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CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 2 DE JANEIRO DE 1969

DEPARTAMENTO NACIONAL
Exigências
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAI REVISTA DA PROPRIEDADE E
Têrmos com exi gências a cura.
pra',
DIVISÃO DE PATENTES
INDUSTRIAL
'Expediente de 27 de dezembro
de 1968
Modelo de utilidade deferido
Ne 128.427 - New° tipo de chave
oara porcas - Plínio de FreitaS.
Privilégio g.e invenção deferido
N9 126.306 -- Processo para simultaneamente proteger e colorir artigos de metal e de outros materiais
e produto resultante Pennsalt
Chemicals Corporation.
N9 137.375 - Aperfeiçoamento em
transformador reativo - Ge acra!
Etectric Company..
N9 129.075 - Um artigo revestido,
altamente resistente à corrosão subpelicular e processo aperfeiçoado de
. revestimento de um artigo The
Polymer Corporation,
N9 139.065 - Aperfeiçoamentos em
chaves comutadoras automáticas Vieira & Monteiro Indústria e Comércio.
N9 139.238 - Formação de artigos
ticos de vidro - Owens-Illinois Glass
Company.
N9 132.422 - Aperfeiçoamentos em
um corpo tubular de materiai fibroso
folhado, e processo de fabricação do
mesmo - United Shoe Machiney
Corpo: ation . •
N9 139.766 - Aperfeiçoamentos em
sistemas de contacto elétrico proporcionado por meio de esferas -- Douglas Magalhães Brito.
NQ 141.271 - Mecanismo toina.dor
e aparelho suportador para bobinas
de papel plástico ou semelhante Cameron Machine Company.
N9 142.717 - Computador automático de tempo para corrente elétrica
- Joaquim Lourenço Moura.
N9 143.197 - Dispesitivo medidor
de distâncias lon gitudinais para ternos niscânicos - Zadra & Gloriou
Ltda.
N9 143.893 - - Aperf o içoam t o em
unidade de painel de encaixe - General Electric Company.
N9 144.832 - AParelho para a colagein de selos e etiquetas -- itabajara Rodrigue.s.
N9 145.112 - Suporte pára tubo
de proteção - FMC Corporation.
N9 145.205 - Processo para fabricação de produtos sólidos contendo
.o residnes raclicativos e produtos obtidos de arekcto com éste processe -Commissar : a.l. A L'Energia Atemique.
N9 145.267 - Processo para a eerreção de erros de caracteres impressos nitina fita - The Imperial Tobaco Cempany (Of 'Great Britain
• and Ireland) Limited

Nç 119.956 -- Koninklijke
trie/le Maatschappij Voorheen Nourar
N9 145.418 - riovo regulador ina.gN9 173
Caterpillar Tractor &Van der Lande N. V.
N9 134.218 - Esb-Reeves Corpo.
nético de nível liquido - Pau> MÁ- Co.
ration.
boni. •
Rio, 27 de dezembro de 1968
N9 146.599 - Miinesota Mining
N9 145.623 -- Caixa de pinos
And Manufacturing Company.
Privilégio
de
invenção
deferido
Sperry Rand Corp-oration.
N) '152.211 -• Fábrica de Extrata])
N9 145.893 - Válvula reversivo/
N9 116.634 - Processo para síntese e Essencias Capuani Ltda
'para equipamentos condicionadoreS da metionina Mont4eatini, Soeis749 153.855 --- Eth con Inc.
N 159.070 - Farbwerke Hoechst:
de ar - Philco Rádio e Televisão Li- ta Generale Per L'Industria Minemitada.
Aketiengesellschaft vorm Me'S'er Lu.
raria e Claimica.
N9 145.901 - Um sistema cio conN9 122.713 - Processo para ob- cius & Bruning.
trole para carros elevadores - Otis tenção de 'uma suspensão aquosa de
749 161.163 -- Harburrr Fettche.
Elevator Company.
mie Brinckman Sí Mergel GMBH
silicca coloidal - Danilo Onze°.
No 162.548 - Emanuel Bis:tu:leis,
N9 146.364 - Método para proN9 131.090 - Processos para a proN9 162.959 - Elekal.
duzir novos tipos de filtros de ar - dução de emulsões aquosas de p0N9 163.287 -- Rohm & Haas Cora.
Industrial Air Filters, Limited.
15meros tilenicos - Spencer Chem-pany.
N9 146.472 - Um carrinho elétrica cal International Inc.
para crianças - Frederico GuimaN . 131.502 - Processo de produ Ne 163.457 - Shell Ditem:cio:ia*
rães Rosa.
ção de chapas termoplásticas com
N9 146.666 - Aperfeiçoamentos in- padrões distintivos e produto resul- Poesearer Maatschappij N. V.
167.566 - N. V. Organon.
N9
troduzidos em tomadas..:de corrente tante Johns-Manville CorporaN9 167.602 - Studiengesellschaft
e pinos de tomadas -.Francisco Jose tiSn.
Kohle M. B. H.
Doininguez y Bofill e Frederi•io A.
N9 167.610 - Vel) ArznsUn Celwork.
N9 132.088 - Processo para a alUhlmann.
cei:ilação continua de hidróxidos • ai- Dresdín.
IT) 167.625 - Merck & lo. Inc.
N9.148 832
Tralsmissão de fôr- haps com resinas de permuta iiintica
Ne 16'7.622 - N. V. Onanon.
ça - Twin Dise C Utch Company.
Union Carbide Corporation.
N9 167.701 -- Eli Ltily And Cons.
N9 „149.404 - Dispositivo para a
N9 137.522 - Processo ele ligação
distribuição uniforme de um lubri- de uma composição de borracha a pany.
749 167.725 - E. R. Squibb & SonS
ficante pulverulento sare a face su- um elemento de refôrço - The Cheperior de uma barra a ser Perfurada mical Tire & Rubber Company.
N9 167.714 - The' Upjohn Com..
Compagnie Du Filage Des Metaux
N9 138.482 - Processo para a faEt Des Joints Curty (Cefilac).
bricação de laminados de resina cio pany.
149
168.083
Biõrox laboratoiree
N9 150.567 - Aperfeiçoamentos em alcoila - FMC Corporation,
United.,
ou referentes a máquinas de costura
N9 139.845 - Neovo processo para
concernentes a grampos - The ReeDe 27 de dezonbro de 1968
recauchutagem de pneus a frio ce Corporation.
Desenho ou modelo industrial
Célia Garcia.
N9 150.602 - Comutador de tempo
indeferido
N9 142.770 - Processo e dieporea célula resistor foto sensível Joativo para o resfriamento do vidro es749 159.6:33 - Eburdor elétrico
quim Lourenço Moura.
I. M. S. Industrial Ltda.
N9 150.699 - Aperfeiçoamenei em tirado - S. A. Glaverbel.
indicadores de pressão -s- Pan-lIyba
N9 143.232 - Poli - Misturas .
Ecigéncia
Instrumentos de Medição Ltda.
aperfeiçoadas - Monsanto Compa-;
740
161.689
- Ennio Capitania
N9 118.867 - Processo para le an- ny.
.
Cumpra exigência.
ter um trilho a determinada altura
N9 143.677 - Processo e aparelha
Arquivamento de patentes
bem como dispositivo para levantar
Foram mandados arquivar os pra.
trilhos para a execução dêsse pro- para roduair Vidro eletricamente coacesso - Franz Plasser Bahnoriumas- dutivo - Libbey Owens Ford Glass o ssos abaixo. •
•
Company.
749 119.988 - • Solvay & Cie.
chinen.
749 121.919 - George Asa crowa
N° 143.972 - Respirador artificial
Privilégio de invenção indeefrido
Jr. e 01:ver Samuel Plantinga.
N9 142.900 - Aperfeiçoamentos poetettil - Juan Andrés Arecheta
, 749 124.090 - United States Atoznie
introduzidos em processo mecânico Mora.
de reparação a frio de raenacluras
N9 144.325 - Processo para a fa- Energy Commission.
749 128.330 - Montecatini, Societã
em metais fundidos - Alaor Prts- bricação de uma composição espucites.' Pelá.
mável com agregados de Cristal n tos de '1 C-enerale Per L'Industria Mineraià C
celulose ou com derivadas dêstes e•
Isligências
respectiva composição para fins in- ' N9 128.852 - Union Carbde Cor.
dustriais e comésticos - 'American peration.
Tcermos com exigências a
Viscose Corporation.
cumprir:
749 128.927 , Merck & Co. Inc.
N9 129.807 - Montecatini Societa
Ne 148.336 - Processo para a preCarlos Alberto Mac
N9 142.320
paração e revestimento de pensos un- Generale Per L'Industria . Mineraia
Eachen e Silvio Ernesto Ridolfi.
Chimica.
N9 173.023 Contubinct Suciété pregnados de pomadas medicarnentNo 133.218 - Anatoly P. Me'lnikaft
Anonyme e Lorraine •seaut Socielh. ( ssas - Pires & 1VIourato Vermelho
749 133.521 - John Howard Wells.
Anonyme.
1E4.522
Nova
distribuição
de
Ne)
749 136.938
Shell International.
N9 173 482 - Simon-Carvos
acionamento
dos
elementos
de
secaEieseareh
Maatschappij N. T.
ted.
dor
de
cereais
Metalúrgica
FerN9 137.298 - Sergio Boi la o Ro.
N9 173.507 - Dunlop Rubber Com- •
berto 'Reírls Borda
'Tarte Ltda.
pany Limited.
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• As Repartições Públicas deverão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à puhlicação.
As reclamações pertinentes
à matéria retribuída, nos casos de
érro ou omissão, deverão ser
formuladas por escrito à Seção
de Redação, até o quinto dia útil
subseqüente à publicação no
órgão oficial.
• A Seção de Redação funciona, para atendimento. do públi-,
co, de 11 às 17h3Orn.

Janeiro de 1969
As assinaturas vencidas po,.
derâo ser suspensas sem prévio
aviso.

EXPEDIENTE
DrEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

.-- Para evitar interrupção na
remessa dos _órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
solicitada com antecedência de
trinta (30) dias.

DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
.1,

araRVIÇO on puer-mAçõas

CHEFE DA SKOÂO DR REDow,A0

B. DE ALMEIDA CARNEIRO

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL

Na parte superior do ende..!
rêço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará.

SUÇÃO lu
ilkopic da publIctdada do sopocil•nta do CnapartamianN
Naciona l de Propriadad• Inductrial do Mint•t6rio
da Indenst4a do Comércio

Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacione,

ASSINA TU RAS
FUNCIONÁRIOS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

-- Os originiais, devidamente
Capital e interior:
Cppital e Interior
autenticados, deverão ser decaio- senzestr4
NCr$,18,00 Semestre •-•
ani
• k•.• NCr$
grafados em espaço dois, em uma Ano ea.
• • • • • • NCr$ 36,00 Ano • • •
• • ine • • • NCr.5" 27,00
só face do papel, formato 22x33:
Exterior i
Exterior
as emendas e rasuras reto resAno
NCr$ 30,00
• NCr$ 39,00 Ano • . • e
salvadas por quem de direito.
NÚMERO AVULSO
--. As assinaturas podem ser
--O
preço
dv
número
avulso figura na última página de cada
tomadas em qualquer nfpoca do
exemplar.
ano, por seis meses ou um ano,
exceto as para o exterior, que
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01,
sempre serão anuais.
se do mesmo ano, e de NCr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores.
No 159.356 - Emmanoel zazilio de
Barros.
N 9 159.395 - Ab Tetra Pak.
N9 159.490 - Polymer Corporation
Lan_ted
N9 159.606 - Tersuo Miye,j:ma.
N9 159.684 - René Fernand 3Y1ayer
N9 159.705 - Antônio Got,çalves de
Oliveira.
N9 159.801 - Helcon Interria,timal
Inc.
N9 160.406 - Tff,e Wencome
dation Limite&
N9 160.434 -. Aiexandre Somlõ.
N9 160.454 -- Imperial Chemical
(ndustries Linr--ted.
N 9 160.84.% - Vitorio Ba.sàá.
N9 161.398 - Takao Sakai.
N 9 160.461 - Farbenfabliken Bayer
Aktiengesellschaft.
No 161.781 - Roberto Martins
Branco.
No 161.891. - Del0 Bastori.
N9 162.004.
Rubem Pimenta de
Idoraes..
N 9 162.006
Onivaldo fome Ferreira e José Carlos Bassi.
No 162.084 - Revema - Comércio
a Indústria de constyução Civil, Ltda.
No 162.2n Arthur Oattanach
Potter.
No 162.273 - Sylvia da Co',
,...V! ta•io e Alberto Vasi.
No 162.950 .Severino Remendes
le Lima.
N9 160.649
Eletro Indústria Ar.aal S. A.
N9 161.133 - Studi e Brevetti
Applicaziont Tessin S. R. L.
No 161.276 - L'Oreal.
No 157.151 - Nicandor Back:
No 157.176 - L'Oreal.
NO 157.459 - Martin 3)./Iariátta Cor*ration.
N9 157.566 - Copar S. A. Indústria de Resinas Estruturadas.
N9 157.672 - Luiz Muzi.
No 157.693, - L'Oreal.
N9 157.771 - Mendel Lustio.,
N 9 157.808 - Texas - U. S."
mical Compan.y.
N 9 157.851 - Aziende Colori Na-• sionali Affini ACNA S. P. A.
N9 157.967 - Samuel Kouals,
N 9 158.259 - Helio Beltrami
veira.
No 158.265 - Ricardo Pereira VIanna

-- As assinaturas daá Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de feereiro.
A remessa dé valóres, sempre a favor do Tesoureiko do Departamento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto ã saa aplicação.
- Os suplementos ás edições
dos órgãos oficieis só serão reine"
tidos aos assinantes que os soft.
citarem no ato da assinatura.

Ne 158.330 - Allied Chen:tical Cor. 9 164.700 - Eiichi Sego.
N9 165.127 - Odacy Gomes Leite.
peration.
N 9 164.732 - Ulysses Moura Braga.
No 165.233 - José Carchat 1Vlitura
N9 158.551. - Branco peuraca.
N9 164.809 - General Anil i ne & e Jaime Carchat Maura.
N9 159.105 - Samuel James
F.lm CorporatIon.
No 165.359 - José Moreira.
mison.
N 9 164.968 - Aron Abend
N9 165.415 - Continental Can
N9 159.153 - Badische Anil n & No 165.020 - José Carlos de Cas- Company Inc.
Soda Fabrik A ktiengesellschaft.
N° 164.989 -- Branco Peuraca.
N9 165.602 - Os.svalod Duarte da
N9 159.229 - Imperial Chemical tr o Abreu.
Fonseca.
Industries Lim ited.
No 165.036 - Dober & Cia. Ltda.
No 165.832 -. Castos da Cunha o
No 165.051 - Aage Vest.
João Manoel Donato:
N9 159.285 - Imperial Chemical
No
165.052 - Aage Vest.
Industries Li mited.
No 165.901 - João doa Santos.
N9. 165-944 - Fábrica de Linhas
N9 164.380 - Paulo Serg'o de Sou- No 165.086 -- Antônio Ribeiro Filho
No 165,094 - Antônio Grilo e cel- K. B. S. Ltda.
sa e . Silva.
Vernandes
de
Carvalho.
No 164.40? - Nteolino Guimarães
No 165.946 - Osny EScobar e AnN9 165.098 -- Nicolino Guimarães toninho Gasparetq.
Moreira
. Moreira.
No 165.951 - Jaroslav Lysyj.
No 164.452
-Wang
e No 165.099
Chin
Sul
N9 166.129 - Klimax .4.
'' .ditstria e
--_
Nlcolino Guirnaraes
Rue Lin Wang.
Me.rei
ra.
C:_rmércio
de
Artefatos
B-orracna
N9 164 663
Moaeyr de Souza No 165.126 - Eduardo Alvares' Ma- L'edaCabral.
chacto.
N9 166.183 - Cn. Fábriea
Dotões e Arteratos de met84N9 166 239 - Kennedy Publicidade
Ltda.
- Arquivem-se os processoe.
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SERVIÇO DE RECEPÇÃO
INFORMAÇÃO E EXPEDIÇA,
Diversos
/nora= mandados.eancesar . de ~11
.cto com o àrt. 22 do cédigo aS
tentes.
NP 78.223- Stanisiaxv T. Ja~eki
No 78.219 - Aarne Cevert

N9 78.226 V. Philipe'raleei,ampenfabrieken.
No 78.229 -- Continental" Motors
Corporation.
N9 78.231 - Cirei S. A.
No 78.233 - Giovanni Tini:
No 78.234 - Yonessekui Uca»,
N9 78.235 - Cano FusL
N9 78.236 - Artes Maschinenbau
A. Ing. Meler Windhorst.
N 9 78.239 - Auto Union GMBH
- Cancelem-se as patente%

cameaxate, alo Leite

.9eenez Cs Vendas: Avenida Redrignes A/ves
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DIVISÕES e SESSÕES
Expediente de 27 de dezeMbro
de 1968
republicado por tom Ra id o etiLi .ncorreções.
Privilégio de invenção de/cir.elt.
N9 139.942 - AperfeiçoemeW,
coniiintes dianteiros de vziedln< ; AI..

t
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-janeiro de '1953 :5
„

tomóvels com tração dianteira - ReN9 166.850 - Inlperial Chemical
149 611.416 - Vip Materiais Para
gia Nati onale des Usines Renault.
NP 599.506 - Comércio e "Indúsa.
Industries Limited.
Escritório Ltda.
tria Irmãos Barbosa S. A. Ciirbasa.
N9 144.687 - Caixa para transporNo 165.690 - Ernesto Smaniieie
149 599.507 - Lafrm 5 Letras Lia.
tar garrafas e semelhantes - White Enrico Galgar.
149 611.418 - Antônio Santana mitada.
Eagle International Inc.
Ferrezuelo.
149
165.919
Jorge
Emílio
Grosa,'N9
N9 138.480 - Suporte de guia para berg Filar e Jaime Suvaztz Aizen.
599.510 - Reinaria Brasile ra
149 611.433 - Engenharia Indús- de Talco Excelso Ltda. .
estruturas de movimento alternativo
tria
e
Cemércio
Yputi
Ltda.
149
599.515 - Aimore. Carlos S:lva
Arquivamento
de
processos
i•-• The Bendix Corporation.
Antunes.
149
611.435
Mercantil
e
IodosForam mandados arquivar os se.
Privilégio de invenção indeferido
149 599.529 - José Barros Car-eia.
guintes processos abaixo men- trial de Artefatos de Borracha .aanto mitada.
N9 86.552 - Nôvo processo de conAmara Ltda.
cionados:
149 599.546 - Espiraes Coroado Lifecção de dentaduras artificiais, toN9 141.546 - The Goodyear lare
N9 611.440 - Erasmo Henrique da mitada.
tais ou parciais,. e bomba para sua
149 599.547 - Espirais Coroada LiSilveira Tosta.
aplicação - Hans Gunter Gurnmers- & Rubber Company.
mitada.
bach.
N9 143.288 - J. R. Geigy S. A.
No
611.:il
Francisco
Lima
P1N9 599.548 - Espiraes Coroado aiN9 149.922 - Sandoz Patents Ltd.
N9 106.726 - Elemento de mola
mitada.
N9 185.786 - J. R. Geigy S. A.
para assento - Ford 'Motor Com149
599.550 - Esp.raes Coroaao LiNo 135.7292 - J. R. Geigy S. 2°4
pany.
N9 611.446 - Mercearia Imirim
mitada.
No 146.853 - Cia. Vidraria Santa Ltda.
N9 136.775 - Aperfeiçoamentos em
No
599.597 - Jacyra de 01 vai a.
N° 611.448 - Forbrasco Forneceou relativos a tampões para caixas de Marina.
No 59:1.636 - Ot,mex Repreaen a.
descarga - Jorgen Vilhelm Kyed
149 148.046 - Kalle Aktiengeseaa- dora Brasileira, Comércio e itepre- ções
e Orientação Técnica de
Transferências e alte rações de nome chaft.
sentaçõ3s Ltda.
tação e Exportação Ltda,
N9 148.845 -- Farbenfabriken Bayer
N9 00.139 - Auto Nacionil faaa.
' do titular de processos
149 611.449 - Feedfar Matérias
Aktiengesellschaft.
N O 600.422 - Sammarone S. A.
N9 151.316 - Farbwerke Hoechst Quimica.s Lida.
Foram mandadas anotar nos proN9 611.452 -- Antônio Teófilo da Indústria Cerâmica.
cessos abaixo mencionados as seguin- Aktiengeselischaft Vorm. Meister Costa.
No 601.678 --•-• Tela Divarsões S. A.
tes transferências e alterações de Lucius & Bruning.
N 9 601.687 - Formaco Forneced
N9 170.291 - Ibramor Indüstala
nome do titular de processos.
149 611.453 - Consort Planeja- de Materiais para Construção L da.
Siemens Aktiengesellschaft - Al- Brasileira de Amortecedores Ltda.
mento, Cansultoria de Organizaçasa
NO 601'.688 - Pósto de Gaz lina
N9 162.107 - Sandoz Patente Ltd. Racional do Trabalho Ltda.
teração de nome do titular na patenJ. K. Ltda.
te PI termo 140.236.
- Arquivem-se os processos.
149 611.457 - M. M. A. Barros.
NO 601.699 - Willians P. FigueiWorthington Corporation - Alte149 611.459 - M. M. A. Barros. redo & Cia. Ltda
Oposições
ração de nome do titular e transfeNe. 611.464- 611.465 - lijobras 140 602.406 - Tánaisa S. A. Admirancia para seu ncme da patente PI
Casa Sano S. A. Indústria, e Co- Representação* e Comércio Ltda.
nistração e Comércio.
têrmo 139.859.
mércio (oposição à patente PI termo
Ns. 611.466 - 611.468 - Iva Ap149 602.672 - Administradora EfeRudolf Lauterbach - Transferên- n9 144.549).
watt'.
ma Ltda.
cia para seu nome da patente pI têrNO 602.997 - Joáa, Lima & Filho
149 611.469 - Indústria & Comércio
mo 184.588.
NO 602.-998 - Pinheiro & Cárva.iio.
Glacomazzi e Reinato -e d9e Mara N
9 602.999 - Rebello & Costa 'Ltda.
Ppg Industries Inc. - Alteração
Divisão de Marcas
Ltda.
N9 605.689 - Bar e Restaurante
de nome do titular na patente PI
NY 611.474
Elweco Materiais Alves Ltda.
têrmos 91.352 -- 95.199 - 132.479
Elétricos Ltda.
Expediente de 27 de dezembro
- 136.617 - 137.259 - 138.346 149 606.080 - Produtos Elétricos
149 611.476 - Astral Estamparia de
de 1968
140.025 - 142.713 - 146.847 - 147.447
Palléy Ltda.
Tecidos Luta:
- 154.160 - 156.406 - 161.211 NO
606.102 - Francesco Luigi
149 586.213 - Associação dos SerMarcas deferidas
170.193.
maschini.
vidores Civis d ()Brasa.
Eaton Yale & Towne Inc. - Alte149 606.122 - Testiman Ltda.
N9 446.903 - Niagara Nina/ira
149 599.239 - Tra tomak Indústria
ração de nome do 'titular ,na patente
149 606.549 - Pampulha Produtora
S.
A.
Comércio
e
Indústria
elasPI termo 139.856.
e Comércio S. A.
Cinematográfica Ltda.
se
8.
149 599,264 - Ferro e Aç-o CorcoCanron Limited Canron 'Llmited 149 606.700 - Waitluz Instalações
N9 597.877 - Bonlluz - Synteko vado Ltda.
Alteração de nome do titulra na .paElétricas Ltda.
tente PI têrno 1'17.493.
S. A. Cornércia 'IraportaCão Expor149 606.772 - Eletrônica Geral Ltda..
Ne 599.269 - Transcafé Ltda.
tação - cl. 48.
N9 ,600..774 - Eletrônica Geral Ltda.
katificação
N9 599.270 - Fazenda -São Judas NO
'607390 - Representações Lu.N9 830.614 - Brasincofee Go- Tadeu litala.
Picam os requerentes abaixo menLtda.
599.271 -- Retificai:lora Sena sim
tis:alados convida-dos a comparecerem dofredo Filgueiras Filho - cl. 41
149
'60'7:532
- 'Waldir Paulo de
a diga Departamento .no prazo de 90 (com direito ao uso exclusivo da ex- Ltda,
Aguiar.
dias a 'fim -de efetuarem o pagamen- pressão Coffee, isoladamente).
N°
.609.382
-Organização Arthur
No 599,272
-Industrial LaminaVieira •S. C.
to taaa final ale acõrdo com o DeN9 567.383 -.Creme Dental nas- , dora Giongo Ltda.
ereto 254. de 28-2-67:
'Mario Alberto Sa.
sy
N9 599.273 -- Produto Quimicos -'N9 s1014a5
Indústrias fiessy, Levar S. A
N9 125.078 - Requerente - N. .
Representações Ltda.
-a . 48
Koninklijke Pharmaeeuwene
140 599.274 - Casa ,Princeza lada.
Na 586.373 - Petroquímica - PeN9 ,696. 717 - : Salarm0 lameriük.
ken V. H. Brocacies Stheemaa
!aglaala .- 'Uca TRepresen taches
No a91.455 - Irmãos Leme & na.
troquímica
Indústria
e
"Comércio
de
Pharmacia patente 78 -927.
Ltda
.
Istda
N9 180.878 -- 'Requerente -- Avnet Produtos Farmacêuticos Ltda
Voltara...adora.
Da.N°
-599..273
No '59'7:456 - dp riando Bertasso.
Shaar, Divis'on df 13rit1sh IndUatries cl. -24.
niian 'Ltda,
No -597.457 - Deolinda Awunrpção
Corporation patente 78:946.
Expressão ds propaganda deferida
149 559 288 - Grau Circo ivlarrorio de Mattos.
N9 136.390 Requerente: The
Ltda.
149 ,597.458 - J. A...Sariches.
N9 599.741 -- Linhas Mágicas Glaciar Metal Cornpany Limited N9 59s sa:i
Jet-'roure Paragens
No a97.459 - Antônio Nunes.
•Pat. no 78.193.
'Francisco Soava - els. 32. 33 - e Tarisnic ,Ltda.
NO 598.404 - Gráfica Moderna LI.
No 106.587 - Pittsburgh Metais Art. 101.
-N9 .595298 - Satis Comercial e aada.
Purifling Company, Inc - Patente
Industria. Ltda.
N'9 !398407 - Francisco Barreira
Nome comeecial Uferido
n° 78.884.
Na 59a 32e --. 599 '34. - 599 32..t. Pinto.
N9, 121.94 g - Requerente: ComNo 345,875 - Empresa Malhora- - •ES a 6, a lia-,ogi afina Corai Ltda.
'149 '598:410 - >Irmães Laurenti
pagnie Faançaise Dos ~eras Co- mentos e Construções Emec S. A. N° iga 354 -- Inove. Inc~riti..0 mitada.
u tes -- Pr.
Emprésa Melhoramentos e Constru- r Cotriérelc de uedações Lida
° '74339•
IN° 598.411 - Irriião Laurenti
ções Emec S.
a vt. 93 n9
. N° 599,42F - sar-eria peaaaai Li- rnitada.
.Patdêncías
:149 598.413 - 'Rosa & Lopes Ltda.
ditada
Tértios cotio exinancfas aPxigências
No 599.421 ---. Ia:hist-noa fi , i.n.tentA- 'No 598.414 - Lanches Xorod6 Ltda.
cumprir:
No 598.415 -. Bare Manches Banana
-cias Pitiguary Iii-da
Têrmos 'com exigências
Ia° 599:433 - S' A• Consarao Na- Ltda.
N° 162.133 - tIrifrij States Rubter
a cumprir:
Company.
dianal de nesenv' vinlento Ec""61."1-"( ,19 598,424 - Distribuidora •Par..
-co Conde
No 172.709 -- uiman Harrower
Inacêutica Fernandopolia Ltda.
rat water.
149 456.6?-, - Gocerea Engenharia
N‘ 599.434 - Sapataria Encruza-! .149 598.427 - 'Aliai 'Mecânica ,Ta.
lhada Ltda.
Comércio e Indústria S. A.
ki ç '161.083 - Vickers Limited.
!morim Ltda.
No 599.435 -- Cromodure Ltda . i No 598.430 - Copar S. A. Inolús.,
No 166.735 - N. V. Koninklijke
149 .318.310 - Distribuidora de BeN9
599
441
Supereuxovaas
BluPharmaceutische-Fabriken val Bre-- bidas Norte Sul Ltda.
tria de Resi. as .Estruturadas.
menau S. A. Indústria e Comercio. NO -598.632 - Cia. Siderúrgica de
cades-Stheeman & Pharmacia.
NO 599.444 -- Confecções e Modas Paraná rosipar.
Orniex S. A. Organização NacioDiversos
Cleracy Ltda.
nal de Importação e Exportação
-Nv 599 ,447 - ata Isca de ca-,.sa 149 598.689 - Antônio Gragnani.
-(junto à pat. MU têrmo 140 9581.
N9 531.182 M. M. B. GraminhO Chateaubrand Bandeira Melo, '
No "598.691 -- Chaveiro Santa .Luzia
A° 170.899 - Imperial Chernical - Nada há que deferir, eis Q113 a
149 599.448 - Francisco _de atuis Ltda.
149 593.692
exigência não foi cum prida no prazo Chateaubrand Eander1ra Melo,
Açougue Dois unido
Industries Limited.
Ltda.
N 9 170.942 - Aureo Paranhos da
149 599.450 - Francisco de Assis
'NO 598.706 - Marco Promoções o
Costa era.
\
Arquivamento de processos
Chateauhr an 4. Bandeira Melo.
Produções Artísticas Ltda.
N9 155.683 - Gijo Kikuti.
,Foram mandados arquivar os se149 599.453 - Francisco de Assis
N9 598.721 - Importadora Mer.
N9 157.024 - Imperial Chen-doai
Chateaubr and Bandeira Melo,
guintes processos abaixo
cantil Cruz Alta Ltda.
Industries Limited.
z
149 599.454
'mencionados:
Francisco de Assis ,N9 598.803 - Indústria de Biscoia
N9 162.495 N. V. Kaninklijke
^nd -adeira Melo,
149 611.347 - Latina Medas Ltda.
tos e Panetorie Val- aOsta Ltda.
Pharmaceat:sche Fabriekan v/1-1 Er c
149 611.410 - Ba Vista Exaarta:.,a-io
N O 599.846 - Antônio Marinho VI- N o 598.818 - -Lira indgetria
-cadesSthomn&Praci. -e importação 'Ltda.
Produtos Animais Ltda.

1
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N9 598.823 - Indústrias ReurillaIS Indústrias de Chocolate Lacta S.A.
oposição aos tèrmos:
Sem-Rival S. A.
N 9 860.234 - marca Cacta.
N9 598.877 - Consórcio Incorpo. Tador de Imóveis S. A.
N9
860.284 - marca Sacta.
N9 598.878 - Consórcn Incorpoxador de Imóveis S. A. .
A Novaquímica Laboratórios S. A.
N9 598.883 - Confecçõos no:m?n (oposição aos termos:
Ltda.
Ns. 859.469 - 859,470 - -marca
N9 593.887 - Montex Joias im- Dabi.
pori:adora S. A.
N 9 598.917 - Donnngos Gomes PaCia. de Seguros Gerais Corcovado
triarca
(oposição aos têrmos:
N9 599.105 - Marvi Comissária e
Ns. 859.617 - 859.621 - 859.630
Importadora Ltda.
No 599.107 - 'Marvi Commi ssária e - marca Figurativa.
.
Simportadera, Ltda.
Johnson & Johnson (oposição aos
N 9 599.110 - - Ponapela Inciústria
termos:
diluto Peças Ltda.
N 9 599.112 - Ferragens Lorena
N 9 860.135 - título Meg-Meheina
às Empresas e grupos.
Limitada.
No 599.113 .- Wallu Pablicidade
N9 860.141 - marca Meg.
N9 599.118 - Mar-Mee 7ndústria
Fábrica de Móveis de Aço Cometa
C Comércio de Máquinas Ltda.
S. A. (oposição ao termo 859 930
Na. 599.117, 599.118 - Banco ftalo marca Cometa).
suíço Brasileiro S/A.
Truforma Ltda. (oposição ao térNo 599.119 - Senax Importadora mo 860.400 marca Permocal).
Exportadora
Ltda.
e
Cerâmica Sanitária Porcelite $.A.
N9 599.121 - Bar e Lanches Fa(oposição ao termo 860.341 sinal
anoso Ltda.
No 599.122 - li. C. do Nascimento Placlite).
Júnior.
M. PetreskY (oposição ao termo
N9 519.124 - Luciano Vancini.
n9 864.402 marca E C O).
N9 599.1r5 - •Comercial de Tintas
Metalúrgica Brasileira Ultra S.A.
Todacõr Ltda.
(oposição ao térmo 859.588 marca
N9 599.128 - Casa de Ele.`,xicidade Ultra-Sinus).
Vavá Ltda.
João Ferraz Júnior (oposição aos
No 599.129 - Po x LanChes Ltda.
No 591.332 - Restaurante Alfredo têrmos 859.931 marca Santo Antonio),
Bonito Ltda.
P? 599.133 - Carlos Assunrpoão
Neves.
N9 591.139 - Criaçõen Casam de
Bolsas e Malas Ltda.
No 599.140 - Criações Cassia de
Bolsas e Malas Ltda.
N9 599.145 - Indústria é Comércio Guanabara Ltda.
No 519.146 - Centralradio Telecomunicações Ltda.
N9 599.147 - Fontabrés Indústria
e Comércio Ltda.
(Arquivem-se os processos).
Aços Anhainruera S,'A. 'oposição

ao trino n9 392.582 marca Aloa-n-

Tricluímica Industrial LtoiW
1n1 9 862 - marca Til.

filpumar -. de Nylon S.A.
Indústria e Comércio (oposição ao
tcermo 861.273 marca Spumol).
Interfoto Produções Potognficas
Ltda. (oposição' ao termo 853.419

marca Interfoto).
Tormec S. A. Fábrica de Parafu-

sos e Peças Torneadas de Precisão
(oposição ao termo 862.802 morsa
Progresso S. A. Corretora de CanoTormec) .
bio e Títulos (oposição ao termo /11:1mero 860.096 marca Progresso).
Time, Incorporated (oposição RO
termo 859.382 marca Tempo cie
Guerra).
Raupt São Paulo S. A. Industrial
e Comercial (oposição ao tèrmo numero 861.641 marca Haufp).
Indústrias York S. A. -Produtoe
Cirúrgicos (oposição ao termo número 862.151 marca Missteda).
Barca Artigos Para Cabeieireiros

de

1969

Cia. Industrial e Comercial Brasmotor (oposição ao têrino 859.925
marca Bramoto).
R.hodia - Indústrias Quimi-tas e
Texteis S. • A. (oposição ao terno
11 9 860.375 marca Roclema).
Laboratórios Lepet,it S. A. (oPo•Si'

ção ao têm() 859.33 =da Ambra).
Laboratório Josolin Ltda. (oposição ao teimo 859.796 marca Pos-

tavit).
Laboratório Wander do 13rasa S.A.
(o posição ao termo 858.505 marca
Jander).
Knoll A G Chemische Pabriken
(oposição ao termo 859.391 mana Salithion).
Agpharm A G (oposição ao termo
n 9 859.383 marca Miorrelax) .

Richardson-Merrell IDO (oposicao
ao têrmo 859.346 marca Phazyme).
Inka, Cosmetic A M B II (oposiçaa

ao tênno 859.303 marca Ingá).
Kovo, .Podnik Zahranicinho ObS. A. (oposição ao têrmo 859.884 chodu Piso DOVOZ e Vyvoi Vyrobini.
marca Pikenz).
Presmého Strojírenstvi (oPosição ao
Società Per Azioni (oposicao tcermo 859.316 marca Elite).
ao têrrno 860.736 marca Emprol).
Sandoz S. A. (oposição , ao termo
Clemente Spacassassi (oposição ao n.9 859.756 marca Solupari).
têm() 860.214 marca Duas Tinas).
Joalheria Casa Castro S.. A. (opoM. A. Muszkat S. A. Importarão sição aos têrmos ns. 861.940 861.943 marca Castro).
e Comércio (oposição ao tcermo nuAntonio Rosa Santos (oposição aos
mero 859.968 expressço O Rei cios termos:
na. 863.590 -- 863 592 marCapach05).
ca Cancela).Equipamentos Vanguarda I•tc'a.
(oposição aos termos: ns. 359.182 859.186 marca Vanguarda).
ABC Rádio e Televisão S. A.
(oposição aos termos:
N 9 861.593 marca A. C.
No 862.237 marca Z V C.
N9 862.278 marca Carnê de Ouro).
OSA - Administração-, Par.acipações e Propaganda Ltda. toposiça.o
ao têm() 861.832 marca Taininosa).
S. A. Indústria e Comércio Clia: pecá (oposição ao termo 863 03o
PARA FINS FILANTRÓPICOS.
• marca Eleve).
Pfizer Quimica Ltda. (opOsição ao
tairmo 860.685 marca Indiat Crearn).
Decreto-lei n 9 6+ - dis 21-11-1966
' Indústria Kaiser Argentina • S. A.
Industrial, Comercial y
(oposição ao têrmo 861.149 aorno
Vecreto n9 62.838 - de 6-6-1968
empresa - loas S. A. Ind. Com .
• de -'Artigos Elétricos).
ISoletra S. A. Financianieino Crédito e Investimentos (oposiçao RO
ILP I V ULGAÇÃO N a
termo 860.449 marca Letra)
1.055
i SI apflex In terna tional L:mitcd
1 (oposição ao termo 862.427 , marca
• Startex).
PREÇO: N(\:4 tj,„3,0
EME - Empreendimentos Imobi---/
' liários.Ltda. (oposição ao taram numero 853.839
853.839 marca )snnsa,).
Spumar Espuma de NYlon.S. A.
11mi/si:ria e Comércio (oposicavo ao
Á, VENDA
662.227 marca Prolcnc
a
C ,.a.1 Indústria e Comer.:,io cie
Na Guanabara
1 Produtos Químicos Ltd a
ao termo 863.189 nome de einprêsa
avenida Rodrigues Alves n9
Cia. Algimar -Indústrias .Quimicas oe
Alginatos)..
géncia 1:
Tamoyo Construção e Torrapieno.gem S. A. (oposição ao terIno numero 858.429 nome de empnasa-EmMinistério da Fazenu..
LCiodnaSt
) rut
oira e Imobiliária
( Tamoio Lida
•
Atleode-se e pedidos pelo Serviço de Reembõiso !Postal*
• Isoterma - Comércio Indusitria- e -

TE IOS

Oposições

xnera) .
Indústrias Ge.s.sy Leves S A. (oposição ao térrno n9 861.981 marca
Gezi).
Alcan Alumínio do • Brasil S/A.
(oposição ao têrmo no 861.395 marca Alúmina Sinter).
Lustres Dorninarte Ltda. (oposição úo têrmo no 862.475 marca Modernarte)
Columbia Broadcasting System Inc
(oposição ao termo n o 859.823 marca C. B. R.).
Pepsico Inc. (op osição aos ::êrirros:
lis. 850.412 - 860.413 marca Rodeio).
•
Delfin S/A: Crédito Imobiliário
(oposição aos- têrmos:
N 9 860.015 - Marca Delfim.
Rio 860.016 - Marca Delfim Verde.
Café do Centro Ltda, anosicão
• têrmos:
N9 859.252 - Marca Juca Pato.
No 859.254 •- nome com -- 7 Bar
Lanches e Restaurante Juca Pato
Lfrnitada.
4bel de Barros -Comércio e LadúStarfa de Tintas S/A. (oposição aos
térmos):
N9 859.581 - Marca Água Sólida.
fflio 859.582 - Marca Água Dura.
indústrias Químicas Eletro Cloro
toeiedade Anónima (oposição aos
*mos):
No 862.365 - Marca Tri-Sol.
N9 862.366 - Marca Tri-Lar.
AV) 862.367 - Marca Tri-Alvo.
N9 862.372 - nome de CM/Vê.%

Janeiro

1

Brasilia
Na sede do D.1.N.
rusaer.....wrão~~..

Representações Ltda. (oposição ao
termo 827.576 marca Monex),
The Scotch Whisky - Asaaêr.ation
(oposição ao termo 858.264 Marca
Gayscot);
' Persiplast Ltda. (oposição ao Urino 862.025 marca Perfilplast)
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PATENTES DE INVENÇÃO
PONTOS

pR

ag0. 10. 138.036 de 12 de Abril de 1962.
QUANTE' COHNISSaRIAT A MENEIO= ATOEM . PaAntA.
IV. DE INV,ENgOt ÁREA-SUPORTE PARA EMPILHANNETO VERTICAL MI
~MOR SOLIDO DE UM REATOR NUCLEAR.
REIVINDICAOES
1. Xrea-suporte para empilhamentoasrtcal de modela
lar colido de tua reator nuclear, caracterizado pelo fato..de ser oom
posta por uma'serie.de coroas anulares rigidasp-indépendentesconosa
tricas e adjacentes.
2. Área-suporte de acOrdo coa o ponto 1, caraoteriza'
da peio fato de cada uma das colunas. assentar sobre postes deanal
taçao que se apoiam sobre o fundo da caixa do reator e se dispoem a
eletricamente em tono do eixo do empilhamento em planos que passam
por este eia*.
írea-euporte ae acOrdo comi o . pont'd 1, carecterieW
de pelo rato da as coroas anulares serem ligadas de uma param outra
por meio de cavilhes metidas em ranhura g radiada situaaes nas coroais
de maneira a permitir ligeiras deslocaçoee ou deformaçoes relativas
de ema meneira l digo, coroa relativamente as que lhe ficam adjacentaaa
4 .. Área-suporte de acOrdo com o'pont6 1, caracteriza
da pelo fato de cada um dos poetes de sustentaçao possuir na alie ex.
tremidade ligada a uma coroa rigida, uma articalaçao cujo eixo o orai
ontado perpendicularmente ao pino que contem o eixo do empilharem%
e o eixo do poste de nanetram assegurar a rigidez lateral do eonjeW
to das coroas.
5- Área-suporte, de acOrdo com o ponto 2, ceracterizá
a pelo fato de cada um dee postes ter a extrealdade que assenta sa
grei a caixa do reator provida de uma articulaego de:rotula, Isolada
bermleamente dkcaiza.
'
6. Xree.sdporte de acãrdo coa o'ponto 1, caracteriza
ht pelo fato de entre as duas coroaa.concentricas I se prever, pela
eido das faces inferiores, uma junta fleXivel estanque ligando os
iordom adjacentes das duas coroas,
7. Área-suporte de acárdo com o pqnto 6; caracter/sia
Ia pelo fato de a junta •stanque.ser.tim fole metalico.
requerente reivindicá de acOrdo com a Convenço
pernaclonal e o Art. 21 de Decreto-Lei n 2 7.903 de 27 de Agosto mta
1945, aprioridade do correspondente pedido depositado na Repartiqde
de litentas da França, em a4 de Abril de 1961, sob o n5 858.7490
TÁRNO Na 142.982 de 14 de Setembro de 196a.
REQUERENTE: WEBSORIO0 ESPECIAIIM/A. COMERCIO E ItplITRIA
MOMO Da Munam: int NOVO MELO. DE FIVELA FARA CINTOS. C13;
REIVINDICAOES
10. Um novo modelo,de fivela para cintos, caracteriza
da pelo fato que no pino central e encaixada una braçadeira mediana
00 uma-peça retangular, cujos lados menores sao substancialmente trá
enfolares ao passo que as maiores diferentes entre si, correspondem
respectivaaente aaima barra cuja . superfiCie supeiror, digeiramente
inclinada e estriada ou serriihada e, a,batra oecuita. e sinuosa de
perfil aproximado a um

A.M.!
PUBL1 CAl D O 5

e tran
de apresente conjugada cOm peça earaveseaus por pino passant
versalmente pela etapa 40 conjunto, estando a referida peça dotada,
ainda, de (*lidadas que se alojam em canal interno da capa, canal
tapa em posiçSes dias'a
esse atie co apresenta pelo topo anterior da
çralmente °pestes.

W"CORTADOR HIDRÁULIC O '. conforme reivindica
grio e.
çóes •1S2, tudo substancialmente. como descrito no relat
oaustrado nos desenhos apenses.
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TÊRMO Na 169.612 de 12 de Caio de 1965.
REQUERENTE: INDUSTRIA INAJÁ ARTEFATOS, COPOS ENBALAGENa DE Pana'
S/A. - sio PAULO
/
MODELO INDUSTRIAL, NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇA0
INTRODUZIbA EM
PRATO DE PAPEL,

i) "NOVA E WIGINAL CONFIGURACAREiVINDIÇAdn
ZWRODUZ1M_ZRATO DE

constita$
do em
tamta ao peça de papel, papelto certo:Ana ou materialPAPEI"
similar, assoe,
do
ou nao
.
apropriados em,tais artlgos, caracterizado
por possuira outros
dentro elementos
sua configuraqao geo
regioes distintas
a saber, úma_primei de
ra,.mais„interna, planametrica.tres
e . circular, circundada
por uma
segunda porçao, levemente
toxicava,
e
que
assim
deixa
a
porqqo Interna
aft,
quademente elevada e, finalmente, uma terceira porçao, que
Onde estao praticamente,digo, praticadas estrias radiais e mais externa
e alternadamente
ressaltadas, passiveis de cantrastaçoes coloridas,
que, como em
plementacao possue tal rego o seu bordo perafericoenquanto
externo suaveeente

recurvado para baixo:
2) "NOVA É ORIGINAL C ONFIGURAÇÃO INTRODUZIDA EM PRATO
DE PAPEL", substaa
Cialmente como o de
scrito agimo., reivindicado em 1 e representado no de,
senho anexo Ilustrativo
e nao restritivo.

vedas, de modp a obter-se um perfil em U, e ainda, -a dita plack
podendo aer ou não provida in ternwaente de uma alma formada
. pog
tios -de arame, c ruzando-se entre si; tudo eub
stanclalmente como
descrito e ilustrado noa desenho e anexoe.

:movi 146.559 de 30 de j
&Mantel equIpmáxon INDenélre de 106
UTRIA28 rume Zn& m 1;41g MU"
SIX,Iiibfgle de InvongIot HCO:124DM
H/MA:LICOR
MIMIURI24061
,40)ocogranc11 HIciatecOul compr

eendendo cer°41
Te mec4ça ,lá- q t,seada por p isa
. ° a cionado por alq
voncap pisas esie
se alOade em 'mera Ihfertormente
comunicante com cone/ que
apreft.
Sente, nee extruidades,

v à,vn/as que'ee abrem
par a-deíosit0 de £144,
dee. e pura ctimara com membl'ene apoia
du Contra disco móvel, carecta
rdrad0 pele fatO , de que Um se
apresent a . solid4rio com
dro envolto por nolo, a qual anteri
ormente se apoia - em anel fixo
as p aredes i
nternas de capa que recobre o conjunto movei, estenda.
citado eildada0 ea 'njuaaala; com xe:e.
e de guMe prefe rivelmente arque
2d0 0 em bise/1 C Onftontando com
con
tra-face de mesMa forma, mas'Om
poslçZo invertdda.-2D)"CORTADOR UIDRÃ ULIá0",. co
nforme reivindiea
meie tato de 4ue contra-raca.

ate g og e RitÚetarizmam.. mAtn,

FIG,:

G Quinta-feira 2
.e•-erreelaaaare=reaeaaa aaa.....---

PIAMO OFICIAL (Seção
,M•1•nn••n•••••n••re.

Janeiro de 1",

42) "Ar g Aralauamtnaus Em ou RELATIVOS

A APRELHOS PARA
A_MIKAÇA0 DE PIAAS DE CONCRETO 4 OUTROS MATERIAIS", conforme
reivindica

lr3•CM=9,Z;ffàlqIVInPCPI~.s.

FI4

ages de lê o, 3a, inclusive, tudo substancialmenta:como descrito no•relja
torio e ilustrado nos desenhos apeneos ao presente memoritle
TÉRMO Ne. 137,423 de 23 de Nardo de 1962e
REQUERENTE': WALTER ZUMBANO JIAD PAULO,
PRIV, DE INVENÇIO:"APERFEIÇOAmENTOS EM OU naLATivos A AP&
RELHOS PARA.A PIXAÇÂO DE PEÇAS EM CONCRETO E OUTROS MATERIAIS".

va) "APER aIÇOAlieNTOS EM OU RAIATIVOS A APAARLEOS PAR4
PIXAÇXO DE PEÇAS EM CONCRETO E OUTROS MATERIAIS",
aaractealzadapele feve
to de que o corpo que envolve o cano do aparelho se apresentar com dilaa
taça° lateral longitudinal em que se aloja, com possibilidade de movimen
exial, haste, com cabeça interna ao alojamento e que pela extremidade'opoa
ta e fixada a vate da cabeça,digo, do aparelho portadora da empuxadelm
a gatilho, senda que os desloca:a:atos das duas partes & par afastamnoto,
permate a rotaçao de uma em relaçao da outra na posiçao de maior afasta=
nento, saia:veiando-se a,parte portadora do gatilho a regiao central da• .
localizaçao do porta-capsulas, este asoente 'obre peça tubular com flaata
aia por recantos p erifericovdotermana posiçao de encaixe das partes Q.
iole mencionadas.

damo x 2. 136.159 de 2 de fevereiro coe 1962.
REQUERENTE: INDSISTRIAS MECÂNICAS RABI VA I,
SA0 PAULO;
PRIV. DE INVENÇA0,"MECANIM04 rimpn,Hipaanicos
com marna
CADOR PE PaESSAO"..

LpivicicAcfts
12 ) "NEC015140 1?NdOM0-111DRÁULI20 COM ,MULTIPLICADOR
Tassslo o , caracterizado
pelo fato de:qüe.ua . pistao araoleo (12 e um,ellia

20) "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A APARELHOá!PARA
h FIXA* DE PEÇAS EM CONCRETO E OVIROS MATERIAI • ", -conforme ráivindicadd
anteriormenta, earacterizados, mais pelo fato de gut o gatilho atua co.
mo excentrico sobre trava constante de pino com ordficio passante trans.
versala que por.mola que o rolicita, normalmente nao coincide com o¡alaw
thamento da haste tencionada por mola, haste ,essa que atravessando o pia*
referido atinge a agulha que atua contra a eapaula.
32 ) .'APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A APARELHOS PARA.
FIX410-OE PEÇAS EM ÇaNCRETQ 4 OUTROS MATERIAIe", conforme reiyindicaçÕef
la e 2 0 , caraeterizados, tentem, pelo',fato de que.a base do aparelao se
apresentar fixada pincavartimal, passiVel de preenoher, digo, receber , In
encaixe, o porta-capsulas, este prgvida de flange as bordas do guaL poderá,
corresponder orelha salienta solidaria com o corpo alue envolve o cano do

*parelha/

do (2) gera pressa° de 91oo4 de baixa pressa°, sendo a pressa° do °leo
igual a pressa° do ar.

25) "MECANISMO PNEUMO-EIDRÁULICO COM MULTIPLICADOR FM
PRES$X0t,cozo relyindicado.sob n a 1, caracterizado mais pelo fato de que
Em 9d1O9.0 ao pista° ar-oleo descrito no item 1, multiplica a pressao
do
Oleolpor meio de um pistão wmatiplicador (6) g catando este pistio mult/
plicadar furado e tehdo UMA valvala de retançao (7) ta sua extremidade
•Inferior, peraite a passagem dg o/eo atravea ao seu furo central, sendo
que este plstao multiplicador e can:andado por uaa valvula pilOto (11) quO
a partir de,uma determinada preseao no,sistema hidraulico, deacarraga 11,
Imergente o oleo em baixo do pistao ar-oleo (1) fazendo com que a nessa*
10 oleo_dentra do cilindro de trabalho (8) aumente na relapso das freme
do pista° ar-aleo (1) e do pistao multiplicador (6).
32 ) "MECANISMO PNEUMO-HIDRÁUrCO COM MUaTIPLICADOR DE
PRESSZO", ainda pelo fato da,que, tendo um cilindró pneumatico 15) na
parte superior do pista° ar-oloo - (1) que, levantado pela inverseo do
bando 4e ar (2), causa . repetiçao do curso de força quantas vezes sejamca
hecessarias.
42) "MECANISMO PNEUMO-HIDR4ULICO COM MULTIPLICADOR DE
PRESSZO", como reivinaicado sob nas 1, 2 e 3, ainda pelo tato de pie,
10 uma valvala dg retençao (16) comandada por ar, caçoa o °leo na parte
falaorizt" na atotae. do trabálao
peraatindo o retorno do mesmo.
52) "MECANISMO PNEUMO-HIDRÁULICO COM MULTIPLICADOR DE
PRESSX0", como reiVindloado sob n a s. 1, 2, 3 e 4, tudombstancialmente
'escrito no aalatario reiviadicada nos pontos caracter''»e :4,—,aa
lado nos desenhos anexos.

m5,00 ff:o
olk55~5;e::

FIG.1
TERMO N a 155.821 de 2 de :aaeiro da 12oa
INDUSTRIA METALUROICA PROORES LTDA. EÃO_COLO. •
MODELO DE UT;LIDADEs nEflamOARTER01 ANTRACTIW PAINCIP*1~4 Na.
RA:SERVIR CNA",
Ia:suam:rainha, ratact
i feel
_sate para ~Vir
l
compremmtionde,
quatro pernas montadas sobra rod z oss caracterizada pelo fato de duas pa
amo, taboleiros ou bandejai de pai:farm:eia retangulares, divididas longli
Auainalmente em duas metades a sarem érticuladamas proximidades dos seuf
quatro cantog as pernas, enquanto quo nas &Municiag de suas juntas loa
gitudinais eao, ea cada.testada articulada a r ivarao verticalaaoa P9
dor superior e corrediço nos laàos verticais de um quadro disposto em,
Ma vertical no eixo longitudinal da mesa carrinho e sobre eujos lados
rizontais pousam coa suas juntas as duas metades de ditas placas, tabolej,
roa ou bandejas, sendo o quadro suspenso em cada testada aca: dois tirante
articulados, com tuas extremidades superioose as articalceoes dos cantos
das placas as pernaa e convergindo obliquamente ou em V parata zona inf.&
reoa dos lados verticais do quadro, onde em sua junça0, ia° articulados
aos mesmos lados verticais.
2 Mesa-carrinho acorde com o ponto 1, e como descrita aa memorial e rept2
Cantada nos desenhos anexos.
ARMO Es, 147.118 de 20 de Fevereiro de 193.
REQUERENTE: MONTECAT;NI MIETA GENERALE PER L'INDUSTRIA Min
RARIA E CHIMICA - ITALIA.
PRIV. DE INVENÇÃO: 0 PROCFSSO FARA,PdEPARAÇXO DE HALOGENETOS:

.

.ALQUIL-ALUMiNI0".

REIVINDICACF-ZE

i

1. Um processo para p reparar,halcceneted de alauila
alumínio, pertencentes a formuis geral
i
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UmAyn

R=alquila, X= halogenio, M e xel sao niimeros inteiros com valor de
2 a 3, e men = g quando p F 1, e m+n = 6 quando
p= 2, caracterizado por
Compreender o se faeee reagir
o monoidreto de dialquil
a aluminio com trie
Wialogeneto de aldminio e uma oléofina.
2. Um processo de acordo com o ponte•I 1, caracterizado
porque se efetua em duas fases distintas: a),misturaçao dg
monoidreto do
dialq
ull-glumanio com tri-halogeneto de alumínio; b) adiça° da olefina,
30b pressas, a mistura obtida na fase a).
3. Um processg de ecordo com o ponto 1, caracterizado
porque o tri-halogenetó de alumínio e aqicionado ao monoidreto
Qe dialquantiaades estequiometricas, que varia de acordo cem
0- halogeneto de alquilealuminio
que se deseja.
•.
4. Um processo de acordo com os pontos 1,e 2, earacte.
rizado porque g fase
a) a e efetuada a 50-10020 e, de preferencia, 70-852C
digo, a 600, sob pressa° normal.
•
Um,proaesso de acordo com os pontca„1 e 2, earatera
soados porgue a fase5;, b)
e
efetuada
a
56,1002C
e de preferencia, 70-85e0,
eob pressa() de e a 20-atmosferas.
MI que

6. Um processo de eerdg com o ponto 1, caracterizado
porque o monolereto de dialquil-alumanio e empregado em mistura com o
trialquil-aluminio coreespondente.
Umrprooesso de acorda, com o pente 2, caracterizado
porque a fase a) e efetuada
em atmosfera de nitrogenio.
8. tim.proaesso de acOgdo cgm os pontps 1 e 2, caracter!
g ad0 porque o monoidreto
de deetil-aluminio e feito reagir com tricloretJ
de alumínio e etileno.
9. Um
de acordo com os. pontes 1 e 2, earactera
eado porque compreende aproSeeso
reaçao de monoidreto de d lisobutil-aluminia, tal
Cloreto de aluminio e isobuteno.
a•
A requerente reivindica de aeOrdo com gConvenço Intça
nacional G. O Art. 21
do Decreto-Lei na 7903, de.27 de Agosto de 1945, a
prioradade do correspondente pedido depositado ha Repartição de Patentes
da Italie, em 21 de Fevereiro de 1962, sob.u.n2e3389.
TARRO Na 171.929 de 26 de Maio de 1965.
REQUERENTE: CREAÇOES MALENA LTDA. -• SA0 PAULO.
MODELO DE UTILIDADE: "ORIGINAL'DECORAÇõES EM SANDÁLIAS".
,REIVINDICACORS •
zo vaIGINAL . DECORAÇ
ÃO EM SeNDALIAS, constituida por decoração aplicáve)
a determinado tipo
de sandaltas, sendo esta conformada por um sglado de
(Moela com recorte'adequado, feito em espuma de borracha ou plastico,
espesso(1)
tendo
superiormente
uma alça (2) transversal, que parte da fa
ce superior da tola, junta a bort& estorna, mais ou menos na sua altura
mediana e se prolonga, digo e sê projeta para cima, indo terminar junto
A borda oposta, interna, mais ou menos no terço frontal do solado, caraa
tentada por ter aplicedo por melo de rebitagem ou rebites (3) que acari.
gearam miolo de uma serie de flores (4). recortadas em folhas de plasti.
co flexivel, em tres folhas superpostas, de cotes variadas, configurando
flores do campe
ou4equenae,rosas, situando-se as mesmas alinhada; ao loa
Mo dalaç, digo, da alça obliqua e de ta; forma dispostas que as petalas
Co uma Ee superpoe ou se encostam nas Retal:sada outra, de forma a dar
impresso, de uma guirlanda de flores sobre a ~alia.
24
ORIGINAL DECORAÇÃO EM SANDÁLIAS, constituide por sandália do tipo de
g elado
com ;aparte frontal,dotada de haste cilindriba que se projeta pa.
rs cima, em borracha ou plastico, de pequena espessura (5)encimadapor
cupUla ou calota caracterizada pôr ter fixada na face superior da calotaj
per meio de rebites (3)que configuram miglo das flores (4), semelhantes
aquelas que se anual: sobre a alça (2), ja reiviedicadas acima.
a
3) ORIGINAL DECORAÇÃO DE SANDÁLIAS, acorde dom os pontos anteriores, tudo
COMO descrito e reivinalcadeageeme e ilustrado nos desehhedt anexos.
•

CÃRMO 112 136.260 de 26 de Junho de 1961.
REQUERENTE: MIcHA HEINZ SALOMON e MARCOS WASSE11140 SIO
PRIV. DE INVENÇÃO: UM PRQCEOSO DE kapPERAg0 DE 'COURO DEPAULO..
CRICEM ANIMAL E O PRODUTO REGUSTANTE DESTE PR ESSO.
pONT0S CAXACTERISTICOS

1 - Um pregoes° de recuperseao de couro de origem aial.
mai é O produto resultahte
deste processo, 64eacter4zaee pe;o aproveitam
mento de toda a qualquer sobra de couro. usada ou nao, que
e inicialmen.
te„selecionade
de
forma
a
que
selas-raias as peças do sortimento de
acordo com a sua dureza; sendõfiquem
em seguida reparadas as peças, mula pesadas
daspeças
maissao
leves, por Seio de um sietema da balanças automaticas, enquaa
to as
submetidas go ncomitantementes a nu processo de limpeza
por meio de suco° oq exauatao
do ar, elimincdo aula teala e qualquer
pureza em forma de po ou areis; dando a seguir eubeetleat a na processoin
de amaciamento, no qual por meio de pnessao macanica, os pedaços de couro
eaopesedas,
mastigados,
afie de perder
suas nodoas; sendo em seedida, as peças et
' mala
geparadas
da a male„leves
, sendo que as aacas mais pesades
que coutem residuós ferrosos, samubeetidos a um preaaeo eletro-magnea
tico que retira totelmente os residuos ferrosos contiaea no couro; sendo
em seguida, as peças levee e pesadas acvr e ente wastureacs e submetidas do
aralecimento e 'amena, no qual lhes e adicianzae cena, sendo o couro- trek
turado e desfibrado7 sendo a seguir, as fibras assim obtidee, levadas pa
ra um moinho, sempre suteetidas,a umtretanento de agrea, onde rao trens- formadas em fibras de,coaro alnissimas, a mietura Mula pane a seguir
para um eparelho hidraulico onde se proceesa a ena,desierataçao percial,
retirando-sg
teclea o excesso de agua, deimndo-se somente uma verta humidade
neeessarig
. contirranSo
p rocesso; em seguida, amiseura em estado
semi-pastoso o levada .Dura umdo
tanque misturador gude lhe
samdicionados.
latex e sulfato de aluminio, em poreentagene
var . ,vels, de acordo
com a
qualidade e quantidade do produto a ser obtidoa assim
como
de
.s.ua dureza
Dl/
flexibilidade,
processo este que tem a„fueçao,de unir unaformemente
fibpas
e dar ao produto
a deeejada
resistencie fisica e mecanica, procea
se este durante o qual pgdera
see acrescentado
a massa um corante ou um
, talco
granuloso,
que
tara
a
funço,o,de
tornar o couro mais 11,
00; a masps devidamente misturada e emtortr,digo,
aceuida submetidas secagem e calse
imagem
e
einalmente,
a
uma
prensagem
heeeaulice,
que a transforma em plA
eas que sao laminadas na eopessura
obtendo-se peles ou placas
Se couro, absolutamente identico , aodesejada,
couro natural.
. TUE° 112 141.520 de 27 de Julho de 1962.
• REQBERENTE: ERINKMANN AG. - ALEMANHA.
•PROV. DE INTENÇÃO: "PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE DELTA-PREdNENO
.5a 2d-BET A-DI0L-3-0110, respectivamente de .
eloprognano.20DETA.
a 3 6aDIONTa
REIVINDICAOES
1. Modificaçao do processo para a produção de delta!:
.pr egnen0-6 , 20-beia-diol.3-ono
e do alopregnano- 0-bete-(44,6-dlong_
lsomero, bem como dos seus derivados funcionais2de
hidrógila, de acordo
com
o termo
de patente
n2 140.205, caracterizado pelo falo de que se
troduz,.da
forma
em si conhecida
An,
m uta hidroxela na posiçao-6 do delta upregne no-ZObeta-o1-3-ono e se elabora
o ptodato de hideexilaçao, formado
primariamente,
a
seguir,
de
acordo
com
o
prodesáo
dó
termo
de
patente
na
- 140.205.
2. Processo de geárdo com ó ponto 1, caractorlzado pelo
fato; de que se
a introduead.do grupo hidroxila na posiçao..6 pólo
'processo bloquimico, e specialmente
auxilie de enzimas doe fungos
"chaetémiun funicolum" ou"Rhizopus com
Nigrigans".
3. 20-ester
Processo do
de acarde com o ponto 1, Caracterizado pelo
fato de que se trata
preg neno-20betwaaaJno sob forma,
dese usenolacilatos-com perecidos, deltaaeepecialmente
mono-peracido nane°.
. h. Procesço de aetrdo com ponto .1 caracteritad0
fato de se fazer reagir 20-esteres do delta4ap re gnenoa2Obeta-3a0 o, dep elo
preferencia
seb forma
dos seus enolacilatos com bromo ou outros agedtes
de
bromatizaçao,
e sp ecialmente
N -biomo-apetamida, e se rearranjar soneca
larmente gs 20-acilatos de 6abromo-0
eltaq-20beta-o;-3.0no obtidos, com
Cidos alcoolicos-aquosose especialmente acido clodidrieo, diretamoete a
alopregnano-20beta-01-3,6-diono.
•
• 5. Proceseo de actirde com o ponto 4, earabterizado
pele
fato de se fazer reagir 20-ester
preg
temente com N-br omo-sucinimida ede.deataase procede, deneno-20bita-ó1-3-ono
resto, de worweoaSim
ponto 4. •
O
Finalmente a reqderente, reivindiee de aeondo cela' à
Convenção Interheeitinal e de conformidade com o Art. 21 do Codigo da
propriedade Industriai, a pelofidede do correepondenta pedido, depositada
na Repartição
de Patentes
da Alemanha, ene 29 de Julho de 1961, sob o na
Sch
30065 IVb/12
o.
Than Na 111.012 deS de ulhe de 1965.
REQUERENTE: WALTER PEITE/N. SA0 PAULO.
. MODELO
INDUSTRIAL:
NOVA E ORIGINAL APRESaNTAÇIO EM MESA PARA
TRASALHO:
•
/11e:I . 8
1) "NOVA II ORIGINAL ISPkg.SEN • CAO elEnagefa
LL;.;,0", caracterizado
per ser constieuida cle uma super ele p l enaaahorizontal,
a qual se apoia.
.
sobre quatro pes metalicos reell põe guarnecidos com bases de borracha
-ou similar, sendo que ditos pea sao providos ele suas aréstas,intetiores ,
fronteiriço:à de reenteenclas adequadas onde les ene:ligam painels destoe:ha
mento lateral, os quais Meada Suspensos, em relaçag a base de peça, sen.
do que, em-seneado'transversal, entre os dois painels laterais, fica dia
posto um outro painel- (traseiro).
2) "NOV
ORIG N
O
sa k,couo no penteapra
cedente,,caracter zedo por ter dispostos nele cantos, pelos
lados internos
dos,painels, conjuntos de gavetas de alturoatotal subetancialmente
or a altura dos paineis latérals, sendo que, :là gaveta superior de cada
Conjunto fiea disposta a - fechadura corresaondente.
• .
3) na...k.w_a_
nee"
eeetemeTUO", de acórdo com os
'pontos
precedentes
e
tudo
come
subâtencialmente
deSerito,
reivindicado
e
pelo desenho apenso.
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TERMO Na 149.6Lili de 23 de
•

REQUERENTE. CERJ1IC, SANITARla PORCELITES/4. 5A0 PAULO,
PRIV. DENINVENlo. "NOVO SUPORTE PARA LAVATORIOS.
E
I 05

la )
RTE
, que se Carateriza esa por
eorPree er ma caixa 'de forca Tardava]., apresentaddo umaacialmente
parte superior
de
suatentaçao
da
base
ao
lavatorio,
e
uma
parte
posterior
fixada
a
pare
abs t mantendo-se isolada do piso em altura ideal, caixa essa gerada por pa
remes laterais e frontal, face plana posterior e fundo.
20) "NOVO SUPORTE PARA LAuTópaos o ,
caracterizado ainda pelo fato do Supoz
to reivindicado ep l e ), pr eferencialmente
ter a forma angular com o ramo,

superior de /Una° da base 2o lavatorloa e o ramo de fixaçao posterior a
parede; pelo fato ainda de toda a parte superior da peça rer inteiramente
aberta, seu perfil ee-erior,e o seu topo, sendo este dotado de perfil ac2
rodante ao da base da lavatorio; pelo.fato ainda do rasgo Ou base do supoz
te
ser dotado de uma abertna de acesso ao copo do sifao enquanto que sua
fa cmosterior
ou traseira e dotado de rasgo.central de passagem da canall
%éneo de escoszento,e em pontas ideais de encaixes para acomadaçio dos grele
pos ou dispositivos de flanas.
ZO ) "povo SUPORTE PAWLAVAT6~, de acOrdo com os pontos .
IA), 25 ), e
tudo conforme substancialmente descrito, reivindicado acima, e nela,' desenhos anexos demonstrativos.

• F/6./

aERMO ,Na 1 43,143 de 18 de Setembro de 1982.
REQUERENTE: FRANCISCO DOS SANTOS
SÃO PAULO.
TITULO: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A TAMPÕES PARA TANQUES DE GASOLINA!
•
REIVINDICACõES
lo )".aperfeiçoamentos em onu relativos a tampões „para tanques degasoliaa,
caracterizado pelo,fato de que ao bujão ou tampao usual, em eua paste sa
perlo; e central, e praticada-abertura circundada por guardiao, contra
qual e fixada peça dotada daprojeçao em forma de tubete, receptor detez
minai de mangueira,flexivel, tubete esse dotado de canal centra/ e vertl
cal de reduzido diametro inferior e que superiomente se apresenta com mal
or diametro, alojando esfera em seu interior.
•
20 ) 0 APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A : TAMPSES PARrTANQUES
DE GASOLINA",
conforme reivindicacZo anterior, tudo substancialmente como descrito no
v elatcrio e llustrdo nos desenhos apensos ar presente memorial.

c
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-TfRMO Na 141.153 de 19 de Julho de 1962.
REQUERENTE: MALHARIA NOSSA SRA DA CONÇEICAO S/A. SÃO PAULO.
PRIV. DE INVENÇÃO. PROCESSO PARA ACABAMENTO DE MEIAS E OUTRAS PEÇAS DE VWS DE MON.
•
• REIV NDTr A ÕES
1. PROCESSO PARA ACÁBAMENTME IA—
OUTRAS PEÇAS DE TIOS DE MON7
caracterizado pelo rato de ser os tecidos serem mergulhados em um toa
que contendo uma so/uça& aquoaa de fenol a 5-6°T, a 40a C, durante 2
tempo de 10 a 15 segundos, anos o que sass mergulhados em tira soluça°
de 0,37 de soda criativa, a 25 o
C, sendo estes dois primeiros tanques
submetidos á vibraçao ultrasonica de 20.000 a 60.000 ciclos por seguia
do,„sendo finalmente os tecidos mergulhados em um tanque contendo so/nem) de 0,1% de trletanolamana, eu processo podendo ser e x ecutado de
p eneira continua, por dísposaivos adquadres.
2- PROCESSO PIRA ACABAMENTO '
DE MEIAS E OUTRAS PEÇAS DE FIOS DE NIION,
como r e ivindicado em 1. substancialmente
como descrito.
TtRMO NO 146.075 de a de Outubro de 1962. .
REQUERENTES JIRO MOA. . SÃO PAULO,
MODELO DE, UTILIDADE. NOVO TIPO DE CADEIRA ARTICULÁVEL
REIVINPICAÇÕES
1 -NOVO filk In CADEIRA ARTICULÁVEL, constituida por
rza araação de madeira, ferro, plastico
ou de qualquer outro material adje
atuado para esta finalidade em cores, tamanhos e formatos d esej gos, cara
gerizad2 polo fato d9 cadeira'aer dotada de um assento, o qual e conjugado
armaçao por intermedlo de panos eu parafusos articuláveis, d ispostos naparte central da armee° como se ve nos n o s, 5 e 6, os quais obrigam
ogto assento a mover-se num raie de 90 graus, ora estenden4o-9e em plano
ElzontAl na Realça° de assente cum% ora feehando-se de acordo com a re ..
ferida amaça* ceco ilustaa a fig.3 5 desenhos em apensos.
'

2 . NOVO TIPO DE CADEIRA ARTICULÁVEL, caracterigado,de
Oc;rdo
.
com o item 1, ainda pelo fato de ser formado por uma armeeao

.preferentemente no meu* estilo das cadeiras comuns, com:recesto na
parte superior ilustrada nos a o s 2 e 10, assento n9 parte central inter,
Jatadas por dispositiVos d e.faxaera, os quais tombem permitam, que os pes
ro a 1 e 2,,e abram e et desviem para fora formando um V invertido que se
'Ira ao duo dando estabilidade c firmeza a mencionada cadeira, ora apre~Sag
pelo petielerara0.

3 . NOVO TIPO DECADEIRA ARTICULÁVEL, caracterizado como

INICO rehatenclalménte descrito e ter. e vtao nos desenhos em anexo.
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'Amo N O 1h2.575 de 6 dealuiho de. 1962.
REQVERENTE. BENEDITO JOSE.GONZALEZ. SÃO PAUL
MODELOINVENÇÃO. NOVO MODELO DE CARRO TRNEPORTADOR DOMESTioo.
TONTOS CARACTERÍSTICOS

2)- "NOVO MODLO DE CARRO TRANSPORTADOR DOMÉSTICO", caracterizado por
seu e. ,:o(1) apoiar dqis ramos de um garfo (3) que, sçb si encaixam•st
0 prendem tim arco metalico(4) quase em semi-circunferencia.
•
.21)- "NOVO MOIAM 14 CARRO TRANSPORTADOR DOMtSTICO", caracterizado em 1,i
caracteriaa2o 'por bobre a haste vertital (5), de comando do cazro, haver
uma manga movei (7) provida de dois ganchos(5) e (9) de dimensoee diferen
tes.
•,
XII)- "NOVO MODLC DE CARPO TRANSPORTADOR DOMESTICO", como em I e ;I, cai
racterizedo por ter a cesta transportadora al.t) provida de um tripe forma
do por pes (11) 0 (15), 'em formas de "V', sendo os dois pes laterais.,.(11)
solientes posteriormente a cesta (114), ,formando ganchos (12) par a aP05-0
sgbre o eixo (1), e caracterizado tambem por possuir superiormente um-ora
flcio (10) para alojamento do gancho fixador (8).
IV)- "NOVO Mal° DE CARRO TRANSPORTADOR DOMíSTICO", substancialmente co.
descrito acima, reivindicado em I, II, IlI e representado no deser2lo
anexo.
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20) 0APERFSIUMENTOS WM OU RELATIVOS A SORVETEIRAS El
WST/CAS 9 , co nforme.reivinaacaçao anterior,
caracterizados, mais pelo
te de que o metor do conjunta; se apresenta com estator formado por Nemo
de placas simetrlcas em forma aproximada de 'C", com extremos confronte
toe, dolo deles recortados em semi-circulo, conformando passagem pura o
roto*, cujo eixoaclona a primeira das engrenagens redutoras, enquanto a-a
os,demais ramos confrontantes eco envoltos-por carretel suporta da bobaaa
teletro-magnetica, estando as placas simetricas dqtados de orifícioa pari:
O encaixe das mesmas em pinos ou parafusos zolidarios com s. placa aapoia
do conjunto, dois domitados pinos ou parafusos passando por trafatien
a4tuados junto aos vertices de uma placa em forma de triangula, cujo
Vertias restante apresenta orifíc
io que se presta de mancal para o orara
superior do eixo do rotor.
) "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A SORVETERIAS
WsTICAS ",conforma30reivindicaçao
10 e E s ,
substancialmente como ef:i
ar/to no reIatorio e ilustrado nca_desenhostudo
apensos ao presente IrÉwnr.,

FIG.
14

~mo
P/C.
JOON&

fiel811211
4111111111111

t4P-1
TIRE() NO 143.o46 de 6 de AgOsto de\1962.
REQUERENTE. JOSE? DUFT- SÃO PAULO 4 ,

MODELO D EeUTILIDADEt UM NOVO TIPO DE CHAVEIRO COM MARCADOR PARA.
TROCA DE OLE0 EM VEÍCULOS MOTORIZADOS.
•
REIVINDICAOEs
1 - WoVo TIPO DE CHAVEIRO COE MARCADOR PARA TROCA
ÓLEO EM VEÍCULOS MOTORIZADOS,
DE
constituindo de duas peças cilíndricas, ai
quais se conjugam entra,s1, Com
funcionamento livre, cujas peçasa podara*
ter feitas de metal, plastico, madeira
ou de qualquer outro material apae
prlado pata tal finalidade, Or aeterisado
pelo fato dapeça representada,
na fig. 1, ser provida de anela
numerados
de O a 9, o que permite atraves
da janela trnsparente ilustrada no no 5, ris.3;
viemo
da nu
moraçao prevista que acmaa a quantidade da oleoUtet
gasto numafulgente
determinada
quilometragem,
- NOVO TIPO DE CHAVEIRO COM NACADOR PARA TROCA DE
6120 ,EM VEfCOLOS2MOTORIZAM,
caracterizado de acordo .com o ponto . 1,
daitelo fato das. :anila cilíndricas que se ancaimam.entre si, permatindo
alia dia fique susceptível dg mo vimento de rotaçao troutre susegptivel apt
nas de,movlmento de trnalaço da modo que pelo movimento giratorio dtagt
ça cilínd
rica provida de anal* anmerados
soa que descreve claramente a quantidade formem UMA solidarizaçao de numa,
de oleo consumido no motor 40 vel.
cala motorizado.

3 . Irou TIPO DE CRAVEIRO COM MARCADOR FARA TROCA DE
SLEO EM IMMO& M
OTORIZADOS, caracterizado como tudo eubstancialmentcdescrito • il ustrado
nos desenhos se mexo.

reS. 3

rt
9
•
TERMO N Q . 143413 de 27 de setembr e de 1962.
REQUERENTE; DENIS JEAN LACABANNE. SA0 PAULO.
FRIV. DE MEN*. APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS Á SCRVETEI

FIG,
TáRZO N Q 142.943 de 13 de Setembro da 190 4 . •
REQUERENTE: ELGIM.FABRICA DE MAQUINAS DE COSTURA Saa. SZO eAULCi
MODELO DE UTILIDADE: NOVA PLACA DE AGULHA COM VARIAS P•SIÇOE$
PARA MlaUDrA DE CaSTURA.
9

REI¥INDICAÇOES

a,- NOVA PLACA DE AGU;BA COM VARIAS PoSICDES. RARA MÁQUIWO'COSTURA
PARTICUURVEUTE A revolaer, caracterizada pelo fato de ser constituída
de uma peça unica ajustava' a varias posiçoes e conformada de modo a
presentar, para cada poção, entalhes correspondentes a passagem dos cie
gaos de costura e de transporte para o tipo de costura eacolhide, estando previstos meios adequados para fase" assumir aplaca a peslçao desejo
da e, ainda, estando previstos meios adequados para a fixa:ia° 4a dita ela
ca na base da maquina,
2). .NOVAILACA DE LGULHA COM VÁRIAS POSICOES, PARA CáM;NAS DE COSTURA.
Chnforme ponto 1, caracterizada mais pelo fato de a troca da posiçao ser
obtida mediante a rotaçao da dita placa em torno de um eixo cox:41mento
vertical.
•
3)- NOVA PLACA DA AGULHA COM VÁRIAS PCSICõES, PARA MÁQI1INAS Dr COSTURL.,
conforme os pontos 2. e 2, caracterizada ainda, peló fato de os. meios e.e.,e,
quados previstos para. tazar assumir a-placa a posiçao adequada, serem
consaituidos de encaixes e sallencias previstos na mesma placa e na baea
da maquina de costura.
13= NOVA PLACA DE AGULHA COM VÁS POSIC5E5. PaRA YLOUINA DE COSV:12,k,
conforme os pontos 1, 2 e 3, caracterizada tambem pelo fato de os meloa
previstos para à saa fixaçao na base da maquina, serem constituldos do
um perno munido de cabeça introduzido em furos previstos coaxielmente na
diteplaca e na dita base, uma mola introduzida no dito perno por sais a
mesma base, detendo por mao ,lareferida cabeça a placa na base da maqua
na, estando previstos meios adequados para evitar que a dita mola se dea
vencilhe do perno.
5)- 1121„A PLACA DE „eaULHA. COM VÁRIAS POSIÇ2aSeapARA MÁQUIaa ME Q0S7JRA,
conforme reivindacaeoes 1, 2, 3 e h, tudo subsaancialmente como descrita
nó relatório e ilustrado nos desenhos apensas ao present a memorial,

3

RÃS DcaâSTICAS.

15) "APERFEI 0
b effOU RELATIVOS A SORVETEIRAS DO
M,aSTICAS", compreendendo compartimento com
par de agitadores fixados ati2OS que atravessam placa, que simultaneamente fecha o enteio compartia 1
'sento e (Pie se presta de suporte para o mecanismo disposto pala faca sun, I
rior da mesma, o qual movimenta os referidoa agitadores, sendo que o motor
movimenta trem,de engrenagem redutoras de velocidade, caracterizadomelo •
fato de que a ultima engrenagem se encontrea, excentricamente, junto,as bor
das, a primeira de uma serie de hastes Interligadas, a ultima solidaria,
com o eixo dá um dos agitadores, enquanto que o eixo de outro agitador é •
ligado a segunda das ha rates.artleuladas, de tal forma a conferir a. estas
movimentos alterneaoa,

..e

FI ji
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n2 1) 2.109 de 14 dg igesto de 1962.
taf
NTE..MAWKYUND
INDUSTRIA
DE ELQUINA AGRÍCOLAS LllOA
S.PAULO,
CDU() DE UTILIDADE. UN NCIO TIFO DE Furna
Dg AR PAR4MOTOR
)E COMBUSTU INTERNA",
•
REIVINDICA2lig
'Um novo .tipo de filtro de ar para motor decombustlo
ion,.rna, caracterizado por
constitui'-se de dgis corpos cilíndricos, seg
co o,inferlor provia.° inferormente
de
um deposito os oito e acima da sg
pf rficle ou nivel deste, de um tubo disposto
central e
rpendicalarmente
u!je boca superior atravessa
a
parto
superior
do coroo cilindsic0 inferior
encbando-se parte doespaçc anular em torno
do
ra constituida de telp. metanos, que parte da tubo, da uma massa retent2.
extremidade inferidr do tu
bo e atinge apenas tres

.

la)

pe

qual,as partes do comprimento interno do dito ta

bo, de modo que resta.uma ccalora superior anelar, da qual
frz, digo,. par
te d tubo radial
de comunicagao do filtro a boca aspirante do carburador
do motor.
•
2Q) Um novo tipo de filtro ac rdd oco o ponto 1, cara,.
terizado por ser o corpo superior do filtro adaptado sobre o inferior,
ncaixando-se a borda externa do tubo central UI corpo, inferior na parte
tuDulur de uma massa filtrante constituida de discos de papel impormeave/
presa no Interior do 'corpo supeiror em torno da qual forma-se ama comera
anelar, coincidindo com esta as ntrsdas_laterals de ar dispostas na
para
de externa cilindrica do dito corpo thperior.

e

g

T RMO NA 149.492 de 6 de Junbo de 1963:
REQUERENTE. JOSE VERONSSI. SAO PAULO.
PRIV. DE INVENÇÃO: "CONVERSOR DE U' PARA APARELHOS RECEPTORES
DE TELEVISIO".,
REIVINDICACUES

5p

ubs 5
g g
pa

j

e

3 ) Um novo tipo de filtre de ar paramotor de ciembust;0
interna, s
tancialmente
desenho teenico
apenso. - como descrito, reivindicado e representado no
_
Tt ol0 N2 167. 351 de 19
de Fevereiro de
BEQ1jJERE
. JOAO CORREIA DE gRAUJO. E. 1965.
DO Ft4.DE JANEIRO.
MODELO INDUSTRIAL. "NOVO MODELO DE CAIXA AUTOMATICA".

1. "CONVERSOR DE Mi' PARA A1 42LHOS RECEPTORES D2 TELE
-VISX0°, caracterizado.pq?.o fato de)consistir na a licaçao diretamente ao
seletor rotativo de canais, de coversor conatituido por base isolagte sg
porte de plopes,para entrada, e saida dos sinais aendo uma placa metalicsL
suatente ceCUito de s2Itonia do
gerador de hermonicos do osóilador local,
com diodo apropiado, assim, como circuito de sintonia'do sinal de UR? a
• ser convgrtido, com respectivo diodo, previstas, ainda, bobina de ajuste
de frequencia do oscilador local e bobinas de acoplamento de saidokelo cog
Versor ao seletor.

,

REIVINDICASUES,

1 - Novo modelo de caixa automittica, fabricada com mata
rigl adequado,
rticalarmente, de cimento e destinada a usual
d'agua gm vasos sanitarios, caracterizada pe30 fato de compreender a cem.
figuraçao de um trapezio.

2. "CONVERSOR DE URP PARA APARELHOS RECEPTORES DE TEL1
?ISM°, conforme reiVindicaçao
tudo substancialmente como dosar/
to no relatorlo e Ilustrado nosanterior,
desenhos *pensos ao presente memorial

descarga

autometica

2 . Novo gmdelo de caixa
,.substancialmente
como descrita, representada, e
ustradzno dozonho o clióhe anexos o Vero
os fins devidos, digo, especificados.

ll
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MARCAS ' DEPOSITADAS
Publicaçao tette de acOrdo com o art. 109 l) seus paragraios do Código da Propriedade Industrial
No 866.22e
N9 866.229
Requerente: Bosca S. A. Transpor'"1:CZCOR
tes, Comércio e Representações
Local: São Paulo .
flueimaineell
Classe 26
EIRASMIRA,
Classe 33
r""""r1
Título
Requerente: Indústrias Móveis Guele mann do Paraná S.A.
N9 866.224
• Classe 40
Artigos: Móveis de metal, vidro ou
madeira, estofados ou não, Colchões,
travesseiros e acolchoados para móveis
ide Janeiro
N9 866.230

5

U

Bosca

Requerente: Bosca S. A. Transportes, Comércio e Representações
Local: Guanabara
Classe 33
Titulo
N9 866.225

Bosca

indústrias Móveis Guelmarm cParatá Sifi.

Requerente: Planepar S. A. Construções Comércio e Pavimentação •
Local: Paraná
Classe 25
Artigos: Aços, cartazes, clichês, decalcomanias, diplonias, flámu le.s, telapas, maquetes, painéis, projetos desenhados, selos e vistas paisagísticas.
Classe 38
Artigos: Cartões comerciais e de visitas, cheques, duplicatas, envelopes de
qualquer tipo, etiquetas impressas, faturas, letras de câmbio, notas promissórias, papéis de carta, recibos e rótulos.
Classe 50
Artigos: Pesquisas , planejamento e
assentamento a entidades privadas e
públicas (Serviços de).
Ne 866.234

•
Local: Paraná
Requerente: Indústrias Móveis Guelmann do Paraná S. A.
Local: Paraná
Nome de Empresa

Requeeente: Bosea S. A. Transportes, Comércio e Representações'
Local: Rio de Janeiro
Classe 33
Titulo

MHE
Indústria Brasileira

No 866.216

S Ul

Requerente: Comave — Comércio dê
Máquinas Agrícolas Ltda.
Local: Goiás
Classe: 7
Requereete: P:anepar Ltda. — Orga- Artigos: Máquinae4
de agricultura
nização de Planejamento Sócio-Eco- horticultura e suas partes integran-e
nômico do Paraná
instrumentos ageicolas,
'Requerente: Planepar S. A. Cons- tes. Grandes
inclusive tratores
truções Comércio e Pavenentaçee
:Local: Paraná
N9 A66.240
Classe 33
Titulo

Requerente: E. R. Squibb & Sons, Inc.
Local: Estados Unidos da América
Ge
Classe 41
Planepar S. A. ConsArtigos: Substâncias alimentícias e Requerente:
e pavimentação
N9 8E6,225
seus preparados. Ingredientes de ali- truções Comércio
Local: Paraná
Mentos. tessências alimentícias.
Classe 16
N9 866.226
Artigos: Material exclusivamente para
Pimpar 1.tda.1 Orgnizado
construção e adôrno de ptéclio,, estradas etc, como cimento, azulejos,
ladrilhos, telhas, portas, janelas, etc.
t. Planejamento
não incluídos em outras classes. Paeubatão - SF
pel para ,forrar casa.
Súcia-EcoQomic ilo Parana.
Classe 50
Construção Civil 'comércio imobiliário
(Serviços de).
Requerente: Bosca S. A. TransporRequerente: Planepar Ltda. — Orgates. Comércio e Representações
Ne 366.232
nização de Planejamento Sócio-EcoLocal: São Paulo
nómico do Parana
Classe 33
Nome de Empresa
Planepar 5/A..
Título
Construções Comércio
Ne 866.230
'Iki9 866.227
MOOSTM

IrSitEWA

'Bosca

e Pavimentação.

Rosca
"naiá -

'Requerente: Planepar S. A. éonstruçõe_s Comércio e Pavimentação
Local: Paraná
Nome de Empresa

PP

Requerente: Boses, S. A. Transportes, Comércio e Representações
Local: Paraná
Classe 33
Título

nosca

Requerente: Otair Corrêa Neves
Local: Goiás
Classe 33
fltUi
No i66.237

e Comércio de Construção Civil
Requerente: Constrular — Indústria
•Limitada
Local: Goiás
Classe: 50
Serviços de: E•egenbaria, civil
N° 863.241
CHRIS
IND. BRASILEIRA
Requerente: Aeroteonía de Grampee
dores chfis Ltda.
ILocal: São Paulo
Classes: 6 e 11
Artigos : Grampeadores à pressão
(máquina) Grampos para estofamentos
No 866.242

C2 ze!,--,

Londrina - PR,

tes, Comércio e Representações
Local: Paraná
Título

Oficina Neves

Classe 866.233

N9 830.228

tequerente: Boroa S. A. Transpor-

• Requerente: J. H. Souza
Local: Goiás
Classe: 42
Artigo: Aguardente de cana
N9 866.239

N9 866.231

Elunue de Caxias R)

LV 866.23S

Cen ÉN9 trileá
j Requerente: Planepar Ltda. — Organizacáo de Planejamento Sócio-Econômico do Parati"

te

R,equaree te: . Luelen Joalheiro Ltda..
Requerente: Luiz Csálcs dos Santos
Ln-ial: Guanabara
Local: Goiás
Classes: 8 'e 13
Classe 32
Artigos: , Re.ogios e jóias preciosas
Artigos: Jornal e revista hW:essa,
ou nfin
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Classe: 5
Art1g05. Açu, bise, chumbiy,
to, cobre, estanho, ferro, lâminas de
metal, lata em fôlhas, ligas metálicas,
Emalhas. manganez

N° 866.24B

N9 866.247

g CASA RUMO AO MAR»

Requerente: Luiz Almeida Pereira
Local: Guanabara
Classe: 36
Expressão de Propaganda
N9 866.244

TINGE CÔR
IND. BRASILEIRA.
fteauerente: Indústria e Comércio
Guarany S.A.
Local: São Paulo
Classe: 1
ArtigoSn Corantes e anilinas
No 866.245

lf I . 0 RO S 1 lí
' J.ndás Iria
. Brasi.1(iira
•

Local: São Paulo
Nome Civil
N , 856.252

.-SERCAN
-'43:111a3 tri a Brasileira.

Requerente: Sercan Int:insula e
Requerente: Inox Indústria e ComérComércio Ltda.
cio - de Aço S.A.
ocal: São Paulo
'Local: São Paulo
• Classe: 11
-Classe: 5
Artigos: Latas vazias
Artigos: Aço, alumínio, alpaca, bronN9 866.253
ze, chumbo, cobre, estanho, ferro, guza, latão, níquel, zinco, metais para
ligas; todos os metais acima são em
bruto ou parcialmente trabalhados,
EBAN E
usados nas indústfias, podendo ser
J
'
.
:ndüstria
Brasil eira
em barras, em chapas, em fôlhas, em
massa, em tiras, em lingotes, em fid
e vergas, estampados, forjados, modelados, torneados, perfilados, lamina- Requerente — Industria de Calçados
Ebane Ltda.
dos e eletrodos
Classe — 36
Artigos -- Agasalhos, aventais, alperN9 866.248
catas, anáguas, blusas, botas, botinas
blusões, boinas, babadores, bonés, ca.0341.1013RI,N
pacetes cartolas, carapuças, casacão,
coletes, capas chales cachecols calandffitria Brasileira
çados, chapéus, cintos, cintas, combinações,
corpinhos calças de senhoRequerente: Inox Indústria e Comerras e de crianças, calções, calças, cacio de Aço S.A.
misetas, camisolas, cuecas, ceroulas,
Local: São Paulo
colarinhos, cueiros, casacos, chineios,
Classe: 5
Artigos: Aço, alumínio alpaca, bron- dominós, echarpes, fantasias, fardas
ze, chumbo, cobre, estanho, ferro, gu- para militares e colegiais, fraldas, ,gaza, latão, níquel, zinco metais para lochas, gravatas, gôrros, jogos de !inligas; todos os metais acima são em geria, jaquetas, leques, luvas, ligas,
bruto ou parcialmente trabalhados, lenços, ma,ntõs, meias, maiôs, manusados nas indústrias, podendo ser em tas, mandrião, \mantilhas, paletós,
1,Cras, em chapas, em fõlhasi em palas penhoar, peugas, pulover, pemassa, em tiras, em lingotes, em fio lerina,s, ponches polainas pijamas,
e vergas, estampados, forjados, mode- punhos, perneiras, quimonos, regalados, torn eados, perfilados, lamina- los, robe de chambre, roupão, sobredos e eletrodos
.
tudos, saias, suspensórios saidas de
--banho, sandálias, sweater, shoats,
N9 886.249
sungas, atolas, soutiens, slacks, tait.r,
toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos
866.254-255
Requerente — Plásticos Plavinil 3.A.

O. BRASILEIRA
Requerente: Carrazzone Sz Cia.
Local São Paulo
Classe 13
Artigos Abotoaduras para punhos,
águas marinhas lapidadas, alfinetes
para adornar• vestuários de metal precioso, semi-precioso ou suas imitações, anéis de adôrno, bala.ngandans,
berloques, brincos, broches, colares,
contas de metais preciosas ou semipreciosas, e suas imitações usadas
como adôrno, correntes de uso individual para adôrno, diamantes lapidados, esmeraldas lapidadas, meeialhas com santo, pulseiras, safiras lapidadas topázios lapidados, turmalirias lapidadas, turquezas

Requerente: Parreira Jóias Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 13
Artigos: Anéis, alianças, abotoaduras.
alfinetes de gravatas, argolas, brocp,es, brincos, braceletes, berloques,
colares correntes, fios de ouro, fios
de praia
, medalhas, pulseiras é prendedores de gravatas

N9 866.246

N9 866.250

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Janeiro de 1969
Classe —, 41
Artigos — Óleos comestíveis, gorduras comestíveis e azeites
N 9 866.258

REFI PAR—REFINA LORA
PARANÃ S/A:
— Refina,Requerente —
dora Paraná S. A.
São Paulo
Estabelecido em
—
N9 866.259

CIBRATIE
Indústria Brasileira
Requerente — Cibratie Ltda. Companhia Industrial
nhia Industrial Brasileira de Artefatos Texteis, Importação e Exporia_
çáo
Classe — 36
Artigos — artigos de vestuários e roapas feitas em geral: Agasalhos, anáguas, blusas, brusões, boinas, bonés,
cartolas, casacão, coletes, capas, chales, cachecols, chapéus, cintos, cintas,
combinações, calças de senhoras e de
crianças, calções, camisas calças, camisetas, cuecas, ceroulas, colarinhos,
casacos echarpes, fantasias, gravatas, gôrros, jogos de lingerie, jaquetas, luvas, ligas, laços, mantôs, meias.
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas,
paletós, penhoar, pulover, pelerinas,
ponches, polainas, pijamas, punhos,
robe de chambre roupão, sobretudos,
saias, suspensórios, saias, suspensórios, saídas de banho, sweater, shorts,
stolas, soutiens, slacks, taier, turbantes ternos,
uniformas e vestidos
_
——
N9 866.260

KALINICA

Inètietria

i si 1 eir
Bla

Requerente — Lastri Confecções Ltda.
Estabel ., 'do enn
São Paulo
Classe — 36
PLAVIDECOR ADESIVO
Artigos — artigos de vestuários e
roupas feitas em geral: Agasalhos,
Indústria Brasileira
anáguas, blusas, botas, botinas, blusões, boinas, bonés, cartolas, casacão,
coletes, capas, chales, cachecols, calEstabelecido em São Paulo
çados, chapéus, cintos, cintas, comClasse — 28
binações, calças de senhoras e de
Artigos — Laminado plásticos espal- crianças,
calções, camisas, calças, camado sôbre papel siliconizado adesivo
misetas, cuecas, ceroulas, colarinhos,
Classe — 38
casacos echarpes fantasias, gravatas,
Artigos — Papel siliconizedo adesivo gôrros, jogos de lingerie, jaquetas, luvas, ligas, laços, ma,ntôs, meias, maios
N9 866.256
mantas mandrião, mantilhas, paleuse penhoar, pulover, pelerinas, ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, robe, de chambre, roupão,
sobretudos, saias, suspensórios, saldas de banho, sweate, shorts, atolas,
soutiens, slacks, taier, turbantes, ternos uniformes e vestidos
N° 866.261

PARREIRA JOIAS LTDA.
Requerente: Parreira Jóias Ltda.
Local: São Paulo
Nome de Empresa
866.251

ANTONIO. PÂCE
EMPREENDIMENTOS
CORRETAGENS. ADM.
NIST4ÇA3 PREDIA1

1nd ;3
tP:
LUnitacla
Local: São P5011)

m.auser

IMPOUTRUk aftkOKZMA //

Requerente — Laticínios iviococa S.A.
Estabelecido em São Paulo
Classe
41
Artigos — Queijos
N9 866.257
R R.. IP P A R
Iradástri a Brasileira

Requerente: ,..?,ni:ãnio Paca - Empreen- Req uerente — "Refipar" — Refinadimentos Corretagens Admiti/8dom Paraná S. A.
tração Predial
Estabelecido em São Paul'

FOLHA AllARELA
Requerente — Emprêsa: "Fõlha
Manhã" S. A.
'Ntabelecido em — São Paulo
Classe -- 32,
A rtigos — Jornal
N9 866.262

J-10,70
_ tri
X11 '44413
.Dras.il eira
Requerente — Nobuichi Rojo
Estabelecido em — ao Remia,

Quinta-feira 2
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Classe — 4
Artigos
aparelhada (ripas)
• -- — Madeira
n
N9 866.263

.N9 866.268

FRIOLAR
EITKÁLLOT
Indáatria Brasileira,
Requerente — indústria e Comércio
Ipiranga S. A.
Esta.b:lecido em São Paulo
Classe — 5
Artigos — aços ressulfurados, laminados, trefilados, retificados e descansados, em diversos perfis e ai*.oirs
N9 866.264

Requerente: Quimindústria 6.A.
Local: Fortffleza
Classe 16.
Artigos: Tintas para paredes, muros,
portas e janelas; t:ntas vinílicas e
ou sintéticas pai-a interiores e exteriores; massas corAdas para acabamento e rebôco e massas dzcorativas corridas ou não
Classe 28
Tintas a óleo para proieção anticorrosiva. Vernizes; tintas plásticas.
N9

8E6.259

s. I: T. E.
Requerente —
dada Internacional de Turismo e•
Cultura Ltda.
Estabdecido em — São Paulo
Classe — 50
tulds crnfpyk slirdlucmfpyk R.equorente: .1. Macêdo S . A . CoArtigos — marca de serviços de tu - I inérc:.o e Indústrir. e Agricultura •
•
rismo e câmbio
Local: Forta:eza
—. .
Classe 8
N9 856.265
Artigos: Comércio de &eixo-dome sticos
N9 866.270

S.A

ATUALIZAÇÃO CIRÚRGICA ,
Requerente: Arcor Sociedad
Indlstrial C::mercial
Local: Com sede em Arroyito, Província de Cordota. Argentina
Classe 41
Artigos Guloseimas, doces e
biscoitos.

MAIS SEGURANÇA
EM
ACIDENTES

N9 P66.271
Requerente — Gabriel \Vali Oselka
Estabelecido em — São Paulo .
Classe — 50
Artigos — SeTura.riea,
arquitètur?..•
estudos e orientação de acidentes do.
trabalhos em mine ,aeão indústria e
construcõe.s
N9 856.'266

Esiuerente — Coel-Contrõles Elétricos tda..
Estabekcido em — São Paulo
Classe —6-8-33
N9 865.267

g

- N9 886.274

"SEM? . SUPER . ham
Industrie Brasileira
Requerente: SEMP — Rádio C
Televisão S. A .
Local: São Paulu
Classe 8
Artigos: Na casse.
N9 866.275

' I SEMP MEDIUM Ma"
Industrie Brasileira
Requerente: sEMP
Rádio
Televisão S.A.
Local: São Paulo
Classe 8
Artigos: Na c.asse.
N9 866.276

"SEMP - MINI
Industria Brasileira

Sl-to Paulo
l'.•;tigos: Instrumento de • precisão
ins,rtunento cientifico, aparelhos lã?
usA, comum, instrumentos e aparelhos didáticos, moldes de tôda espécie, acessórios de aparelhos elétricos
(inclusive válvulas lâmpadas, toma.
das, fios, soquetes) aparelhos fotográficos, máq uinas-falanles, discos
gravados e filmes revelados, televisores, da classe 8.
' N9

Requerente: SEMP
Rádla
Televisão S.A.
Local: São Paulo
Classe 8
Artigos: Instrumento de precisão,
inst rumento cientifico, aparelhos de
uso comum, instrumentos e aparelhos de uso comum, instrumentos e
aparelhos didáticos, moldes de tôda
espécie, acessórios de apare lhos ele.
trcios, in clusive Válvulas, lâmpadas,
tomadas, fios, soquetes), aparelhos
fotográficos, máquinas falantes, televisores discos gravados e filmes
revelados da classe 8.

Requerente: SEMP — Rádio
Televisão S.A.
Local: São Paulo
Classe 8
Artigos: Na classe.
N9 836.277

N9 863.283

"SEM? - ULTRA. - MIN"
.Industria Brasileira

AVA
írchls.tda. Brasileira

Requerente : SEM P — Rádio
Televisão 5. A.
Local: São Paulo
Classe 8
Artigos: Na classe.

Requerente: SEMP
Rádio
Televisão S.A.
Loca/: São Paula
Classe 8
Artigos: Ns casse.
N9 886.270

N9 868.272
I_NV1COLOR

-Irldtistria Brasileira-

N9 866.213

n ana) ULTRÂ • -. 14am

Requerente — 1arialva GuimarA es i Industrio ;Brasileira.
de Men('
'
Local - Guanabara
Requerente. Indústr ç a o co.nV:re.io
Classe --- 36
. "Josesarah" Ltda.
Artigos — Todos os artigos constante I
.
Local: São Paulo
do exemplar anexo

866.281

eravit

Requerente: Electra Rádio do Brasil,
Importação, Exportação, Indústria e
Cornércki Ltda.
Local: Guanabara
Classe 8
Artigos: Na c'asse.
N°

Rcuernite: Johnson & Jdlins6r,
Loca': Com sede em
Brun,sw:lek. Estado de Nova. Jersey, Esta.
d3s Unidos da Amélea do Norte
•- Classe 32
Artigos: Uma publicação.

de 1969 1:.?

N9 866.282
Requerente: . Ultraquimica
Indústria e Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe 41
, Artigos: * Produto dietético à base de
vitaminas.

"SP MEDIUM - 4N"
Industria Brasileira

, Requerente: Aços Kanthal Lida,
Local:: São Paulo
Classe 5
Artigos: Na • clarse,'
BR•fr,SII,EIRA

Classe 22
Artigos: Na classe.

N9 836.278

INDÚSTRI^ BRASILEIRA

SPIO NULO- CAPiT/1_

..Vineiro

III)

"SEM? - MINI - MIEM
Industrie Brasileira

Requerente: SEMP —
Televisão S.A.
Loco!: São Paulo
Classe 8
Ari •zos : Na classe.
.2P6.7P0

Telev são

OBRIEN
INDÚSTRIA .BRASILEIRA

Requerente: Indústria, de Malhas
Dor Ltda.
Local . Guanabara
Classe
Artigos: Camisas, bermudas, blusas,
blusões, calças, calcinhas, - calções,
camisolas, casacos, combinações, puamas e vestidos.
N9 866.285
Requerente: Skilmilk — S. &
Indústrias Alimentícias
Local: Guanabara
Nome de empresa.

N9 866.286

SKWILK-S. A.
INDÚSTRIA, ALIMENTICIAS

"SEM? . SUPER - MIN/ •
Industrie Brasileira
Requerente: sEMP

836.234

Rádio

Requerente: A rmando Soares
dos Reis
Local: São Paulo
Classe 45
incluldwna classe„.

!-
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866.287

N. 866.292
Requerente: Theca
Distribuldsra
de Títulos e Volõres Mobiliários Ltda
Local: São Paulo
Nome Comercial
N9 866.293

N9 866.298

Indústria Brasileira

Requere.
anon — Isdastria
pecializada em Assentos e Colchões.
•
Ortopédicos.
Local: Guanabara
Classe: 10
Artigos: Colch3es comuns, colchóc.s
Regue,. —e: Nerio Eugênio Silva
ortopédicos, travesseiros e
lcho • 'a•
Lbeal: Santa Catarina
para mó l eis
Classe 8
Requerente: O Diretório Acadêmicc
Artigos: Bsquacros para cortes de
Albert Sáb1.
N9 856.299
moldes de vestuário.
'•
Com a qual pretende distinguir farN 9 86.288
nel e Revista
classe 32
N9 883.
0"(:)
)

a.

-

Jarie:ro de 1969
Classe: 50
Artigos: Como marca c s eirviço, de
acôrdo com o art. 74 do Decreto-Li
n9 254 de 28 de fevereiro de 1967 CPI.,
a ser usada pela requerente em eu
ramo que terá por finalidade e oojetivo a execução do atendimento médico e hospitalar a pessôas físicas e
jurídicas
Insinia Comercial — 33 50
N9 866.304

o el•

/

dr,

Requerente: Spot-TV-Show Ltda.
Local: Santa a arma
Classe: 32
Artigos: Incluidcs na classe

EUX

Req uerente: Construtora DireÇão
Ltda.
Local: São PaV'J
Nome de Emprêsa

Requerente: Clodoaldo Rodrigues Ó F
N9 886.305
Carvalho
Local: Guanabara
Classe: , 32
Requerente: Car-Lux do Brasil InArt!:•,:s: Uma
publicação
dústria Químicas Ltda.
pressa
Local: G..-ar
N9 866.300
Classe: 46
Requerente: Construtora Direção
Artigos: gitrAosnapre8 m inm
Ltda.
Attigos: Artigo- '
•
Local: São Paulo
No 866.295
Classe: 50
Artigos: Serviços de con
'°"s em
g eral; arquit^
- --4tharia;
je tos ; plantas; a r ruamentos: -v antamentos
topográf' •
&lampo° Para Autos
administração de bens; ocmpra
venda de imóveis.
CAR-LUX
4Z'P
p resentadas no instrumento de sua
x0:4
constituição. Art. 95. A firma ;ndiLava -Lustra -Perfuma
vidual ou sociedade uma vez
dia
tituida e registrada no órgão de ReDose Para 20 Litros
\S\
gistro do Comércio de sua sede, depende de autorização outorgada .por
Requerente: Irmãos Simon Importa Alvará do Misistro das Minas e EnerIndústria Brasileira
ção e Exportação SA.
gio para ':mrton ar como emprésa
mineração.
Local: Guanabara
Class...:
§ 19 O requerimento dará entrada
no
Artigos: Erva mate
.M. e será
t:uido oom
Requerente: Cor-Luz do Brasil- -- •••nn1*
os seguintes documentos:
N" 868.301
Indústrias Químicas Ltda.
1 — Prova de registro no órgão de
Local Guanabara
Registro do Comércio de Classe: 46
II — Tratando-se de
Gênero d Neocio :
^/
pronada ou de sociedade anônima ,além ia
ganda,
prova referida no inciso I fotocópia
«
N9 866.296
autent' — 1 a segar "a vi? • trato sncial, Ou fôlha do Diário Oficia
da União ou do órgão Oficial do EsAROWTETURA E OBRAS
tado, cor tendo os atos de constituiç5-.
§ 2° A sociedade ,da qual pa-901pem -pessoas jurídicas estrangeira.;
deverá ainda instruir o requerimento
Requerente: Arq uitetura e Obras.
Degrau Ltda.
Requerente: "Urgência Neurológica e com os seguintes documentos, relativos a essas ri.evidarnente leLocal: Rio de Janeiro
Neurocirúrgica Ltda. Ugertme"
galizados etraduzidos:
Classe: 33
Nome de Emprêsa
a)
escritura ou instr.:mento de
Titulo de Estabelecimento
N° 866.302/3
cosstituição;
N.' 866.2i7
b) estatutos, se exigidos, no pais
de origem;
c) certificado de estarem legalm--'te con stituidas na forma das eis
do pais de origem.
Art. 96. O título de autori.
para fu n -'onar coan
vvineração será uma via autêntica do
Requerente:
Arquitetura ?,
uoras
respectivo Alvará, publicado no DiáDegrau Ltda.
rio Oficial da União, transcrito no
Local: Rio de Janeiro
livro próprio do D. N. P. M. e
Classe: 50
•
gistrado em original ou certidão, lio
Arti tos: Pres'arán d^ serviços, on o sd
ã. de Reigstro do C-- 'rolo C
truções em geral, administrorão
sede.
imóveis e bens, incrrporaçaa de :no Ftequ?rente: "UrgOr
Neurológica e
5- r- 1 flico. Registr:
veia.
a
Nc urocirúrgica. Ltda. Urgenne"
tulo, a interessada o comprovará ao
Indústria Brasileira

N9 866.2'

DIRRÇIO

Requeernte Spa,-Tv-Show Ltda.
Local: Santa Catarina
Classe: 32
Artigos: Almanaques, albuns 'impressos, calendários, catálogos, fc"- Impressas, jornais, pro:
idio e televisão, propaganda e prospectos impressos, publi
e - sft.s impressas, scripts de c ria, 'adio teatro e televisão.
N9 866.290
L

tonfederação Nacional
as Associações de Criatfores
de Gado Zebu
Requerente: Cosfedaçáo Nacional
ideadas Associações de Criadores de
Gado Zebu
Local: Guanabara
, Nome Comercial
N9 86^

DEGRAU

Sê/PULSO - Administra

Urfosna-81

de Bens S. C,(
Igequerente : Impulso
de Bens S . C .
Local: São Paulo
Nome Comercial

DEGRAU,

Urgência Neurológica
e Neurocirúrgica Ltda.
•URGENNE».

a
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D. N. P. M., mediante certidão

'! 5

e Pressores; comutadores de fôrça; c o- quinas lavadoraa; máquinas 1 xsclora s; ;Nadas; enxactinhas; enaas; escareado.
será anexada ao processo deauSori mutadoses de velocidade; canden na_ máquinas misturaeleras; roaquin
res; escopos; esguinsliss es p ainadoi es
dores de máquinas; candutos de .n á- moedoras; máquinas moedorat;
zação.
a- para mictório; espellsos, nistailcos;
quinas,
;
contra-hastes
de
maquias
s; quinas pneumáticas; máquinas paia s- esporas; es premedoras; espii J
Art. 97. As alterações que nnpea
dead
tic
iraesi!
tarem em modificações no registro contrapesos de máquinas; coroas pa ra riza,doras; máquinas purificadora s; esticadores (ferrar/lemas) ;
máquasaa,
corrediças
para
máquina
da emprêsa de mineração no orgia correntas de máquinas; correntes s; máquinas rachadoras; máquinas rei
ras
(ferramentas);
estojos;
estrilhos
de Registro do Comércio Serão sub- transmissão; cruzetas para rnáquin de nadoras; maquinas refrigeradoras; para montaria; extensões; facas; taas; maquinas secadoras; máquinas sapametidas, préas-r , sats , s, ama s
cubos para máquinas; culatras de in á- redoma; máquinas serradoras; maqui- cões; fechaduras; fechos; ferraduras;
Ministro das Minas e :4P"
e, de- quinas; dínamos; discos de máquina a; nas soldadoras; máquinas sopradoraia fearagens geral; ferrarneatas em
pois dea.p rovad as, rgstradas
as,- dragas mecânicas; eixos de máquina s; máquinas torcedoras; máquinas tor- geral; ferrolhos; ferros comuns para
quele órgão.
êmbolos; engenhos de cana; eng a- neadoras; máquinas trituradoras; má- passar roupa; ferros de plaina para
Parágrafo único. Será expedido nhos de serra; engrenagens de m á- quinas urdidoras; máquinas ventila-novo Alvará , em caso de alteração da quines; escatéis; esmeris de mana i- dosas; marteletes mecânicos; martelos cortar capim; foices; fôlhas para fins
farina jurídica, da razão social, ou da nas; esmeris mecânicos; estassaniz a- mecânicos; mecanismos de máquinas; diversos; forcados; fôrmas; formões;.
denominação da emprêsa de minera-. dores; excêntricos de máquinas; fac as moinho molas de máquinas; motores: forquilhas; freios para animais; freção.
partes de máquinas; ferramentas m e- munhoes para máquinas; parafuso sas; frigideiras; fruteiras' f u n i s' fiaArt. 98. As emprèsaa de mineração cárneas; • ferramentas partes de m á- para -máquinas; pedais de máquinas s radores manuais; ganchos; garfos;
globos; goivas (não de outras anisque realizarem, alterações no seu re- quinas; filtros de máquinas; foles de pentes de máquinas; penteadores d e; soe);
grampos; grosas; g uarnições não
gistro, sem prévia a provação do Mi- máquinas; fôrmas de máquinas; fo r- : teares; pinga-dores 'de máquinas; pi outras classes; instrumentos cornisro das Minas e Esergia, ficam ' su- nos de máquinas; forquilhas; Franz
lões partes de máquinas; pistões par a tantas,
de outras classes; instrujeitas ao cancelamento do título de dores de maquinas de costura; freio masminas; placas para tornos; placas mentosnão
p e rfurantes, não de outras
autofização, além da perda dos de- fresas; furadores de máquinas; fu a partes de máquinas; plainas; plane- classes; j ardineiras;
jarras; jarros;
mais direitos outorgadas c sem pre- radares mecânicos; gatilhos de má -- tárias; platinados de motores; polias: ladrões para caixas d'agisa;
lâminas,
quinas; geradores de corrente; gre - politrizes; pratos de máquinas; prenjuízo daaplicação da multa.
lhas de maquinas; gruma; guias par_ sas; ralos de in,á,quinasa receptáculo s não de outras classes; lamparinas::
Cap farrao XVI
tes de máquinas; guinchos; guindas- de Máquinas; redutores para máqui - latas; latões; lava-dedos de mesa; laDas Sanções e das nulidades
vatórios; leiteiras; letras de metal::
tes; hastes de máquinas; insufladoArt. 99. O ina,dimplemento das res de ar para máquinas; juntas para nas; reguladores de fôrça para má - l evantadores, não sendo máquinasS
quinas;
reguladorea
de
velocidad
obrigações decorrentes das autoriza- máquinas; lançadeiras para máquilimaUies; limpa-pés metálicos::
máquinas; rolamentos de moto-e limas;
ções de pesquisa ou das concessões da nas; lanças partes de máquinas; lu- para
linguetas; luvas, não sendo partes de
res;
rolos
partes
de
máquinas;
rotalavra, tendo em vista a gravidade da brificadores partes de máquinas; ma- tivas; rotores; segmentos; separado- máquinas,; luvas pau bombas d'água;
infração,
implicará nas seguintet cacos; mancais arWfricção; manias-- res, partes de máquinas; tambores maçanetas; macetes; ma chadinhas;;
sanções:
las de máquinas; máquinas abana- partes de máquinas; teares; tesou- m s chados: mansas; mancais para ro..
I — Advertência;
doras; máquinas achatadoras; máqui- ras mecânicas; tornos; tremonhas; das; mandris; manivelas; manteigueinas acionadoras; máquinas adelgaça- tubúlações para caldeiras; turbinas; ras; marmitas; marretas; martelos;
II— Multa;
dorasa máquinas afiadoras; máquinas válvulas, partes de máquina; venti- matazes; molas, não sendo
III — Caducidade.
§ 19 A aplicação das penalidades ajustadoras; máquinas alargadoras; ladores; partes de máquinas; ventoi- maquinas; morsas; munhões; pasmos
para martelos e bigornas; objetos de
de advertência e multa serão da com- máquinaS alimentadoras; máquinas nhas, partes de márminas; virabre- metal,
não de outras classes:PR:qt:stedi-e_
petência do D. N. P. M. • a de cadu- alisadoras; máquinas alurnadoras; quais; volantes, partes de máquinas.
ro,s; panelas; parafusos; pás; nPaM
amassadoras; máquinas
cidade de autorização de
' pesquisa máquinas
de qualquer metal, não sendo parte:
máquinas arqueadoras;
N9 866.307
do Ministro das Minas e rn cia e aplainadoras;
de outras c l asses; pedestais; pendeuarrolhacioras; máquinas asClasse: 11
a de caducidade da c— de a-- máquinas
tes, penduricalhos; peneiras; perfila.
piradoras; máquinas atarrachadoras;
ara, do Presida:sie dr epública.
máquinas a vapor; máquinas batedei- Artigos: Ferramentas de tôda espé- dos; perfuradores (ferramentas); per.
Art. 100. Aos infratores de dis- ras; máquinas beneficiadoras; máqui- cie, exceto partes de máquinas, fer- nos de fixação; pés de cabra: Mas;
posições dêste Regulamenta serás' nas bombeadoras; maquinas brunido- ragens e cutelaria em geral. Peque- picadores; p icaretas; picões; pilares;
aplicadas multas, obedecidos os se- ra,s; máquinas buriladoras; máquinas nos artigos de qualquer metal, quando pinças, não de outras clasaes; pirioa
não de outras classes; a saber: abo- não partes de máquinaa;
guntes critérios;
catadoras; máquinas centrifugadoras;
pires:
'abridores de latas, caixa& eas; plainas;
I — Inadimplemento das- obriga- máquinas classificadoras; máquinas tuadoras;
podadeiras manuais' ia>
etc.;
acessórios
de
metal
não
de
ouções impostas no itens. III doart. 25, coletoras; máquinas compressoras; tras classes; aços para afiar; açuca- lias; pontas de paris; porcas.; 'Portanos itens I e II do art. 31 -e no ar- máquinas condensadoras; máquinas reiros; adornos exceto jóias e imita- cha ve s; p orta-copos; porta,gelos;
de 5 (cinco) salários-mínimos-men- condutoras; máquinas construtoras; ção de jóias; afladores; alavancas; porta-frios; porta-jarros ; porta-tolas;'
Mas S
máquinas cortadoras; máquinas de alargadores; aldravas; algemas; ali- porta-pão; p orta-toalhas; ponteiras;
sal de maior valor do País.
p
II — Inadimplemento das abr'gua
cates; almotolias; alviões; ancinhos; onteiros de relógios; potes rostesS
abrir; máquinas da; acoplar; máqui- anéis; exceto jóias ou partes de má- pratos; pregos; protetores p ara, ca/nasde alumar; máquinas de alterar quinas; aparelhos de café; aparelhos çados; puas; punções; purificadores;
N9 886.306/30a
queijeiras; q u ebra-nozes; rale doses;
produtos; máquinas de beneficlar de chá; aparelhos de casinha; a
pi tos;- ralos; rascadeiras;
produtos; máquinas de binar fios; arames lisos ou farpados; arcos
raspadairas, não
de
máquinas de bobinar; máquinas de serra; arcos de pua; argola.s para de outras classes; rastelos; reb'tes;
bordar; máquinas de briquetar; ma- g uardanapos .
recipientes; regadores; reclamas; rearos para servatórios;
quinas debruadoras; máquInas de bru- guardanapos.easimilaees;
retentores; retortas: ro.
similares;
aros
para
nir; máquinas debulhadoras; máqui- óculos; armações; arranca-tachas; çadeiras; rodas (exceto de máquinas
nas de burilar; máquinas de calan- arrebites; artefatos de metel. não de e veículos); roldanas; rolos; rosários;
dra,r; máquinas de- cardar; máquinas outras
rosetas; saca-preços; sacarro•
classes; artigos de metal- não roscas;
chaa; saca-Mama; sachas; sacholas;
de. clarear; máquinas da colar; má- da outras classes;
assadeiras;
atiçaquinas de conservar estradaa; manidt, dores de
saídas; saladeiras; saleirosS, !cahos;
fogão; azeiteiras; bacias; salvas; serras; serrotes;
nasde
coser;
Máquinas,
de
castigara
servieos de
bainhas;
•
baixelas;
Inanalisala
Bras ±
baldes; bandejas; cafés serviços, de chaf a sifões;
máquinas de cavar; máquinas de de- barris; bp,,teris4 de, casinha;
setas;
bebedou- sinas; sovelar; agportes; taçasbruar; máquinas' de derrubar; lila, ros: . be ttunadeiras;
ta.
bigornas; bisa- choa; talhadei;
quinas
e
descarnar;
máquinas,
de
ma
talhas; talheres:
gras; bisc oiteira,s;, bomboniéres; boRequerente: "Manas" Inalúatria..
descore,çar;
máquinas
desgaseifitambores;
'tampas;
tanquas;
tanaues
tSrasileira de Máquinas e Motores.
tÕesspuxadores; braças-lenias; bridões
ear; máquinas de despalpar;
combustívéls; tapetes de meta/:
Para an i mais; brocas; bolas não de para
Limitada
ta.rracisa,sa tosam; telas da. arame:, tenas
de.
difundir;
ménuinea
dedobrar;
Local: São Paula
outras
classes;
bulea;
cOeções;
cabimáquinas de drenar; máquinas de nes: cabos; c
terçados; terminals; terrnass
Classe: 6
açamba-5; caçarolas; ca- nazes;
etn.bragar; máquinas de empurrar; chepots. ; cadeados;
tesouras para costura; tesoura Para
Artigos: Máquinas, suas. partes In- máquinas
cadi~
ca
ifete
j
de enfornar; máquinas . de ras; caixas (inclusiva
ardineiro; tijelas; tirantes; tornejas :
tegrantes, a saber: acoplamentos
para relógio) ;_
axiais; alavancas mecânicas; alavan- engraxar; máquinas de estriar; má- calços;- caldeirões; canecas: , canivetes.; torninhos; tornos; torqueses; trados;
tranquetas; travadeiras tracas partes de máquinas; anéis de seg- quinas de explosão; máquinas de ex- canos; cântaras; canudinhos; canu- trancas;
vessas; trilhos; trinchantes; trincas:
mento; anéis partes de máquinas; tração; máquinas de fabricar produ dos; carretilhas; castiçais; catracas;
trotastes
ou troem-ter; tubos para ena
antidetonantes para motores; aque- tos; máquinas de tildar; Máquinas cavadeiras; cavaletes de ferro; cencedores de máquinas; aríetes; arn.e- de movimentar; máquinas de pregar; tros de mesa; chaleiras; chaminés; cantsmento • tubos para fins divessas;
maquinas
de
produzir;
máquinas
de
urinóis:
urnas;
válvulas simples: Tachanfradores; chapas não de Outras ra i
zes; arranques de . motores; apitos de
s; varetas; vasadores; vasilhames:.
máquinas; aros de máquinas; balan- roscar; máquinas de sacudir; máqui- classes; chaves de broca; chaves
de
vasos; ver rumas: vi rolas; xícaras.
ceiros de máquinas; bases de máqui- nas de salgar; máquinas descascado- fenda; chaves de parafusos; chaves
máquinas desernpalhadoras; má- em geral; chaves ing
nas; barras de máquinas; bate-esta- res;
lêsas;
chuveiros
N9 8'66.308
cas; betoneiras; bielas; blocos partes quinas desfibradoras; máquinas de- comuns; cintas para g
e para
Local: São- Paul
de máquinas; bombas a pistão; bom- sintegradoras; máquinas desnatado- tanques c ombustíveis; eradores
cinzéis;
coadoClasse: 21
bas centrifugas; bombas elétricas; ras; máquinas de trabalhar produ- res; colheres de mesa; cobres de pebombas hidráulicas; braçadeiras de tos; máquinas de transformar pro- dreiro; compoteiras; canchas; cone- ArtigoS: Veículos e suas p artes int
náquinas; braços de máquinas; bro- dutos; máquinas distribuidoras; má- abes para encanamento; correntes sgvantes, exceto máquinas e motores a
tas mecânicas; brouzes de máquinas; quinas elétricas; máquinas elevado- não de outras classes; c onfeiteiras; c abar: alavanca de câmbio; ambulaisias e suas partes i nte arantes; amorbronzina.s; buchas de máquinas; bur- ras; máquinas empacotadoras; máqui- canos; coqueteleiras;
ta-arames; t ecedores de v e ículos; aros para vet.
rinhos; cabeçotes de máquinas; cá- nas empalhadoras; máquinas enca- cortadores de grama ecor
outros;
credernadoras;
máquinas
encanadoras;
ulos;
a utomóveis e suas p artes inte.
breas; cabrestantes; :cadeias de mámalheiras• cr emones; crivos; cruze- santas;
auto -caminhões e suas parminas; caixas partes de máquinas; máquinas engaveladeiras; máquinas tas; cubetas; cubos;
cunhas; cunhos:-te s integrantes;
calandras; calços partes de máquinas; enroladoras; máquinas ensacadoras; curvas de cano de
a uto
ref
e suas
Pr ,
p artes in te g rantes; av-motrizes
saldeiras de máquinas; câmbios; ca- máquinas escavadoras; máquinas es- e us cuzeiros; cutelos;
i ões e •
•
d
escanso
para
tarnpadoras;
máquinas
expremedoms;
misas para máquinas; canos partes
es in tegrantes; balões p
ferros, ata.; discos: ç ão aérea e suas
ara nave-asaa
de máquinas; carburadores; cardans; máquinas furadoras; máquinas gase:- dtalheres,
: stintivos para
p artes integrantes;
(exceto da classe 25); do, 13 ancos de v
"carters"; chumaceiras antifricção ficadoras; máquinas gramadeiras; má- b radias; enfeites
eículos; barcas e 'suas parnão de outras elas- te
para máqunas; cilindros de máqut- quinas impressoras; máquinas impul- is as; engates; eng
s
in
te
g
rantes; barcos e suas partes
ss o . r olares Par a maquinas ;
renagens (exceto M
°Q41.- sionadoras; máquinas industriais; má- 1 pai-ter de rn&puinal Qnwill1CrOS: enr
teg,rantes; bicicletas e suas partes
int e arantess bondes e suas
p

1 aí

artes in-
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ras; cabos; câmaras de ar; canudos;
Classe: 44
Artigos: CiarrOS, cigarrilhas, charu- cubos; esferas; ,lacas; revestir :entos ;
rodas; rodízios; supOrtes; tubos e
tos, fumo, rapé e tabaco
tubulações de borracha e de látex
N9 836.312
N9 866.318

Janeiro, de

bonés, borzeguins, botá, botinas, cachecols, cache-nez, calçados, calças,
calcinhas, calções inclusiVe para esporte, càmisas inclusive_ para esporte, camisas de fôrça, camisas-pagão, camisetas, camisolas, csainisolões, canos de
botas
(perneiras), capacetes, capas,
capotes, carapuças,
cartolas, casacos,
casacas, casquetes. casulas,
ceroulas,
Industrio Brasil e
chales, chapéus, chinelos, chuteiras,
cintas, cintos, cinturões, clergy-man. coRequerente: Gracioli Indústria de
larinhos; coletes, combinações, corpiIndústria Brasileira
Cigarros Ltda.
nhos, cuecas, cueros, culotes, dolmans,
Local: São Paulo
Classe: 44
Regi:elenco: Fály-ica de Tecidos Tatua- dominós, echardes, espartilhos, estolas, fansasias, fardamentos, fardas, fralArtigos: Cigarros, cigarrilhas, charupé S.A.
das, fraques, galochas, !gandolas, gõrtos, fumo, rapé e fumo
Locai: São Paulo
ros, guarda-pó, gravatas, hábitos, jaClasse:
23
.
N° 885.313
Artigos; Tecic'as de algodão, tecidos ponas, jaquetas, jaquetões, lenços, 11de alpaca, tecidos de amianto, a apa- brés, ligas, lingeries, luvas maillots,
ras de tecidos, batista, tecidos entre- mandrões, rnanipulos, 'mantas de uso
izidc. c. tacha, tecidos clt cam- pessoal, manteaux, mantilhas, ma•ntos,
SENEGAL
braia. fcci_cs de cânhamo, tecidos de martas, mantinhas, meias, meias concanoa, tecidos de• casemira, tecidos im- fecções; modeladores, palas (ponchos
.Inaástria Brasileira
pregnados de carvão para revestimen- leves) paletós, pantufas, paramentos,
tos, tecidos de celulose, tecidos d ce- peignoirs, pelerines, peles quando vestim,
tecidos de crepe, tecidos de cre- tuário, perneiras, peugaâ, pijames, peiRequerente: Gracioli Indústria de
tone,
tecidos de elásticos, fazendas em tilhos, peitos, polainas, , ponchos, puCigarros Ltda.
peças,
tecidos de flanelas, fular, teci- loveres, punhos, quépis, quépis, quimoClasse: 44
Artigos: Cigarros, cigarrilhas, charu- dos de fustão, 'tecidos de gabardine, te-,- nos, regalos, renards, robes de chameidos de ganga, tecidos de gase, teci- bre, roupas brancas de uso pessoal, routos, fumo, rapé e tabaco
dos de gorgdr1d, tecidos de guta-per- pas de baixo, roupas feitas, roupas
cha, tecidos impermeáveis ,tecidos im- para esporte, roupões, 'saias, sandálias,
N9 866.314
pregnados de qualquer material, .tecidos sapatos, sôbre pelizes, solidéus, shorts,
isolantes em peça, tecidos jerse j, teci- shoouteiras, slaks, sobretudos, stainas,
dos de juta, tecidos de lã, linhagem, soutiens, suteter, sungas, suspensórios,
tecidos de linho, tecidos de malha, te- tailleurs, talabartes, danas, togas, touMISSISSIPI
cidos de matéria plástica, morim, mus- cas, tún iças, turbantes, uniformes, vestidos, véus, yisons
Brasileira
Inddstria
seline, tecidos de nylon, tecidos de opa- .
N9 866.321
la, tecidos entremeados de outro, organ•
Classe: 3-7
di, paco-paco„nano-couro, panos em
peça para qualquer fim, tecidos de pa- Artigos: Acolchoados para cama, acolpel, percal, percalina, tecidos plásticos, choados para cadeiras, acolchoados para
Requerente; Gracioli Indústria de
Cigarros Ltda.
tecidos entremeados de prata, tecidos de poltronas, cobertas para cansa, coberClasse: 44
rami, tecidos de rayon, retalhos de te- tas para mesa, cobertores, colchas,
Artigos: Cigarros, cigarrilhas, charu- cidos, sarja, sarjinha, tecidos de sêda, edredons, esfregões, fronhas, guardanatos, fumo, rapé .e tabaco
tecidos de setim, tafetás, tecidos em pos de qualquer tecido, guardanapos de
geral, tecidos paia quaisquer fim de pe- qualquer tecido, guarnições para mesa
ças, tecidos revestidos de qualquer ma- lençóis de qualquer tecido, mantas para
N° 866.315;317
terial, telas em peça exceto de metal, cama, panos de prato e análogos, paresultantes de tecelagem Tussor. velu- nos para cobrir ou enfeitar móveis, pado, tecidos de vidro, tecidos de viscose nos para cobrir alimentos, panos para
conzinha, totalha. de altar, toalhas de
banho, toalhas de mesaí toalhas de rosto, toalhas para banquetas
N' 866.319
1\1' 866.322
Céasse : 24
Artigos: Adõnos de pano, alansares, al- Requerente: Fábrica de Tecidos TaN9 866.309
tuapé S.A.
forges de pano, algodão para alfaiate,
Local: São Paulo
112A/M IND1143^.
atacadores, ataduras (exceto para fins
511ASILEIFIÀ
medicinais) bicos, bõlsas, bordados, Artigos: Tecidos de algodão, tecidos de
tdQUINA'S E 1TOTMES LIDA.
borlas,, braçadeiras, brocados, c-•darços, alpaca, tecidos de amianto, aparas de
capas para móveis, capas para raque- tecidos, batista, tecidos: entremeados de
Requerente: "Maim" Indústria nrasi- Requerente: Indústria e Comércio de tes, capas para instrumentos musicais, borracha, tecidos de dambraia, tecidos
leira de Máquinas e Motores Ltda,
Peças para Autos Benpré Ltda.
ços de algodão, coadores de café, co- de cânhamo, tecidos de caroá, tecidos
Local: São Paulo
Local: São Paulo
berturas para cavalos, "para pianos etc. de casemira, tecidos impregnados de
Classe: 11
Nome de Emprêsa
cordões de qualquer tecido, debruns, carvão para revestimentos, tecidos de
Artigos: Tubos e tubulações Para fins droquetes, elásticos para vestuários, en- celulose, tecidos de cetim, tecidos de
diversos confeccionados em quaisquer chimentos de pano, enfeites de pano, en- crepe, tecidos de cretone, tecidos de
N° 866.310
metais; anéis; arames; .argolas; aros;
elásticos, fazendas em Peças, tecidos de
arruelas; azeiteiras; braçadeiras; ca- tremeios, entretelas, estopas de algo- flanelas, fular, tecidos de fustão, tecibos; canos; canudos; canudinhos; dão para alfaiate, etiquêtas de pano, dos de gabardine, tecidos de ganga, techapas; conexões; crivos; cubos; cur- feltros para limpeza, festões, filtros de
MONZA
vas de cano; curvas de refôrço; enga- pano, fitas, fitilhos, flanelas para lim- cidos de gase, tecidos de goi. gorão, tetes; esguinchos;
extensões; fechos; peza, franjas, galardetes, galões, laços, cidos de guta-percha, tecidos impermeáBrasileira
inclUtria
luvas para bombas d'água; molas; mechas, mochilas, mantas (excete- quan- veis, tecidos impregnados de qualquer
polias; por.ms; parafusos; pregos; re- do vestuário) mortalhas, nastros, nes- material, tecidos isolantes em peça, tebites; retentores; roldanas; roscas;
cidos jersey, tecidos de juta, tecidos
Requerente: Gracioli Indústria de rosetas; suportes; tambores; tampas; gas, ombreiras, palmilhas, passamana- le lã, linhagens, tecidos de linho, terias,
passamanes,
pavios,
pingentes,
Cigarros Ltda.
tarrachas; taxas; telas de arames;
cidos de malha, tecidos, de matéria plásLocal: São Paulo
terminais; uniões; válvulas simples; pom-pons, protetores de pano para col- tica, morim, musseline, tecidos de nychão,
rédeas
de
qualquer
tecido,
rendas,
varetas
Classe: 421
sacas, cacolas, sacos, sianinhas, suta- lon tecidos de opala, tecidos entremeaLocal: São Paulo
Artigos: Cigarros, cigarrifrias, t•-aaA1,- Artigos: lt,I;os e tubulações para ve- ches, tampos não de outras clatses, te- dos de ouro, oragndi, paco-paco, panodação; aros; argolas e arruelas para las para bordar, tiras, vieres, xergas couro, panos em peça para qualquer
tos, fumo, rapé e tabaco
fim tecidos de papel, percal, percalina,
vedação; buchas; bujões; canaletas,
866.311
N9
tecido
s plásticos, tecidos entremeacorreias de transmissão; esferas; forN9 866.320
ros; gachetas; lonas; mangueiras;
dos de prata, tecidos de rasai, tecidos
Classe: 36
massas; molas; rôlhas; tampões;
de rayon, retalhos de tecidos, sarja,
MIU2SOTA
tiras; válvulas
Artigos: Abrigos quando vestuários, sarjinha, tecidos de sêda, tecidos de seClasse:
38
agasalhos,
alvas,
anáguas,
aventais, Um, tafetás, tecidos em geral. tecidos
Iáddietrie Brasileira
I Artigos: Artefatos de borracha; anéis; baby-doll, barretas, batas, batinas,
berargolas: aros; bases;- bicos: braçadel- mudas, blusas, blusões, boinas, boleros, para quaisquer fins de peças, tecidas
revestidos de qualquer material, tela
de
Gracioli
Indústria
Pnderente:
em peça exceto de metal, resultantes de
Cigarros Ltda.
tecelagem tussor, veludo, tecidos de viPPEÇO DO NÚMERO DE HOJE: NCR
r,ocal: São Paulo
dro e tecidos de viscos-

tagrantes; botes e suas partes integrantes; braços para veículos; breques; calotas; câmaras de ar para
veículos; camionetas e suas partes integrantes; caminhões e suas partes
integrantes; camionetas e suas partes
integrantes; canoas e suas partes integrantes; carretas e suas partes integrantes; carrinhos de mão e suas
partes integrantes; carroças e suas
partes integrantes; carrocerias; carros irrigadores e suas partes integrantes; carros motores e suas partes integrantes; carros reboques e suas partes integrantes; carros tanques e suas
partes integrantes; cascos de embarcações; chapas para veículos; chassis;
desligadeiras de veículos; direções de
veículos; dirigíveis e suas partes integrantes; dragas; eixos de direção para
veículos; eixos de veículos; elevadores; effibarcações e suas partes integrantes; engates de veículos; escadas
rolantes; escotilhas; estribos de veicules; freios de veículos; fronteiras
para veículos; furgões e suas partes
- integrantes; guidões para veículos;
fronteiras para veículos; hélices de
veículos; jangadas; lanchas e suas
partes integrantes; lemes: locomotivas e suas partes integrantes;
manivelas para veículos; mastros;
molas de veículos; motocargas e suas
partes integrantes; motocicletas e
suas partes integrantes; motofurgões
e suas partes integrantes; motoretas
e suas partes integrantes; naves e
suas partes integrantes; navios e suas
partes integrantes; ônibus e suas partas. integrantes; para-brisas de veículos; pára-choques de veículos; páralamas de veículos; pedais de cambio;
petroleiros e suas partes integrantes;
pick-ups e suas partes integrantes;
pneumáticos de veículos; pontões de
veículos; radiadores para veículos;
raios para bicicletas; rebocadores e
suas partes integrantes; reboques e
suas partes integrantes; remos, rodas de veículos; selins; toletes para
veículos; tratores não agrícolas-veículos e suas partes integrantes; trens
e suas partes integrantes; troles; troleibus e suas partes integrantes;
trucks e suas partes integrantes; vagões e suas partes integrantes; vagonetas e suas partes integrantes; varais de veículos; varetas para
veículos; veículos

NORLENE

