcio e Representações Ltda. Classes 8, 39, clicne publicado em
25, de mar') de 1968:
- Poluo Exato - Qea,
lidade de -Fato - Ibesa Indústria
Brasileira de' ,Embalagens S.A. Classe 8, clichê publicado em 27 de
março te 1968, Esteai ,- de Sao Paulo.
N9 843.180 - Masa - Metalúrgica
Nasa Ltda. - Classe 13 - clichê
publf.caclo em 27 de março de 1968.
N , 843.487 - Espadarte - Fábrica
de. Produtos Aeronáuticos Cruzeiros
Ltda. - Classe 20, clichê publicado
em 27 de março de 1968 - Estabelecido no Estado de São Paulo.
N9 843.503 - Banamilk -- Agrobrasil S.A. Indústria de Alimentos
,Classe 41, clichê publicado em 27
de março de 1968 - Estabelecido em
São Paulo.
N? 843.513 - Aquil - J. P. Coats
Limited - Clasee 22, clichê publicado em 27 de 'março de 1968.
N9 843.521 - Gran-Plat - Gallo
a‘ Filho Ltda. - Classe 10, clichê
publicado e m27 d.e março de 1968.
N9 843.523 - Orutrax - Orutrax
Indantria EletrometalúrgiCa Ltda. Classe 8, clichê publicado em 27 de
março de 1968.
N9 843.541 - Corona Toyota
Jiclosha Kogyo Kabushiki Kaisha Classe 21, clichê publicado em 27 de
março de 1968. - Estabelecido no
Japão.
N9 843.54'i - Pedra° - Fábrica de
Adesivos Atlas S.A. Classe 1, clicchê publicado em 27 de março de
1968.
N9 813.548 Polifilm Polifilm
Embalagens de Polietileno Ltda. Classe 1/, clichê publicado em 27 de
março de 19C8.
N9 843.549 - Poiifilm Polifilm
Embalagens de Polietileno Ltda. Classe 26, clichê publicado em 27 de
março de 1968.
N9 843.550 - Polifilm Polifilm
Embalagens de Polletileno Ltda. Classe 28, clichê publicado em 27 de
março de 1968.
N: 843.551 - Polifilm - Polifilm
Embalagens de - Polietileno Ltda. -Classe 311, clichê publicado em 27 de
março de 1968.
NI 8,13.578 - Nikegeran - Quimica e Farniachitioa- Profiquar S.A.
- Classe 3 c1kie publicado em 27
de março de 1968.
No 843.582 -- Empresam de Propaganda --- Hidracôr Automatizada
-_ Rende Duas trezes Mais -41.A. -- Classe 14, 24 cliché publicado em 27. de março de
1268.
No 438.588 - Expreasho - Lista
Telefônica de Brasilia - Ney Lopes
Monteiro, classe 32; 38, 50 - Clichê
publicado em 27 de março de 1968.
14 9 843.590 - Titulo - Confeitaria e Bar N. S. de La Salete Classe 41, 42, 44, alkae,ê publicada em
27 de março de 1968.
No 8434122 - Cricca Sulina - Hennes-Sohnie S.A., Indústrias Reunidas
de Sabia Pinas e Chocolates Sulina
- Classe 4L clichê publicado em a
de maio de 1968..
NI 848.125 - (inioothedge Robuts Consolidated - Classe 38, Cl,
chê publicadd em 3 de maio" de 1968.
N9 846.126 - Roberts
Roberts
Can.mlidated Indusrties Inc
ClaSse
11.al.chè publicado èn-1 3 de maio•
cie 19a8

N9 846.130' - Montenegro - Distribuidor' de Bebidas Montenegro
Ltda. - Classe 42, cliché publicado
em 30 de maio • de 1968.
No 846.139 - C.T.M. C.T.M.
Comercio de Telefones e Materiais
Ltda. - Classe,' clichê publicado em
30 de abril de 1968.
1T: 846.143 - Cinira •Papelaria
Cinira Ltda. - Classe 38, clicaé publicado em 30 de abril de 1968.
N9 846.149 Versatil - Ibrab Indústria de Bijouterias Ltda.- - Classe 13. - Clichê publicado em 2 de
maio de 1968.
N9 846.152- - Colina - Pósto Colina Ltda. - Classe 33 - clichê publicado em 2 de maiw.de 1968.
N9 846.161 - Frimaza Frimaza
Distribuidora sê\ Frios e Laticínios
Lula, - Classe 41, clichê publicado
em 2 de maio de 1968:- Estabelecido
em São Paulo.
N9 846.164 - Burdacril Comércio e Indústria de Fios Tototio Lumtadã - Classe 22, clichê, publicado
em 30 de abril de 1968.
1a9 .846.175 - Totolio
Comercio
e Indústria de Fios Totofio- Limitada - Classe 22, clichê publicado em
em 30 de abril de 1968.
Ni 846.176 13erda - Comércio e
Indústria de Fios Totofio Ltda. -Classe 22, clichê publicado em 30 de
abtil. de 1968.
N9 846.183 - Leiner-Tez Lein•er-Tex Indústria 'e Comércio de
Tintas Ltda. - Classe 16, clichê publicado em 30 dê abril de- 1968.
N9 846.191 - Vogal - Vogal Comércio de AutomOveis,Ltda. - Classe
21: clichê publicado em 30 de abril
de 1968 - Estabelecido em Sã'..) Paulo.
•
N" 846.199 - Lunn Agência;
Lumi
de _Publicações Ltda. -- Classe 32,
clichê publicado em 2 de maio de
19d8.
,
N 9 847.181 - Vanguarda - Banco Mercantil. de Niterói S.A. - Classe 50, clichê publicado em 20 de maio
,
de 1968..
N" 847.602 "T Titan" - Indústrias Reunidas Titan S.A. - Classe -12, clichê publicado em 11 de
maio 'de 1968.
No 847.616 Sinal de Propaganda, figura de esquilo,' de guarda de
Trânsito - Classe 32 e 50, clichê publicado .em 14 de maio de 1968.
N9 247.644.- Acrocel S.A. Cotonificio. Gávea - Classe 50 -` Clchê publicado em 14 de maio de 1968
- Estabelecido em Rio de Janeiro,
Guanabara. •
N9 847.646 - Credinorte Credinorte Crédito Financiamento e Investimento S.A. - Classe 50, clichê
publicado em 14 de maio de 1963 Estabelecido em Recife - Pernambuco.
, No 847.672
Hagil
Hagil Publicidade Ltda. - Ciaste 50 clichê
publicado em 15 de Maio de 1988 Estabelecido em RIO Grande - do Sul.
N° , 847.675 - P. C/Fig. de Poligene - Edittris Polígono S. A. Classe 32, . clichê publicado em 18
de maio de 1903.
No 847:882 - Emeege - De Maio
Gallo S.A. Indústria e Coweercio de
Peças pára Automóveis - Classe 9
--` Clichê publicado ein - 15 de maio
de 1968.
N° 847683 - Bineege - De Maio
Gailo S.A. Indústria e Comerei() de
Peças para Automóveis - Classe 8
- Clichê publicado em -15 de maio
de 1988.
N° 847:884 --Emeege - De Maio
Gallo S. A. Indústria e Comércio de
Peças Para- Automóveis - Classe 11
- .Clichê publicado em 15 de maio
de 1968.
Ni 847.885 : - Emecge - De Maio
Galio S.A. Indústria e Comercio de
Peças para Automóveis - Classe 21,
clichê • publicado em 15 de maio de
1968.
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No 847.686 --Emeege De Maio
Gallo S.A. Indústria e-Comercio de
Peças para Automóveis - Classe 31
- Clichê publicado em 15 de maio
de 1968.
W 847.887 - Emeege - De Maio
Gallo S.A. Indústria e Comércio .de
Peças para Automóveis - Classe 39
- Clichê publicado em 15 de maio
de 1968.
No 847.721 - Sansáo
Sansào
Auto-Peças e Acessórios Ltda. Classe 6, clichê pablicado . em 15 de
maio de 1968 - Estabelecido em Rio de Janeiro, Guanabara.
N9 847.769 - La Copa - La Copa
Confeitaria e Panificação do Lago
Ltda. - Classe 41, clichê publicado em 16 de maio de 1068.
N9 847.775 - Boston-Whaler Cobra Lanches Esportes e Artefatos
de Plástico Reforçado Ltda. - das-se 21, clichê vubilcado em 16 de
inalo de 1968.
N ? 817.796 - Kioto
Kioto Imóveis e Utensilios Domésticos Ltda. Classe 40, clichê publicado em 16 de
•
maio de 1968.
N., 847:797 - Titulo - Regional
Serviços de Raspagens e Limpezas
- Classe 33, clichê publicado em 16
de maio de 1968.
N9 847.820 - "Lbesa" Lbesa Livro Básico Editara S. A. - Classe
32. - • Clichê publicado em 16 de
maio de 1968. .
149 847.829 - Cortilene Polashei
Indústria Textll Ltda. - Classe 34,
clichê publicado em 16 de maio de
1968.
N9 847.832 - Cortishel - Polyshel
Indústria Textil Ltda.. - Classe 34,
clichê publicado em 16 de mal ode
1968.
N9 847.840 - Janel - Janel Comercio 'e Consertos de Máquinas de
Escritório Ltda. - Classe 33, clichê
Publicado em 16 de inalo de 1968.
N9 847.875 - Ban-tan Ramenzoni
- Indústrias Dante Ramenzoni S. A.
- Classe 36, clichê publicado em 18
de maio de 1968.
N9 847.879 - M. G.. - De Maio .
Galio S.A. Indústria e Comercio de
Peças para Automóveis - C'asse 39
- Clich publicado em 18 de maio de
1968.
_N9 847.896 - Antelândia - Eletró- nica Antelândia Ltda. - Classe 8,
clichê publicado em 18 de maio de .
1966.
847.899 - /VIonoff - Rubens
José de Sant'Ana - Classe 8 - eli- Clichê publicado em 16 de maio de
1968.
No 847.913 - Moas - Laboren •
Farmacêutica S.A.
Classe 3, clichê publicado em 16 de Maio de HM. .
- Estabelecido no Rio de Janeiro,
Guanabara.
N° 847.946 -- Neomix ••- Zoofarma
Indústria e Comércio de Produtos
Ag ro-Pecuários Ltda. - Classe 2,
Clichê publicado em 18 de maio de
.196a. •
N9 847.954
Katucha
Combere
Comércio Indústria de Bebidae Representações Ltda.
Classe 42, Oehe publicado em 16 de maio de
1968.
N° 847.962 - Api,i - Galileo Ar.
gentina C.I.F.S.A. Classe 8 clichê publicado em 16 de maio de
3988.
W 847.965 - "MN" - Roberto Batalha Menescal - Classe 8 - Cliché publicado em 16 de inalo de
1988.
N° 847.988, - "MN" Roberto Datalha Menescal
"Classe " 50 - clichê publicado em 18 de maiode 1968.
N9 847.997
Auriehio - Auriechio Comércio .e Indústria de Mine-.
ração Ltda. -. 'Classe 5
clichê publicado em 17 'de maio de 1988.
149 861.954 . - Bôlea de Veículos Comercial .Importadora 13.A. Ciaise 21 --- Clichê publicado em 18 de
novembro do lana..
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CAFRACtEFZIST1COS DOS' 1=1E:D112)09
.DE PRIVILÈ.G10,-

(;)

TERMO:N o 159.500 de 27 de -maio de 1964
Requerente: PICRTED ,Z,ACHS A.Wte. ALEYANID1
privi24gio 'de InveneSo . "INSTALAÇXO DE MANODRA PARA Enna.;

-TtRmo 1:9 158.862 ao 30 de abril de1964,'
•
Req=ente; ANDU RE:II3EPT-'- :FRANÇA

REIVINDICACOES

PEIVIND/CAÇUS-'
,
-

A.. Instatação de manobra para embreagens de veiculo:a
otorimados, abrangendo 'um orgão do manobra) um Orgão de desatareagem, bem:como:uMplatema detransmissão queliga;O Orgào da
inobra se orgao deylesembreagem entre . siw-sistema esse que,
elo 'menos emula 'parte do .. trejeto'de .transmissào -, é formado
or usvsittema.do alavancas- de manobra coa valor
ação-dependente da posiçio do Ora6

ESVASIAMENTO

• Privilágio de .lnvenção:,"DISPOSITIVOPARA
•
DE, SILOS'

GEN S' ' DE-VEICULOS MOTORIZADOS'

chg

demultipli.

manobra, sendo que tc_

40

1. Dispositivo. parSoo eeváTiamento comlett)
desiios,'para materiais granulosos ou em p6, ,comportando ume
treMonha, sendo os citados silos equipados com um tubo de es.
_ vaziaMento inclinedbs,.ligadó ou não com um tuba de esvazia.
mento antidináMteo vertical ou formando tubo de centragem,,,e00
perango,a extremidade baixa do C /. tecle tubo inclinado,

com D

pa os elementos enumerados podem par gegulados entre uma poel-

orifício de esvaziamentoatremcinha e com um argão auxiliar.

eMbreada e uina'posiçâo desombreadae'se acham pestes' sob

de regulagea de modo a se obter o' esvaziamento completeddel.

o

ensito

Inicial-por meio de uma mola de g estabelècimento ga'di-

ação . ..deposição embreada, caracterlzada-eld-fató de,queduas
oçóersuceseivarde sistema de alavancas - trahamissores sS•acham
cgadaé.entre . si por-meio de duaserticulaçóes de çonexão,de
• ,
- a alavanca de troa articulaçOes, montada estecicnariamente
,
wiculo e que, na passagem da posiçãeembreada,Para :e POsieilo
isembreadi, oferece aseção.--situada do lado-.d a Manobra um bra
7

A

o se força crescente;- , 11 . 4 'secj7t6 situada do lado'daembreagem
•
-.4raço
, de força decrescente, de'talÃenefie que a'relação erv.
•
96'valor .dedenniltiplicação do .3/stens transmissor -na posiP(lOjde dSseMbreageMe o Valor de áemultiplicaçào
cio mesmo na .'pe
. _
_tçãO , embreadelmporta eM. pelo-menos, :.t, preferentemente es'

lo, caracterizado pelo . fato de que-a extremidade baixa dg tubo
de esvamiamonto , inclinado disposto abaixo da tremonha desembo.
ca em uma esp4cle de colar enquadrando - a extremidade inferior
,

da tremonha, e pessuinde sua preipria abertura de esvazamento,
colar tste em que desenboceiguaimente o orifício de esvazia.
mente da-tremonha; e pelo fato da. que Sscomunicação-entre•ásb
doia orados é regulada -por uma placa defletora inclinada fixe

trangulamento de modo que a passagea -do citado, material 0°2 .8s,
te estrangulamento não seja permitido, para assegurar assimo
esvaziamento completo-do - silo, assim-que o escoamento pelo , to'
bo de esvaziamento tenha cessado
- A requerente reivindica a prioridade do_borrespon,

- A , degositante

reivindicae prioridade do'aorrespen.

nate, ped14011epaeltado no:Repartição de Patentes da A3.ema4'
‘—} 4e l96), eob n o p 39 898 II/63dr
MIGO

: Ponte, no,l-do
ottil'.de 4 pontoe apresentados.
-

dente pedido' depositado ns Repartição de Patentes da .'raso
,n de'abril'de 1963, sob n o

?)3314e,

Ponto no 1 do total. do 5pontos-wereeentadoe.

•

•

ltt

a-

MM

.32

ft-

14

3

47

ta
a

90 3.

mh,

•""---

já 64

\
,<I7-106,1

4-s
103'

111*.Abitil
I II
2CA
II t

i

10

•

te

',IQ

,

'I!

46

44

•

disposta, entre Ales, no dito'colar, .4 formando ao Mens. UM-,es

e,

c>

•

•

•

q n

‘,: i

-
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TERMO Ar4 - 1'59.435 de 25 de mato da 1964 .

,

-TERMO U 2 It- 3.723 de 27 de abril de1964..
Requeren: VICTOR M;ZWERT BALLAU

, Requarente i1(01.82a1 f 1EDPER2 blam011idoeX abriE "POOdUpi.
.0lLEXA1RA.
•Privilégio; d e rd vao9 é o t Momo; 2491 O ~MUNEM tg

Privilézio da invencão: "JOGO b2 aáwsvato

• --

.22ANROORTU. DE DATZAS".
1 - Ccirblr::;c-caracterlZadm pon ter aparelhagem para

,

legar 'eaaçustabol Ou aexalhinto, tendo um campo de 0E0 calme ta-.
bala me çosl ' est; montads'tras canta acima do campo de jOgoo rdj/. n
cento a um de 9 ,alle lados; viorios indicaJ.res :lançaaanto monta-

k

dos na te -Jela em poelçâas correspondentes • pontoe de lençamentoe
°uruados localizados . no campo de jOgo, doe quais •um lOgadon pOde .
lançar ome ' boll•contra a tabela p are tentar.encasta-la. dispositivo de cronomet,rasem para tornar Os indloadors.. de Lançamento operando em se amola para mostrar o espaço do tampo e dirlgIr 0 jogador,
a dIsPonitl y o de contogem da escore oporandm em'reeposte e uma eola
qua entre no referi-do casta çuando um Indicadord. Lançamento •sti
operaçío.
Ponto n 2 1 do total de 10 pontoe apresentados,
F_Js . 2

EIVINDIUAOUES

Mékálna Paro o empilhamento • transporte dm ~zum.
carootorizads- por ulatransportador de alimantaç go eeguido.de um
trecho de armazenagem Ed* um treoho de suh-diviaSo, por uma 004
oaforma da coleta e uma plataforma de trensfer&mia doo.rootplimi.

.

tee,'bem como por um posto de armazenagem, um transportador de Wh
mentaç. g ) de;um poeto de oarregamanto,-* por um triaffort ador do
• des5arg a dío,plataformaa da transporte,
requerenta reivindica a prioridade do oormesnou.,
(1,~A

peaída depeeltado na Repartiçâo de Patente* do Aloommmu,

es 10 da julho de 1963, sOti m 0 H. 49.583 11/81e.

f -tonto e2 1 do total de 6 pontos apreaaatadoe.
W
1
.‘,
a mp

v

.:, L
..,.........iwai

EER

.

,

TERMO 4 9 '167.064 de 10 de reverairO da 195\
Requerente: STA:.DARD ELECTRICA S.A. - - GUANABARA
- Prrvilazio de Invenção:"SISTEMA ' DE SELEÇA0 PARA CIRCUIVIS OU ,EQUI
' PAWENTOS SLtTRIOOS"

Uri/ . i. C .AÇÃO Sistema de caiação circuitos ou equipamentoe elétricos,:
incluindo uma pluralidade de armazenadores da ' dados ou comparti.
menos de memória cabazes de serem associadoe:temporartamente,
oom um ou mais circuitos comuns ou equipamentne caracterizado .
neste, pelos ditos. compartimentos de =abris incluirem uma plurk
1 -

,

.

c\ '
ftidade de compartimentos de transferência 00nstituindo um ou maio
. armazenadores de espera, os ditos compartimentos de transferência
eendd usados para a inscrição dos endereços dos compartimentos
._ta ditai oir...
nue chamam-a - serem temporariamente aseociadoe com
1 uitoe oomuna.-aseociadoe 'com os ditos oiroUitós comuna es ditas
Insorioee . sondo feitas ' uma depois da outra na ordem em que 'os ,
erepoe se apresentam, as . ohamadao sendo •ntg o servidae pelos
d00 Qin:mitos comuna na ordem da. inecrição Ma dito* enderetÁt.
..-.
.Roato 4 9 1 do total de 14 pontoe apresontado*.

•

A

trEdft0 10 159. 128 de L2 de meio de 1904.
Requerentat CEDI WALTER MAR _ 'ao pano
Priv-114mi° de icz*ençãos

UtINTO aamu-mown PARA Aumm.

PARAIIOOS X1MPU0RES DE PARA-BRISAS D2 VEIMILOS":

-

REIVINOICAOES

14) *CONOTO BOMBA-MOTOR PARA 5LINE5TAR BICOS LITAoTass DG
tARA-ORISAA DE MIMOS", n'aracterizi'do por ser - constitutdo de

-

dom pequena p omp a centrlfuge-conte nd o'

seue elemento4 (elmo 3#;

roto x (41,4ubo 12) • caixa (6! envoltarcoe reepectlecel •-, os
_1 •
Aiterior de um reservatório (1f para o Liquido Limpador.
ton t o n 2 1 do 'total de ' 4,ponton.apresentadoe
-

Segttricla-1.6 va .•0
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_MAMO 10,-154.522. de 13 de novembro do 1963
equerenter . TRC CENDIY c011P0RATHY Y.je
Inventos" CIRCUITO DE CONTASTE . DE TOM 0,
Alleivindicaçãos•
Da circuito de contrálate:tompara um amplifloador de ag,,
càractoríeado ' Por compreender.um . pttenciometro derivado de em.,
: traio 'do volume li gaào,entrenm . terminal=de,eaPada o UmLte'rm1naÀ.
4omum o tendóseu.cursor ligado a umtermlnal:de saída; um.cl"reulta..
* oni serie que Inclue ua . reslato r' e uM ' caPacitor. e q' ue tem sua extre..H.
midade resistiva ligada' a derivação . no 'potonciometro de contrále.:
do * volúMe e .' sua extremidade Papacitiva ligada ao terminal comum, e'
um potenciometro de contrále de tom ligado:ém paralelo obm o poten.
fdiometrO do-eohtrOle'de volume entre'O , terMinal .da ' entrada -e o'ttr:
• uinal. comum e tendo eu -cursor ligado a)pmeào. oAtoan
rOsietor. e.0.-tapacitor:
* Reivindica-se a prioridade ao corresporidente pedido depositado
no Repartição do Patentes dos Estados Unidos da Amerlín, * tm 16 de'
úovemvso de 1962, sob
•
_
•• Ponto A g I de um total de 3 Uor~ :apresentados,•

•

•

•

2

4

r=r1
•

15.95

TUNO 20 155.080 de 03 da dezembro de 1963.:
%opa:a-entoe FRED NEM MALOOF =1=*
Priv .de_ Invenção:".—APERFEIÇOAMENTOS.EM TRANPM/SSOES MECANICAS
PARA .WCULOS ApTomkps
=

ReivindicaçOes
1. AperTfeiçoaMentos
em tranamiesoee mecsnicae porem ..
_
- combinação por 0e,tâm•
veículos antomOveis, caracterizados em
' ,' .:
• •
•
um eixo das rodes"traselias-e Um eixo de 'propulso para as ro...
das'treseiras i . Caracterizados em coMbinação por um Motor; e um 1
•

'

eixo dó transmissão priáarIo, à projetar-de do dito.motor; um...
Melo de-,embáagoMv ; Para . estabelecer seletivamente a conexo o,- _
.pereativa entre o eIxo)e ,transMissão primário e o dito motor;
um primeiro eixo acionado; um meio, adaptado - para- transmitír o'
• .,
,
força entre . o ' eixo de transmissão primário
e :t . dito primeiro e.4)
_
xo:acionado; um meio para transmissão . de força, óperatiyamente
ligado ao eixo das rodas dianteiras; um segundo eixo aoionado,
.- .
espaçado do primeiro eixo acionado; um jogo de engrenagens- de
transmissão, deslocáveis e , em entrosamento Mtuo, montadas entra

4

á

tisto

os primeiro e segundo eixos acionadna,a Lis de 'transmitirem
força, sob velocidades selecionadas, entre o dito.primeiro-e

'

dito segunda eixos acionados; uma- unidade de' diferencial,* ope*

67

eativaMente , ligada o segunde .eixo ,aoionade, e ïocaligada,eepa-,
;oda pm relação ao dito jOgo de 'engrenagens de transmissão oct.x.

UUiflhIUIII •111111111111
1111~9:13113111 ININE11111
1.111~.2.-r.euVIO•1111111111111
WIIIIMiii1111111111111112~1111111111
111111fillINIMINI111:1•1n1111111

do adaptado í Segundo eixo acionado para prOver. á entrada do to
ça à unidade de diferenciai; e eixos de salda dianteiro e tra- .seiro, ase Projetarem, respectivamente, para a frente , e pura o •

•unmeneuniumenneil

•

•11111111111111111111111111EMEIN1111
•111111111•111•111111111 11111311111111
MIME 11111111111111111 111111111101111
NUM 111111•10111 W111111111111
liel11111111

•

'retaguarda, da.dita unidade de diferencial, cujo eixo - de salda
. „
dianteiro'termina operativâáente aCoplado'em relaçã9 ao meio pa
ra tranemissão de força ao eixo * das rodas dianteiras, ao passo

511111111111111111111•111111•11111111N111

I RMO O 154.3 0? de 03 de novembro 'de 1963
Requei. ente: INDUTRIAS-SCHNEIDEB S.A. 2, i t STA.CATARIN•.„
triv.de Invenção:" APERFEIÇOAMENTOS ' EM BOMBAS HIDRÁULICAS SENTIU
'URAS 6 RESPECTIVO PROCESSO DE FABIÚCACAO,";
Reivindicaçáes ,
3
Aperfeiçoamentos etttombás nidraülicaa centrirugas e.respeg
ilVo processo de . fabricação,- caracterizados por‘serem tádas as partes
la combo seja- o: rotOr, seja a carcaça obtidoó, fifediante A moldagem
ter Injeçao de materiais plásticos possíveis de-deformaçãóa parti?
te um * nívei'termico • relativame nte baixo, previstOS dispositivos-do
Jeanissão do-eixo metalico-de acionamento:do rotor, capazes de
' mr, e possibilidade de o stritO de sua :; otaçâo ettingirtn nivel termi*o : considerado nocivo para a estabilidade morfológica déá ' Onn a3 dera
'

.ivois

• Ponto mo 1 - de um total de 8 pontos aprese:Um:4os.
•

que p eixo 4e salda traseiro termina operatiVamente acóPlado em
,
relação ao eixo propulsor das - rodas traseiras.
Ponto ,0 1 de um total .de 7 pontos apresentados; .
.

wtu

",40Wommts. '
. N PJ r-,wrewn

i1C121ddillii.)
4-i-À,SW
ICALL51"
)
.,,\,..2/),.n
r
ar

•

c
24.
:TERMO N u:: 1.564. do 1Z de novembro de l93•.,

Requerente: S.V. I'HILIPS I GLOEIIAMPENFABRIEKEN =i1= HOLANDA
Priv.de1'. Invençâoi" APERFEIÇOAMENTOS Em OU RELATIVOS.A LÂMPADíS

.DE IODO

RoliandicaçOes
.„.
. , 1'.„, Aperfexvoumentos em ou x;elatiVos a iampadas de lodó,incandoj,
centos,' dotada de filament o de . ennistenio e cOntendoyma peqüenaquantidade de iodo,,: e caso desejado, de um gás2inerte, senda as. d, '
• menàáts do bulbo da limpada es quantidade delódo escolhidas com 1
valores"tais queo -tungstenio que lie evapora-do filamento sob for.
Ma dócompostOS de 'iungstenii 'i'iodo-e'inteiramente transportada
'Ao Voltalao.filaMontet,Onde .tals . compostoósedissociam em tungs.
.tenio . e iodo, caracterizados peltó, fato dólempada conter fósforo.
.Reivindica -se a-prioridade do correspondente pedido deposAado\• .
na
Repartição
do Pátentesda Holanda, em 19 de novembro de 196E,satt
. . jREEI.
no -285.666.
Ponto n 0 1 da um tos.J. de lv pontos apresentados. •

n

'

•
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10

, to einétioo não nulos ocuparam, antes do seu
reellebnmanto tiO
ORNO N 0 159.467 4e:26 de maio co 1964,
CORPORATION

Requerente: SPERRY

campo magnético

1

a

medir, uma poaição bem determinada e Oonateg

' te no cone de Preceseío, lato 4, para

'

um certo angulo de fase

Privilégio de Invenção; "MECANISMO DE CONTROLE E DE ACIONA:4[E1-

da força eletromotriz induzida pela processão destoa momentos

fO ' OARA APARELHOS RLETRICOS"

magnéticos, correspondendo a posigão e o angulo genaivelmenta
•

AllyINDICACOES,

•

amplitude máxima do referido sinal de processo.

1 - Mecanismo , de contrôle e de acionamento para apa-

relho elétrioo, caracterizado por incluir, em combinação: um dia.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido dopa
ditado ne ' Repartição de patentes da França, em 11 da dezembro'.
da 1062, sob o ng 918.271.
Ponto n g 'l de um total dA 5 tontos apresentados.

positivo de acionamento: um circuito co.lirersor de corrente .para
4caneformar em corrente contínua a oorrente alternada a ele apliCada; um dispositivo elétrico de oomutação Para controlar a aplicação de corrente ao-dispósitivo de acionamento pelo circuito cor
vorsor de corrente, reagindo o dispoeitivo de comutação eUtom4ti_
somente à aplicação da corrente através do circuito conversor NICE: limitar a magnitude da voltagem da corrente aplicada - ao dispo.
citivo de acionamento; e um diapositivó para armazenamento de e, nergia interligado elátricamenté ao di4pativo de acionamento e
go dispositivo conversor para armazená-la e aplicá-la do:disposi

aivo

de acionamento na ocaeiaci em que o di 'spositivo conversor de

Corrente, eob , o contróle do diapositivo de comutacão, não estiver fornecendo oorrente équele dieposiivo:
requerente reivindica a prioridade do corresponden
ti pedido depositado na Repartição de Patentes doa Estados Uni-.
+roa sa /Américar em 26 de dezembro de 1963, aob n g 333477.

Ponto n g 1 do total-de 20 p ontoe apreeentadoe.,

FM,
TERMO N g 159.065 de 11 de maio de 1964. •
Requerente: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE"- FRANÇA\
Privilégio do Invenção: "PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE TUBOS COM ALETAS E DISPOSITIVO PARA REALIZAÇÃO . DO MES140"...),
&IVINDICACOE8
- Processo de fabricação de tubos apri.
TORMO lig. 155.336 de 11 de dezembro de 1963
Requerente: COMMISSARIAT A WENERGIE ATOMIQUE =I= FRANÇA
Priv.de Invenção:" APERFEIÇOAMENTO S NOS PROCESSOS E DI5POUTI-

Y0

nE MEDIÇÃO DE CAMPOS MAGNÉTICOS FRACOS, ESPECIALMENTE DO
Reivindicacões

magnéticos fracoa', especialmente do campo magnítico terreetra,
por indução nuclear, realizando para cada operação, num primei
Co período, um campo mumifico auxiliar de intensidade pouco
superior à do campo a medir, uma substEncia paramagnétice (ral
limando, quando ee satura uma das atm risoas de ~nanas
. -.
eletrdnioa, o efeito de Overhauser-Abragam) diseolvida num pae
.drão de nacleoa atómico* *preeentandO um momento cinético e um
momento magnético no nulos, e um-campo •letromagnéiico as-tu.
irando uma tal risca de reesonancia eletronloa, afim de &saem

doa referido*

na,

:bleu atómicoe as torno , do Rompo. Magnátioo a medir com uma fre

; vencia proporcional à intensidade a medir, caracterizado pelo
de se começar alatimitioamentei aplicegio

do campo

magni

tico auxiliar para seda operagiode vkdição do . cempo magnétloop
depois de determinado de frequláõis . de filmei de »remoí° da

fo

peragio preoedenta de medipio, quáádõ os momento* magnétioo*

doe ndoleoe ate/0109 '

4o

do por compreender a colocação de uma bucha tubular em ume mata,*

duzindo um setor angular das alotas, seguindo-se a aplicação ao.
1
bre a bucha de esforço* radiais cuja zona de aplicaçao
desioce4

1.- Processo pare medir a intensidade doe campo.:

feto

uma superfície interna lisa e uma superflciiexterna mu.

nida de oletas obliquas com relação do eixo do tubo, caracteriza-

constituida por uma série de elementos munidos de ranhuras repro-

CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE, POR INDUÇÃO NUCLEAR ".

i rar, nula segundo período, a ' proceisli livre

, sentando

padri0 de momento magnétioo e de'moneg

da de uma extremidade a outra da bucha para foger fluir una et- '1.
peisura predeterninada da mesma para a matriz, tudo em limitando
a pressão do ar reildo anue esta ultima • as alotas na proporia°
de penetraçao destas na matriz.'

A requoronts reivindica a prioridade do oorrespondenteC
ledtdo depoaltado na Repartielio de ?atentos da ?rançá,
do 1963, sob np 934.6.67.
13 de migo
1
'

Ponto nP.1 do total do 9 Pontoe nPrinentn ebn. .

1

'94
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Mulo N 2 159.351 de . 21 de maio de 19644(
Requerente: PEC CORPORATION -'2.U.A,
' BrivilIalo . de,laVeaçao t s COREIXO ' ?ARA gparalffil.Ena
IVINDICACUS . (
-I. Une.conexIO para tubu1aça6-compreenaand4 MeeS,
,
tros : acopladores tpulares interno e externo, caracterizada pele:
fato de cada um dos ditos membros acopladores ser adaptada pare
afixaçIo á uma tecçâo de tubulaçio, flangeg perifericamente e.oaçadds •se projetando radialmente para o interior da parede pq.

chs axanatarkip~q
.. ./....,ie
1_
do peio ratO • aa Note CPAleiBa aelt• ealw
.
•
..
duside shre uma : eatrutura de braço' q ue se
apresenta para trav
de um pivot transversal dia/sol:to
prOximo ; extremidade posterior
fio quadro com una mole de b
orracha oontrolando osmovimentMpivOe,
•

tante entre a estrutura de braço .8 o quadro.R eivindioa-se a priori dade ,
do,correepondenti pedido.deposl"
Cedo na Repartição-de Patentes da In glaterra, em'
19 de outubro de 1962,-sob n g 39•733.
' Ponto nv 1 de um total de /y pontue apresentados. j

riferica do dito membro externo, um número ' correspondente de p'ro.:
tuberâncias se projetando radialmente para o exterior da Superff.4
sentie externa do dito membro interno, ks ditasiarotuberâncias
•
do dimensionadas e perifèricamente'espaçadas para passagem de pe.:,

• lo menea uma' partede cetra protubarIncia entre os ditos flanges
se estendendo para o interior Suando os ditos membros acoplados
s;o telescOpicamente encaixados, os ditos membros acopladores
endó giráveis entre si quando os ditos membroe acopladores se ' -

encontram em reiaçao telescdpica para dispor-os ditos /lenges
e as ditas protuberâncias em .correspondância entre sl.
A requerente reivindica is prioridade do cor-a-.a...
TERMO NO- 153.081 de . 25 de setembrO de. 1963
Requerente:. N, V. PHILIPS , GLOEILAMPENFABRIEKEN ml= HOLANDA
Priv.de Invençâo:" APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A DISPOSITIVO

Pondente pedido depoeitado na Repartiçâo de Patente°. doe Be. •
todos Unidos da Américo, em 24 de maio de 19831 sob 11.9
,

DESTINADOS A FAZER O REVESTIMENTO INTERNO DE UM BULBO COM UMA CAMA
DA METÁLICA POR DEPOSIÇXO DE VAPOR "

.283010

• Ponto n 1 do total de 9 pontoe apreeentadee,

Reivindicaolies

, em ou relativos 8 dispeeitivoa destinado
e fazer o revestimento interno de um bulbo com uma camada metilica
por deposiçàO de vapor, senda . esses bulbosaplioÁvele em'lâmpadas

1

Aperfeiçoamentos

de filamento, tubos de descarga e .equivalentes, dispositivos estes
que para limitar a parte da-parede do bulbo que Mira aer reveatida,
compreende uma peça protetora ou mascaradora, apoiada em Um UPorte
.peça'que na condl4o Contraida pode passar . pala abertura do Pescoço
.do bulbo e ser revestido e, por dentro dêste, poda apresentar uma •
seção reta maior, caraoterizadoe pelo fato . de,,na,condiçâo de repoa
no do dispositivo a peça protetort.,ser oonatituida por uma saia dia
-posta em 'Ume do eixo do suporte, saia estaque pode ser .paseada pela abertura do pe s coço e Pe/O fato de, em aditamento. haVer diapa,
sitivoe deetinadoe a fazer girar aeoits por dentro do bulbo,sendo- 1 . que a periferia da 'saia', que se e ek,alhe em decorrência da ralação e,
40 encosta perfeitamente fia pareOr interna do,bu/bo.. •

•

•

10,

18 de outubro de
equerentd: MOULTON CONSULTANTS LIMITEI) el*
Invencào:" APERFEIÇOAMENTOS Sn OU RELATIVOS à

I ERMO.N 0 153.83U. na

Re i vind ico-se 8 prioridade do correspondente Dedão depositada,
.11a Repartição de Patentes da Rolandi, em 28 de.setembro de 196200,,
.
n g 283.791, .*
•
PontO ne 1 de um total de
t 6 pont a . apreecnta goe.

••

vgame

DUA3 RODAS TIFO BICICLETA 0
-aelvindicações

1114
em eu relativos
'. 1 • aperfeigoamentes
.
•

fè

[mios ee aÇies. renas aipo:viciei...1a tendo tocas dianteira a (pe.

seira de dm diâmetro global de 0,355 m. a 0,457 a, e una armai°
compreendendo um , elemento . tubular longitudinal ou espinha dorsal

linha rota para O
roda treteira porem terminando a frente da roda postariár

se estendendO de acima dá recta dianteira numa

eixo da

wo a.kojamentc, para um Guio . de. manivela de Pedal fixado
Ue

.c

FIG.3

dirotamen.

lado inlerior de eepinha ' doreal num . ponto espaçado de sua

extremiaaas eoserior, anietindo perpeqdiculermentk e e angules

•

retoe á espiona dorsal ou quadro, acima do alojamento do ,edx0 de
•
manivela, am tubo de assento encimado por um solta, e da 'catre.
midadt dianteira .10- quadro uma coluna dianteira alojandobem, ue w2naim85 mancopive,tu4aiisamen te controlado ' pare

é

ro.•

FIG.1

-
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TERMO Na159.238 fie 111 de maio de 1964

Agôsto do 1970
.mte

Seção 0.1)-

TERNO N 0 152.138 do gl da AgOsto de 1963.

• I.
Requerante: COMERCIO E INDUSTRIA ,NEVA S/A. - 37C0 NOLO .

Requerentes JULIO ANNOLON- SX0 PAULO.

Privilégio de Invençãoi "APEREEINAMENTOS EM gaNTADORES'
•
MANUAIS*

TES DE ENNOMAGENSa.

RFIVIDMICAÇGE3
- Aperfeiçoamentos em contadores manuats, ao Gto0
formado por uma caixa ou estojo, ' Provida_de jane la Lateral, Para
a observação da gravação periferica dos cilindros giratórios COSI
. ponentes do tamber, montados em terno de eixo de reduçao a zero;
Com botão extremo e externo do comando, cilindros-estes dos quais o primeiro e correspondente as unidades tendo solide.ria uma roda

Privil4aio de InvençZot *NOVA PSRRAMENTA PARA aRESA.GEM Ottalum

aEIVINDIGACOES

r a..i-dova
, ferramenta para fresagan de dentas da engrenavam,:
Caracteriza-aio geena/ali:tente pelo fato de coasisitir de uma tara
_ramenta de corto (1),.constlta1da por uma peça de aço ou outro
material, dotada froatalmante com móltiplos dentes mijas forma
podem Par, daa mais variadas, sendo que dita peça 4 fixada coava.'
atentamente na parte móvel da conveneional attquina arimadaea
paata ,p l„a 1 da total de 2 pontos apraaentadoaa

i

dentada lateral, e todos eles estaadO intercalados periféricacea
(cl
te com rodas dentadas transpOrta oras de giros complatos, montadas em eixo próprio, caracterizados por compreenderem tiMa alavag
ca ou tecla de comando, articulada excentricamente em eixo loa
gitudinal e interno à caixa, e tendo uma,grande parte avançada
para além-de grande abertura prevista numa das faces -laterais

o

~IP
'01

da mesma, dita tecla formando ainda uma orelha inferiotaem gaa
cho, aprieionadora de uma das extremidados de u'a mola hallool
dal, cuja outra extremidade é aplicada a um suporte em calaa
Longitudinal, articulada tam pem em eixo longitoJinal, e que ala
tnternamante o eixo com rodas dentadas tranaportadoraa
Ponto na 1 do total da 3 pontos apreaantaaua,
aa.

I

e .ilf"

9
P4

1,

Intlhirvg.t.§
o

TERMO N 2 186 183 de 16 , de_janeire de 1967.
Requerente: INDUSTRIAL MÓVEIS ESPLENDIDOS LTDA , - Rio Oranae do Sul
Privilégio de Invencio: UPERFEICOAMENTOS NA 4ONTA0EN DE RA(O DE
SOPA POLTRONAS*

R.ÉrrnoronOn
•
to) "APERFEIÇOAMENTOS lIA MONTAWN DE BRAÇO DE SOPA E
POLTRONAS*, caracterizado por um parafuso ou mais, Com rase. eober'
• ba em uma extremidade e rasca da máquina na outra sento a primaira
roaqueada a uma longarina de sot4. ou poltrona e a outra extramida..',
de passa por _um furo praticado no braço do mével recebendo uma poroa com acabamento ue ica o braço à dita longarina, tudo ooaformts„
a
descrito no relataria e iluatrado nó desenhe anexo.
único ponto apresentado.

ráRm 42 1.91.112 de 06 de julho de 1967 '•
=1= S.PAULO
Requerenaas ARMANDO LUIZ ROBBA
ariv.de Invenção:" DISPOSITIVO ANTI-OFUSCANTE,CON PROPRIEDADN
DE DIERAOXO: BIRREFRAÇA0 E POLARIZAÇXO DOS RAIOS LUMINOSOS-a(
Reivindicaçaea
e
- DISPOSITIVO ANTI-OFUSCANTE COM' PROPRIEDADE DE DIERAQEN
DIRREFRAÇA0 E POLARIZAÇA0 DOS RAIOS LUMINOSOS", caracterizado Pva
ser conatituido de uma chapa de acrilico transparente, plana e de
superffeies perfeitamente paralelas, na (piai e gravado. por procon
no qutmidO um retículo composto de sutis linhas segmentadas, ntio
perfeitamente retas, coloridas, paralelas e distantes um mitimoteo
1
uma da outra,
,
•-com uma Inclinação cho . 22 grátis.
Ponto na 1 da um total der 3-pontos apresentados.

'Agêste ;cie 1970

be-guiitia-leIra

•
-•TEHMO N 2 141 105 de 18 .do -julho de.196'2..;-hEaUERENTEt SIEMENS AKTIENGESELLSCHAPT ..—alemenne
_ PRIVILEGIO DE INVEN00 000NDrnàÁDOR ELÈTRICO".

WERK0.82 152.654 de 20 eWEateMbre de 2965:1
'Reauerentet.EMAINUEL.DARTUHEE. 820 PAULO.'

REIVINDICA0Eb:;

•

'499gP

• : 1.'Oondéneador elétrico com.armaduraa ao polaridade
alternada,. mutuamente eebrepectas e separadas por camadaa,dielé:
- ricas, em ParticUlar, condensador enrolado,_oompoeto , de delgadas
folhas oovigrossura»ferlor• a 6)). e iprépria para_bairae ten4eS,
de regime com alta caPaCidade'sspealfloa por unidade de.yclumei./
._onracte r' izado pelo fato de-auelas camadae:de‘dielétrico, altuadae
entre ermaduras de polaridade contréria, apreentam grossuras va
riada8 de tal maneira que cada vez ncuy eamada dieletrioa main'for
' to '4 ' seguida por putra mais 'fraca.
-•
depositante reivindica a priorinace so•oor~onden,
. Patentes da.Alemanba. em 24• to pedido, depositado na'Repartiçãw,de
. .
• de aseeto de 1961, sob n 2 375 424 VIII .0/21E.
_Ponto n2 1/de um total de 6 pontoe apresentados,,

A3.11011410 ao xr41001

CRAV3 PARiu PORC.43td

agoultka, N.8 DUAS'EMàRENIOADWO
JUNIVINDICACEA

Para apertar e desapertar as porcas a parakuhes com a'ealmi...?r
ça

poligonal existeM - doistipes de ChaveP. UMes são com à Marte+ ."

ra ou boca fixa, encontradas em Conjunto de diVersaa peças. °atua,"
são 'com a boca regul4vel, Conhecidas sob o nome . "chave inglesOf
,
.
tipos de ferramentas apresentam consideréVeir'
J 'Ambos estás
.
ê
clesvantagens..As chaves fixas formam Conjunto volumoso, que nece84 - •
•

. -

-

'

sita ser sempre ecapletdpara escelba da Chave adequada para cada

.

90 4

•

vantagem da chave inglesa,à:que a gaIrrà mével
apresenta multoS.
_
.
go que tem como resultado continuo reajuste de abertura.
Terido em vista estas incoveniencias, o requerente apresenta a

qui a soluçãde anulação das-desvantagens,em ambos es tipos' de Jia.
ves supra-mencionadas. •
ii,chave, objeto do presente invento, fol idealisada na seguis.
te base': construir uma chaVe, -uáa'sé, 'ene teria à possibilidade do •

0. 2

0,4

'

04

nana iar as porcas comuns deado 5/8 ate 1" por isso necessariamento
:regulvel mas sem jogo á do tamanho daa'Clates'f2xas. • Em ivas linhas geraie4 uma ferramenta tipo 'das chaves Inglo '

ie

, ,

/á

À4

3.2 °2M1

coa as bocas reguláveis nas, duas extremidades. Num ladO é mal+

166./84 , de ",29 de áaneiro de :1965
Requerente:'KEYES . PIBRE COMPANyx,
LU:A,»
Privildgio de Invenção:"PROCESSO E APARÊLHO DIVISOR".
lt1100 Og

or'e no outroA menor, mas 'de . tal maneira construidas, que ponde a .
caba a regulavam dá Paite-menol; ,,Oomev- a .eadilaC emLha Parta maior,
Neste caso a boca menor começa com a abertura jit fixa de 38 e a--e

REIVINDICAÇõE3,..,

processo de distribuição de ar-tigos de polpa ,moldada'
do tipo que tem porções de abade uma extremidade de ama pilha,
caracterizado por Compreender; Manter a 'pilha de mate artigo.acm suas porções de aba em alinhamento reto' mas não necesearial
mentenniformamente
longltudinal,;determinação da posição longi.
.
_
tudinal
em
relação
da-pilha
das porções de aba dos artigos a se,
rem:removidos da pilha, fazendo o dispositivo eeparador de arti..
.
_
goe coatuar com doses artigos quando guiados pela determinação
do posição longitudinal das porçõeade aba; e depois acionando O..
dispositivo separador de artigos para remover tala artigos emLaj
na1 . longitudinalmente da pilha embora retendo o resto da pilha
tontrs tal movimento - de. separação longitudinal.
A requerente reivindica a prioridade - do correspondente pedi.
ke depositado na Repartição de Patentes . doó Estados Oaldoa da andrica em .29 de Janeiro
dd.,1964 sob n 2 340.976.
_
Ponto n2 1 do total de 7 pontos apreeentado8,

fi
caba com 9/16, a maior começa mcosi abertura je xa:de,5/8-e'acao
ba com lt

UM

Esta disPOsiçãO tem . uaa ' grande vantagÁm de ter as dimens8aS
externas das cabeças dá chave muito redusidas em
,

suas rfilliargen801

Aliás conServaa as ' diMenseeli'das chaves'-fixas.
Outra vantagem
'consiste que -a' parte menor da chave pode ser peparada do corpo principal por roaor.eamens^, mola ou simples em.
caixa, possibilitando assim
as porcas Pequenas,?a8 qual%
.
. manejar
em geral, estão colocadas em lugares multo restritos
Mie a ,vaniàgem principal'deste invento, à que as abertura8

• das garras moveis, não sed-CoMandadas 4 mod“gual:4 Chave ing30
aa,per Meio de rosassei fim 'e dentes na garra'deslisante.
A regUlagem nesta chave. 6 comandada por meia de parafUso co o.
,
mura •çam uma mola coloeada no interior da peçamálor, de Manei
,ra que atuando-ambos em conjunto 'conservam a chave na abertura
Sejada,

,lstó late propofclenarA na fabricação da peça uma economia

,

Muito grande:::

n

Esta chave ,he de ser construída tambem em uma peça só, Ou t110
fluaS peças' em se-perndo e 'em tamanhos mag orea ou menores des'aetw
•
•
- mencionados.
Paia MeIncr- Compreendeo ca chave, objeto do presente inventa
. I
esta é ilustrada nos désénnOs anexos nos ouses,
Vig. 1. Representa e chave com as soai ihms partes Unida8;.:O;
-

'efil
44

6

4 6.'s2

ao

r
o

RX

315:3

tom as suas bocas regulaveis fechadas ao minium.

-

Fig. 2. Apresenta o lado maior dj ahaVe tip copam° coa G Snià ,

2,5

/

r

tamanho da "porca. As chaves inglesas tema
_ ,cabeça multo grande, sane i #
t°.
I/. do necessário para seu use, um espaço totalmente
livre em volta
_
A
P
das Porcas,
_ . O .que é . impossivel na Maquinaria em geral'.-entra dee O)

beca regtiláVel
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• pjg, 3. o lado menor da chave, com 'sua boca aberta ao ma .
ta0 CUM

4

um cabo como um dispositivo para afir vnido ao lado maior.

fig.4. tuna ,siplee vista do lado da, chave tOtal.

•

fig. 5. Vista do corpo principal da chave, onde se vem em 1.1.
ribas pontilhadas Os canais internes: em cima redondo, rosqueilde,
para receber um parafuso; em baixo déstacahal irregular ,para pas eagem da parte baixa da garra mOVel crie assegura sua estabilidade
e, no punho da peça, um canal para receber o cabo da parte menor
da chave,

' fig.

6. vista da parte menor "deconstrução identica da parte

maior, mas com diapositivo para ser unida á parte maior, ' formando
assim um corpo sO.
fig. 1. 8. 'Mostra esquematicamente o conjunto a a disposi
ção das peças .que campoem respectivamonte o conjunto das garrasene..
via dee bocas mi2erior e inferior
De acordo com os desenhos, verifica-se que as auas Docas
regulavels

são, construtivamente, iguais apenas diferenciando-se

pelas dimensees das partes componentes,' assim a numeração das varias peças"ser4 a mesma, sendo porem indicadas as peças relativas
bOce menor com o indice.a.
'abe desenhos verifica-se portanto que a chave se constitue

* de ame boda regulavel maior 1 e uma' 'menor 6, esta ultima se'alojr
mediante uma haste redonda it por meio de rosca, mola ou simples pl.
ao. saa respectivi sede 3, prevista no corpo,do punho 2 da chave.
Caca boca regulavel ela compoem de uma garra movei 8,8-a dos .
lisante, longitudinalmente ao longo de um encaixe 7,7a
Ánternamente, a garra auivel e a parte fixa das chaves apresentam duas.' faces contrapostas iguais 9.9 a é 10,10a, tendo suas ba .

ser convergentes tornando um encaixe perfeito, dentro do qual alolar-tie-á a

cabeça do parafuso ou da porca a serem girados.

As garras deslisante 8,8a, possuem interiormente um canal. rolando 1.1.11a, para passagem do,corpo de parafuso 12,12a, que se ci.
tosca na abertura redonda rosgueada 13,13a, do corpo
Mela helicoidal 14,14a fica encaixada no Pando do rasgo Mal
fazendo preso contra a peça corrediça 8,8a que por sua vez é se.

sura externamer(15 com a cabeça do paiafuso 12,12a, resultando dal.
regulagem perfeitas das bocas da chave,união das duas partes da chave para formar um corpo

86,

é

noite casa apresentada com um pino 15.
Ia medidas 'ternas das cabeças la,chavo indicadas com a Le

hurg.s., sovam que as mesmas apesar de serem regulaveis, conser

les

:na as dimens3es dai abavas fixas.
0--

X

Ap„;;sto de • 19 Kl

fLOW
1!" 760 de 8 -4 petembro de 1967 .
Requerente. BALDAN:IMPLEMENTOS ' AGRICOLAS 5/h r5o PaulModelo Industrial: r "NOVO MODELO DE ARADO DE DISCOS"
t
REIVINDICACOES
t. Novo modêlr de arado de disooa, caracterizado por
Pe . Inicialmente ol. chasain em formato aproximado de L, tendo c
ramo maior retilíne , e-com secção transversal retangular e cone
tanta, enquanto . menor deriva-se levemente inclinado com
relação a aquele e ,-Jm seção também retangular, porém,eUavemen
te decretéente em relSçâo 'a extremidade livre, abacele este de
Aunl Pende inferiorMente, d conforme o conjunto comporte doia,
três ou quatro discos um !Amaro equivalente de pares de 'supol.
te-tf-paralelo-e verticais e . retilíneos, de largura suavemente '44,
crescente de cima para baixo, ditos suportes estando ai Conta .
dos com possibilidades de variação de distanciamento e inblinaçâo, através de 'furos de regulagem adequadamente previstos no
cliasaie; o quanto aos, discos, em numero cOrreop 'ondent. ao d. oa
res de suportes descritos, cada qual sendo aplicaco . e.. aosiçao.
inclinada, e pelo centro de sua face posterior, Contra'airlange
extrema de um blode'tronco-cOnico, deste por p ila vez partindo a
Xialmente um prolongamento de secçâo circular e fortemente re-/
curado, e preso pela extremidade oposta, entre as extremidades
inferiores do 'par correspondente de suportes verticais , e ainda, na frente de cada disco, e préximo de seu. contem.° superior
sendo prevista uda lâmina limpadora, de formato trapezoidal,
réis recurvada, lâmina esta presa na extremidade inferior de ume
ha2 t e vertical, que atravessa uma peça cursora superior, em for
mato de U, dita peça oursora sendo por sua vez deslisante ao /I
longo de nazi guia horizontal em Z, dárivada lateral e inferiormente de ramo maior', do Chassis, porém 'não ortogonal. mas sim in
clinada com relaçãoi ll face lateral daquele , e como complementos, o arado comportando inicialmente o Conjunto da roda-guia,/
composto pela referida roda, que é disposta inclinadamente, e
tendo o cubo suportado por um braço posterior em L, que termina
em garfo, pelo qual eia articula em prolongamento- posteriOr do
suporte do último disco, dito . braço em L recebendo' ainda, inter
Mediltriamente, a articulação do terminal também em garfo de uma
.
haatwvertical,
envolvida por mola reguladora de pressão, esta
por sua_y ez estando ancorada superiormente contra uma corra, de
guia para a haste vertical, e fixada sebre o extremo posterior
do chassis; e por sUs vez, prOximo ao extremo anterior do cilas.
sis,, sendo previsto ' lateralmente o conjunto da roda da prOfund1
dado composto pela referida roda, disposta verticalmente, e cujo eixo é montado na. extremidade inferior de Um suporte vertical
aproximadamente paralelogrâmico, com D ramo posterior passante
por uma guia, fixa lateralmente ao chassie, suporte iste cujo '1
terminal superior forma um pequeno garfo, portador de umeanoal
inf erno rosqueado, e quai, juntamente com outro igual, fixo no
interior do terminal em pequeno garfo de um braço inclinado, qui
se projeta posteriormente do ramo menor do chassis, sustentam um
eixo horizontal roequeado com manivela qxtrema de comando para /
a citada . roda de profundidade, e finalmente, o conjunto inclninde
o engate de três pontoe, montado na'extremidada anterior doehas.
s, dispositivo esta ,composta pela neual Urre, cem tirante , poé.
terioi,.e ainda provido de haste horizontal inferior em formato dl
S, Clom,os dois pinos ' excentridlos, Para acoplamento it unidade tracis
nadoraltudolrubstuoialmdnte tomo descrito e ilustrado nos desenho.

animoso
•

, •
Ponto moresentaao. .
•

- Onl oo

I,

15

.,/sA

•

$9
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221bio N O 145.685 de gd de Demembro de 196&

tus.cofrecçAmo, alumínio e ntquel.

RAquerenteliIR PRODUCTS AND.CHEMIOALS,INO.e

• requerente:reivindica:a prioridade do e° rrod P 0000nz4 011do depositado . na Repartição de Patentes dos ' Estados UnidOs da 'A
mérica
I
Norte,em'2 da janeiro de 1962, sob n g 163387,
. _
•
Ponto A g 1 do total de 16- pontos apresentadoa.I
or/9:.

PallaGgi4 Am ' InvenOio: *PROCBSSO . PARA PRODUOÃO DR XILSR044\
,fflIVINDICACpSS

Prooeseo para produção de milemp, - lsto I, deatdroe/o/É,
lanOto de hidrocarbonetoe acielícoa C 8 para produção de xileno, Ca. .

ta

I i•Tacterizado pelo. fato dai-passar
um estoque do carga, oompreenden
_
do os

ditos

,

hldrocarbonetos aciclicos C8 sObro . catalLeadSr do'cro-

mo-aíumina sca ' uMe'zona da .dasidrogenaçãd'am coudiçõed, d4 Aperaçãr„
do severidade vieldiente para obter, 'polo mono., 5 tta-cattear,,
são dos ditos oidroco.rbOnetos,acielicos 98 inclueiva.tempera_.
tura na
'
escala Lie SIó - 594°Ce pressão baixa ate cerce de.atào0,.
feriria, compreendendo o dito catalisador uma neso,de alumina estu
obtida-por desidratação de uma Composição de alumlna»bidrata;
tendo, pelo menos, 60% de beta trthidrato, tendo a.átta base a/
incorporado oxido áa cromo nat -- pro Po r Ção d e . 15.a avt,' Ppr p;10, de
catalisador acabado; determinado eme° Cr 2 03, lendo o dito . sh'eto"J
do ainda caracterliadO pelo dito estoque de carga assar livro de

n-nn

insaturatos e rico em . 2,2,4- brimetibpentana a - por separar o sag..
entre da zona de desidrogenação em uma tração de aromattooe, uma
fração hldrocarbonetade de OR rtoa-sm'bidrocarbonotoa-,acdelieos
___-' C8 , inclusiva

trimetilpentana aão convertida abonoole(ine
'

C

uma tração htárocarbonetada da .94 , compreendendo Isobutilono,

fdimarizando o isobutilano na dita tração hidrooaroometode de
.

.-

( ) .ra formar diisobutilenos, hidrogenando o produto - diltertzado con ( juntamente ,com a dita frção Aid r oCarboAttad;: de . C8 ,-s- : para 'produzir
-material - essencialmente livre de insaturados a ricOaas 2,2,4-tri _
reCirculando o . dito Material :para a . dita zona
de de.
isidrogenaçao a recuperando da dita tração de arometicoa . um - concen.
.
trato.áromatico C 8 , predoostnando , am . p-xliono.
•
. A requerente reivindica

A

prioridade do Correspondente pe

lido depositado na Repartição de Pa t ente& doe E ttados - Soidoa- da
tiairica dO ' norte, Me 26 do dezembro- de 1961; sob na 16-2.049.
Ponto A g 1 dó total de 7 , pontos aproaentadoa,„:_.

*
186 082 de 11 de , janairo ' ds t96.
Requetentet CUIDO ATILIõ ORMASOO ;S.X0:.PAULO
Invencio: "APERFEIÇOAMENTOSIffTEGRADOR
FICA3OR RE FORRAGEM'
?ERMO

:p.EIYINDICAÇOES

Aperfeiçoamento em deainteualor-ploaddr 'de for.:
- pedido de patente 2.:11 rmo 182.160Áo masmoltecim,
rQ 619 2, , d0 , tipo objeto co
rents.oaracterisado por compreender inicialmente uma armaZào ou base
Propriamente dita.tondO b formato ' retanguiar aionsado,baseesta provida
em seue.laterats menores de dote quadrosinferlores,oada qual Sondo ' o
.formatd,subStanc i' ale trapatioual alongado. formando os pas'Os
na. , e nq ua nt o /U4 45M ' SUA face superior,, 8-alta base é . dotada ' oe quat.ro,
curtoes ,:oa,longitudinals, os -quais formam guise . para.. e. Paoe
mancels. 03'AllAtb sustentam o eixo de uma roda da transmissão. . a ' oual 4 :
dotada de eorreiaa,•que tambám sio aplicada a usual poila,acionadora —
-_ao mecanismo interno: e ainda em um doa laterais menores da bade,sends

nrsvists um volants. o qual.roaaSbilita a rigulagem do estiramento cias
-correiaa,movimentando a base dos mancate, os quais dessa forma sào Gee.
loosdos . de maneiraslmples..aam, a necassidade de daamonta.-loa.
?Gato n § 1 si* um total da 4 pontoe apraaadtalw.

'SUMO N Q 145 812 de L'á,Hnetro
1
aaluerante: GravEaki, itLacTRIc COMPANY- .N...1.
Privilegio da Invenção; P aPKROBIÇOAMENTO Km. PRODIntO DZ
Ui:UM/C0.5 ammtTicimiP.mTi 3ELADOS"
'1fl3

i(driurb1cáct5Es

1., Cl a aperfeiçoamento em . produção doanyeluicros earemtcoso0,,jr,
nieticamente 'sarados, tanda no produsaO da;vedação - da'ama 'á",
leia cerri a
' lca com uma suparfície juataposta:cOm um pol./mero eia .
.„
.“..lco rusivel.,. o aperfeiçoa-Junto caracterizado cor comproander
evestimeato dl superfície de . vedação da cará:dates antea.da sala

ao coa uma película aderente 48 matal -escolhido ds grUpo ccnsti,..

•t i

1-;;
• ;

'‘‘

.
1, 1

•

#

1/5

/4
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TERMO N2 166 610 de 30 de oetembro de 1964:
LeqUe re n tet JUPITER DENTAL INDUSTRIA E COMEROIO'S/A:
'Privilégio de Invenção! *NOVAS DISPOSIÇOR3EM CORTADORES 1
-iELÉTRICOS PARA ESPUMAS DE PLÁSTICO'.

REIVINDICACSAa

•

19701

SEMI-REBOOU*.

'

•

— 1. Novas disposipões em oortadoret elétricos para ea
•

AgOsto de

~MO N 2 '153.501 de 9 de' Outubro de 1963
.
Requerente: FRUSHAUF DO MRASIL S.A. INDUSTRIA DE ‘ i N.TURAS - SA0 PAULO
Privilégio de Invencíos . *APERPRIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM EIXO PAR4

lsXe_ PAULO.

•

Seção III)

DIÁRIO OFICIAL

punas deplástico, caracterizadas por dispor-se na parte traseira.
de Uma caixa, ande se fixa de modo regulével auento à sua inclina
jção, uma haste em forma de ' "I", dispondo-ee no interior da dita . /
.caixà de um circuito elétrico combinado com um conjunto fixador da

•extremidade de um fio de níquel-cromo que atravessa vertical ou per
pendicularmente a face superior da caixa através de um -apropriado/

. •

ISIVINDICAÇUES

Aperfeicoamentos introdusidoe es siso para, ...uai-reboque,
carao‘erizado essencialmente, por ee ftecutar o corpo do eixo prOprig
mente dito, em um tubo de aço ou material equivalente, usinado nas\
axtremidadee'para formar um chanfro, a parcia)menIs usinado interna
rente, onde se 'adapta prolongamento eilindrioó da ponta de eixo. 1
Ponto n ik 1 de um total dt mito*.
1

k'

orifício, fio êro p ; mantido tenso com sua outra extremidade 'prIsa
extremidade da parto harizontal da haste metUica angular.
Ponto n 2 1 de um total de 5 pontoe apresentados.

Fio, 1

07G.

TÉRMO N 2, • 154.740 de 21 de ' novembro de 1963
emmevante. STANDARD ELETRICA S/A. .i= WARM"

'UNO N O 125.012

Priv.delnvençÂo:" DISPOSITIVOS CRIOGÊNICOS DE RESFRIAMENTO, PARA
PRODUZIR DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE BAIXO RUIDO".

de 25 de AgOato de 1960.

N•querentet WALUR FILLITTAZ» SIM PAULO..
1 w,

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS ER AQUECEDORES ELÈTRI.
COS,APLICAVEL ER SIDE,TORNEIRAS E CHUVEIROS: -'

ItEIVINDICACDES

NO• positivos eletrOnicos de baixo ruído, caracterizado neste Por um
frigerante pari, esfriar '. um componente associado com aparelhos•vizi
a«t
, nhos, abaixo da temperatura dos aparelhos vizinhos, caracterizado
inda pop,'.compreender:
uma-camára para refrigerante;

1.-Aperfeiçoamentos es aquecedores elétricos, aplicava' ma

meios coopeíando coma dita casmara e com dispositivos refriggL
rantes, para conduzir um fluxo termico ' entre o dito refrigei

bidé ' , torneiras e chuveiros, constituidos de um corpo tubular
Cilíndrico, caracterizado por ser dividico borizontalmente em
trais cédaraa independentes, ,um inferior, com tuoulaçáo . para
entrada da água, a que comanda, com a presso d

t•Li( a o ilt0:.00mponente; e passando a vapor guano() aosorter delek;
o'àrt7P' refrigerante
.
,

•

o dito vapor para impedir a Uormação de- gelo
'o
;meiga ine
ino dãO'componento sem isolar o dito componente da atomosfere
rioridade do correspondente pedido depositado na .Repartiçáo de

a espoa .

$aio de um diafragma; Uma Intermediária com isoladores e resiste:1eia inteiramente independente do diafragma e cora hpats central .
vertical envolvida por mola espiral inteiramente recoberta por um
tubo de borrachal uma superior que isola e protege um Otspositi
wo telescepio_do.contactos eletricosi
Ponto m e 1 do total de, 10 pontos aprasontsdaa.

•

ole•

1

.Reivindicaçaes
Dispositivos criogenicos de resfr.,..ento para produzir aia

'Facentep dos Estados Unidos da ÀrÁrica, em 21 de novembro de 1962,1c
o nó
Ponto no 1 de um total de 14 pont:os aPreban,,..~.
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CLICHÊS DOS , CEDIDOS DE REGISTRO
N9 64l.5»;

N9 581.796

-ESTIRFEft".,

. "BOROA"
Ind. Brasileira.
ltequerente: Ho'rca-- -Indústria e Cobiércio de Artefatos de Cimento e
Madeira Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos: Argila - areia - batentes
- calhas - cimento -- col - caiestacolunas - estuque
bros
tas - forros - grades - geSso {ajas - lajeotas - manilhas - motalcos - pedregulho - placas de panrxentação - peças ornamentais de
pimentos ou gêsso para tetos e pateies =tijolos -'tubos de concreto tacos e vitrôs
telhas

InP?

Ind. Mrasileira
Requerente: Coméleio e • inctusu ia de
•
• Ferro Estirfer Ltda• Local: São Paulo •
Classe: 5
.
alumínio
Artigos: Aço -- alpacas
cobre - es-'
- bronze - chumbo
ferro - • gusa - latão
tanh6
• - níquel e -zinco

830.062

NEW ...'- ODOR n
Inalistria Brasileira
.
. .

'IP 832.798

SHELL EM REVIS'M

14° 832.563

tequerente: Shell International Rem
troleum Company Limited
Local: Londres, Inglaterra
Classe: 32
Artigo: "Uma revista

ACADEMIA- NACIONAL'.-

N9 832.836-837'

Requerente: Mário Baldim
Local: São Paulo
"New-Odor"

- DE

'MEMOBION

REFRIGERAÇÃO

.• N9 6i6.991 -

Inciústria.Drasileira.
Requerente: "Farmedicals" - Comércio e Indústria de Produtos Químico9
Ltda.
Local: São Paulo
Classes: 3 e 41
Artigos: Nas classes

CODIbRI( . -

.industria brasileira

Requerente: • Codisno 'Comercial ' Distribuidora Riopretense de Aguarelente e Alcool Ltda. a
• 1-•
:N9 834.293
''PDSIL"
• "s6ca1: São-Paulo
Classe' 1
Ind. Brasil eira.
Revista da Sociedade Brasileira.
Artigo: Alcool
Requerente: Hamilton Vieira . de, Andrade ,.
: de Medicina Tropical .•
1\19 797,233
Local: , Guanabara
Requerente: 'Faurica . de Calçados
•
Artigos para descriminar: Curso de
"Pesil" Ltda.
refrigeração doméstica, comercial, inLocal: Guanabara
Local: São Paulo
•
• -- „Classe:, 32
dustrial' e de ar condicionado.
Classe:- 36'
Aplicação: Artigos impressos
Artigos: Calçados para homens, seNe-832.830-,831
manaques --- , álbuns impressos
ar•
nhoras e crianças'
INDÚSTRIA RRASILIRA - •
mários.- calendários - -catálogos Requerente: BelaAir Automóveis S.A..
crônicas impressas
- BIOMEMOR - •
designações de
N 9 605.999
• — Local: São Paulo • •
filmes e .peças teatrais -, discursoa...,
Classe: 50
••
folhetos - folhinhas é histórias
Indústria Brasilelra -Gênero ' de atividade: Para distinimpressas - índices telefônicos , ,"CLYDEN"
guir serviços de representação, mejornais
- livros, - • • músicas
esdiação' e corretagem ' nas compras . e Requerente: -Farmedicals" - ComérInd, Brasileira
, peças cinematográfica, e teavendas de veículos, - bem como consig- cio e Indústria de Produtos Químicos sas.
trais
---.
poesias
impressas
prograa.
Ltda.. •
naçõs por conta própria e de termas de circo, de' rádio, de • televiaão a
•
coitos.
Local: 'São Paulo
impressos, propaganda impressa esClyden Metalúrgica
Requerente:
- Classes: = 3 e 41
crita-- prospectos Impressos esciitos
.
. Ltda.
Artigos: Nas classes
N9 829.832
, prosas
publicações - revistas
Paulo
Local: .
- romances impressos - roteiros imCls
se: 5
. IST 9 834.292
pressos de , peças- teatrais e . filmes
•Artigos: Aço em bruto - aço prepascripts‘ de cinema. •teatro, televisão e
rado - aço doce - aço para tipor.
•
• • sueltos impressos.
aço fundido - iço parcialmente tra- •
balhado - aço pálio - aço refinado,
•149 834 324
bronze - bronze em bruto ou parcialmente trabalhado - bronze de I
manganês bronze em pó - bronze:
•
em barra em fio - chumbo em
bruto ou parcialmente preparado cimento metálico - cobalto - bruto
(,.?>ç)
•
ifiDOSTRIA BRASILM
ou parcialmente trabalhado - ferrei
'em 'barra - ferro manganês - ferro
Requerente: Colégio Brasiliro de Ra= Requerente: VV . A ., Shiities, Dias go, .
gusa em bruto ou parcialvelho
Cia. Ltda. , •
• • etiologia
mente • trabalhado - gusa tempera.Local: Guanabara
Local: Guanabara'
•
,
do - gusa maleável
lâminas
Classe: 48
Classe: 32 •
metal - lata em tôlhat -a latão em Requerente: Cotonificio : eia . Torre Aplicação: Artigos impressos — al- Aplicação: para distinguir: aBten —
fôlha latão em cranas - latãc em
brilhantina
..—
amônia Perfumada —
armanaques — álbuns impressos
Local: Pernambuco
VergalhÕes - liga metálica - lima-.
cremes • para pele —
mários — calendários — catálogõs — depilatório ••
,
Classe:
22
lhas - magnésio manganês - me- Gênero "de Comércio: Fios em geral crônicas impressaS — designações de sabonetes
dattitricios
des. idotais não trabalhados ou parcialmen- para tecelagem e para uso comum. filmes e p eças teatrais' — discursos rantes —.: esmaltes — óleos para os
te -trabalhado, metais em massa - Linhas de' costura, para bordar, para - 'folretos
preparados para " embele.
folhinhas • e histórias cabelos
metais estampados
metais para
impressas ;- índices telefônicos - sarnento da pele — nalgo, renusetlo.
,
tricotagem
(exceto_
barbante)
solda - níquel - ouro - zinco —
tinjornais -- livros - músicas impres- rs de cutícula - - shampoos
corrugado e zinco em fôlhaS
sas - peças cinematográfica e tea- turas . para caeblos e loçõm para.
N9 832.302
•" •
toucador...,
poesias impressas - propatrais
NP 609.54a
ganda impressa escrita - programas
83n.794de. circo, de rádio, de televisão e :mpressos , - '-prospectos impressos es"MIGONn
critos - prosas - publicações,- revistas - romances impressos - roInd. Brasileira
teiros impressos de :peças- teatrais
filmes -scripts de cinema, teatro, televisão e -Sueltos impressos
Requerente: Migou Indústria e Co
mércio de Artefatos de Cimento
••
N9 832.832-833
Lidá.
Local: São Paulo
Requerente: Ruin ógenes Tety.cfrA
Classe: 16
Ladeira •
•
, Artigos: Argila - areia batentes
:
Local : Minas cGrais
Brasileira
- calhas - cimento - cal - caiClasse' 41
-•
bros - colunas - estuques Artigos: Alimentação -para animais •
nas
forro - grades - Osso
e para aves - carnes doces - eslajes - lajeotas - manilhas - mo- Requerente: - Indústria, de -SorveteA Requerente: "Farmedicals" Comér- sências alimentícias
saicos - pedregulhos - placas para
Tald Ltda,
cio e Indústria de Prodtitos Químicos para alimentos - farinhas •;- horta.
pavimentação peças' ornamentais de
Local: Rio de Janeiro
liças - laticínios - leite peixes
Ltda.
cimento ou gêsso para tetos e pareClasse: 43
Local: São Paulo
- rações alimentícias - raçÕes
- tijolos -- tubos de concreto Artigos: Refresco. em gera/ • e refri
Classes : 3 e 41
lanceadas para- animais ye•
'telhas - tutu e Vitr04
garantes.
Artigos: Nas classes
- 2. 040 vivem. N9 596.807

BEL-AR

Radiologia
Brasileira

CAPILINA

•

"

,

.

AgMto de 1970 7

OFICIAL (Seção Hl

,

!".~~9a

NO • 847,00t •

Ne 848.064

• N Q .S42.233

E
,
'INDUSTRIA !IRA $1LEiRA

Requerente! Bules Mexicanos
Local: .México
2, 3, 4, 28 e 30
Classes:
Mtigow. - Nas classes
N9 85).008

Requernte: Engerdtária Niagara

Local: São Paulo
• Classe:, 50

Requezente.: Indra S. A. Indíj4a
•tria Brargletra e Cie% Vegeta-lã
PAU:1: go Pauto
Clame: 41.
_--4.
Nq 842.214

KATY

Ne 847 182-183

IND. BRASILEIRA

Requerente: Gaio Porte
Classe: 42
Aplicação: Aguardente

Requerente: Indústria de Plástiaos
Katy Ltdê.
Local: Sá° Paulo
Classe: 21
Requerente: Banco Mercantil de Ni- Aplistação: Aros para veículos — aue suas partes integrantes —
terói S. A.
- tornoveis
earroorrias — ebapas para veicules
Local: 'Estado gio ftio de Janeiro
kai~nas irtzos MokittraS —
Classes: 3s, 38, 25 e
pestanas
pgra-sol, — viseiras —
Sinal de Propaganila
galgo de plástico

MERCASP

PRIMAZIA siÀ

N9 843.404
1#

COMÉRCIO EIMPORTAÇÃO
1#

;
Requerente: nng. Y. Cinca.
Local: Siin Paulo
Classe: 41

tela

DA
2CA FEDERATIVA DO BRASIL
LivtIbilKOA N,° .1

,

DE OUTUBRO DE- I9-

MORO-AOD N.. 1.114

Pluãçoi C ,$ 1,80

Mia

aszstoS Vendest

Guanabara
Rodrigue-s Alves. 1

'Auêlikie 1 1 444nIstattio ds Etazenws

$

Mmida-auk

a traditioa peio Serviço de Reeuti).3(so 1?0Stal
Braaibia
:lede de D.1.N

.PREÇO DO. NÜMO DE 1111.0.j

A.
niIo e sinwprtaligb
-OCC1: São...Paulo

Requerente: Priipazia S.

NSTITM

PiXOMMCPADA riXt if

INDÚSTRIA

