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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAI
SECRETÁRio DA 1ND4STRIA

CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 1969

REVISTA DA 'PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N. 170.222 - Natalino Bonatto.

N. 170.299 - Allied Ch e
mical Cor.
p oration.
•

N. 170.389 - Halcon International,
Inc.
do, pela deficiência observada na notiN. 167.641
Frani 'Corporation
ficação, não atendida tempestivamente,
N. 170.514 - L'Oreal.
N. 167,669 - Vidros Corning BraDiversos
ordenando sef aça à p-arte nova intimasil
S.A.
N. 170.515 - L'Oreal.
ção, normalmente e com tôdas .as indiIVIoore Busines •Forma, 'Inc. (titular
N. 169.311/ - Daniel Martins S.A.
cações necess;rias como, aliás, já se
N.
170.568 -Luiz MUI.
do registro 370.425) Concordo plena- vem fazendo, conform, instrução desta Indústria e Comércio.
mente com a solução jiherol proposta Secretaria.
N. 170.622 - Jaime Ruiz Martinez.
N. 169.470 - Karl Eschweiler.
pelo , Dr. Aloysio Pontes, digno ConsulN. 170.624 -- Jaime Rui z Ma.rtinez.
tor Jurídico do MIC.
N. 170.085 - Antônio Herculano/
DIRETuR GERM.
N.
170.629 Jaime Rulz Martinez„,
Na verdade, se não houve êrro
N. 170.3.4 Aurel Verdescu e Mipublicação; houve deficiência. Aliás, o Expediente de 9 de janeiro de 1969 guel Ignácio Pereira.
N. 170.630 - Jaime Ruiz Martinez.
D.N.P.I. já adotou nevo sistema de
N. 171.5547 - Sperry Rand CorpoDiversos
N. 170.682 -Ruy Fernanda:: •Vos.
ciência.
quez.
•
ration.
Não se 'me afigura justo prejudicar a
Mordi° Bisquolo Ltda. (titular do
N. 170.717 - Hi samitsu OsWina
N. 171.952 - He inr ich Wilhelin
parte com o cancelamento do registro ou têrmo 357.473 marca Colegial) - Tenda patente, por não • haver atendido a do em vista o disposto no parágrafo Schmitz
N. 170.732 - Akiteru Takabashi.
uma exigência legal ou,•notificação, na único do art. 50 da Lei n° 4.048, que
N. 173.947 -- .Rheem internat onal
Na. 170.815 - 170.817 qual se omitiu o nome do interessado ou ainda se aplica ao presente caso, deixo Inc.
seu procurador aos quais a própria :nor- de admitir o recurso, nos tèrmos da lei,
Indústria e Comércio S.A.
N. 179.376 - Wallim Cruz de Vasma se refere, expressamente, oorigando- por estar o, mesmo subscrito por proN. 170.950 - I
concellos
os a comprovarem o pagamento da taxa
ndústria de Mil idades
latiu til Ltda
curador, cujo têrmos da lei, por estar o
devida para 'que lhes seja entregue o mesmo subscrito por procurador cujo
N. 186.266 - Alois Rafeozeder.
certificado ou patente.
N. 170.985 - Thomas J. Kdrdss.
mandato cessara pela expressa vontade
N. 186.362 -• Internatikm,ai Hal'VOS• certo que a lei não regula não .es- do mandante; (doc. de fls. 23) subssi- ter Company.
N. 171.802 - Joasito de Oliveira.
tipula, expressamente. como notificar às findo o despacho consessivá oara todos
N. 164.628
Supertnag
S.A.
Inos efeitos
partes Interessadas.
HenN.
. 173.968 - Whirlpool Corpo radústria de Máquinas Agricolas,
Habitualmente, estai acompanham o
N. 173.972
N. 164.799 - Wladinir Pereira
processo tende. por base o número do
Svend Otto Yssing
Gordo.
.
•
têrmo, maneira simplista, sem dúvida,
N. 186.250 - Gesner Cardoso Pilei.
DivisãO de Patentes
N.
que todavia, não deve. prevalecer, quan164.852 - Manoel I( aquirn ro e Antônio Carlos Lavorat o.
do se tratar de exigências ou de notiAraújo eAr mando Zamba,.
N. 186.267 -Beloit Eastern Co,
ficaçes que, não atendidas no prazo es- Expediente de 9 de janeiro de 1969
m oN. 164.893 -'Italina S
Indústria ration .
tipulado em lei, ocasionam o arquivado Mobiliário.
N.
mento do processos, com • grande preExigências
186,297 - • Derck Harold Heri •
N. 166.913 - Luiz Gonzaga Ferrei- tage.
juízo para os interessados,
ra
de
Mattos.
.
Entendo, por isso, que tais exiOncias
Termos com Exigências a cumprir:
N. 186.332 - Hidromet T
e notificações devem ser explicitas e inecnobras
N. 168.860 -- Siam - Sociedade S.A. Indústria Brasileira de HiciroineN.
166.425 - I.N.A. S.A. Indústimados nominalmente os interssadoss,
Industrial Americana de Máquinas Tor- tros.
Armas.
tria
Nacional
de
que às vézes pode não ser o registranct.ato Ditella S.A.
te ou o inventor.
N. 166.431 -- Mário José Furlan.
N. 194.411 - Leoa Larenay. lzguier.
N. 168.881 - Lilienthal Miegyslaw
-,
Nazareno
Francisco
do e Dbnald Dene Ogdon.
N. 166.550
Maurycy.
Estamos, porém; diante de uma situaTagliacossi.
cão de fato.
N. 198.169 - Roque Armando..
N. 168.968
R.ohm
H. as ComN. 167.384 - Aldo Coti Zelati.
pany.
Houve o cancelaMento cio registro
N. 200.461 - Steves
N. 167.388 - Vittoraio Zarnati.
gsse cancelamento foi :matado. E
N. .169.042
•Brinquedos
BandeiranJosé On(tsio de OhN. 167.418
dêle, consoante. está expresso na te/.
te 5.A.
OposiÇOeS
veira.
não cabe recurso.
José Paulo Saarz'.
N. 169.435
Cda.
Brasileira
de C
ohA interessada, porém. se dirige ao DiN. 167.419 - José OtléSk) cie
N. 169.783 - Carlos Augusto Da- P icão à pat.
artuchos (oporetor-Geral do D. N . P.I. pedndo-:he vcira
PI
têrmo
131.O68.
•
prat.
tornar sem
Lse ato.
Cia.
Brasileira
N. '69.835 -- Amerkan Cyanamid sição à
N.
167.457
Conservas
Cogueird
de
Cartuchos
(opoO Diretor-Geral ouviu .-1
1) visa ° jupat. PI têrmo 124.236)
Company.
Alcan
Alumínio
do
rídica a esta opinou pelo indeferimento S . A .
Brasil S. A.
Amelia Ferretra SanN. 169.910
Halcou
.N. 167.516
(op osição à pat. PI têrmo
do pediu°, subindo o processo à decisão
1 31.940).
Inc
Hélios S. A. Indústria e Co
desta deL , ehr',1 por despa,.1,0 do Dire, tos.
mércio
N. 170.033 - Ch istoph
Friedrich
((4osição
à
pat.
PI
tor-Geral substituto, que couecrdou com
têrmo 138.673).
N. 167:532 - ImMobilien Vennoots. Bo lig .
ndústria de Máquinas
G utmana
a solicitada iludkuLia da Consultoria cl.ap G . L .11. K.
Société Immobil'ere
S. A. (op
osição à pat. PI thrino
N. 170.155 -Manoel Gemf . . Elho. 138.676) .
13eperl:Jurídica.,
Nootschap
Personenver
Vol kswagen do Brasil,
N. 170.221
Assim sendo e etanclo de , lcôr.:1,1 com te Aansprakelijkheitl
Hans joban Friedrich Comércio
Indústria
de A utomóveis S.
V,,,c
ker
torno sem efeito o cancelamcnt ) anotaA. (opog
N. 167.536 - Israel rwillie
Expediente de 9 de .janeiro de 1968

*ao

•

siçáo à pat. MIT têrmo 148.350)
%4
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

-- As Repartições Públicas deverão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicação.
-- As reclamações pertinentes
6 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 público. de 11 às 17h3Orn.

EXPEDIENTE

aviso.

DIRETOR GERAL

-

CHEFE 00 GERVIÇO DR PUDLIC48E0

B. DE ALMEIDA CARNEIRO

DIÁRIO OFICIAL
saçÃo
troça, do publictdado do •xpodionto do Dapartérnened

Racionai do Propri•dadd Induatria1 do Ministério
de IndLotrto.• do Comércio

Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

Serviço de Rece:-_,sio,
Informação e Expedição
Dia 9 de janeiro de 1969

Notificação
Picam létificadps os N!querentes
abaixo me cionados ia comparecerem
▪ êste Departamento no prazo de
(90) dias, a fim de efetuar o pagaalento da taxa final de -acôrdo com
o Decreto W 254, de 28 de janeiro
de 1967.

Patente de Invenção:

Para evitar interrupção na

remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
ermea oa saçÃo DE ~DACA°
solicitada
antecedência cl‘
FL °MANO GUIMARÂES trinta (30)com
dias'.

FUNCIONÁRIOS

- Os originiaii, devidamente
Capital e interior:
Capital_ e Interior
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre a • •
NCr$ 18,00 Semestre
NCr$ 13,50
grafados em espaço dois, em uma Ano
NCr$ 36,00 Ano "
NCr$ 27,00
só face do papel, formato 22x33:
Exterior
Exterior :
as emendas e rasuras serão resAno
• NCr$ 39,00 Ano
salvadas por quem de direito.
• • s... "_• • • • NCr$ 30.00
NÚMERO AVULSO
- As assinaturas podem ser
O preço do número avulso' figura na última página de cada
tomadas em qualquer época do
exemplar.
ano, por seis meses ou um ano,
exceto as para 0 exterior, que
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0.01.
sempre serão anuais.
se do mesmo ano. e de Ner$ 0.01 por ano, se de anos anteriores:
Drastosa S. A. Comércio e Indústria de Meias (oposição à pat. PI
têrmo 142.032).
Indústria Heliográfica Leopoldo
Machado S. A. (oposição à pat.
têlmo 142.516).
Nadir Figueiredo Indústria e Com...rejo S. A. (oposição à pat. MU
te.mo 142.605).
Indústria de Saltos Schmidt S. A.
(cpssiçáo à pai. PI térmo 142.701).
S. A. Fábricas Orion (oposição à
pai. PI têrmo 143.950).
Resil S. A. Indústria e Comércio
(oposição à pat. PI têrmo 144.712),
Vittorio Bassi (oposição à pat.• PI
têm() 145.020).
Volk.swagen do Brasil, Indústria e
Cunércio de Automóveis S. A. (oposiçao à pat. PI trikmo 145.196).
• Indústrias Villares S. A. (oposição á pat. PI têrmo 113.797).
...i'.ancisco Tavares Júnior (oposição a pai. MU térmo 145.405).
indústria e Comércio Pissolli S. A.
(oposição à pat. MU têrmo 145.687).
Cia.
Brenauer de Secadores Industriais (oposição à •pat. MU térmo
145 866).
Rebil S. A. Indústria e Comércio
(oposição à pat. PI têrmo 149.036).
Indústria de Metais Vulcânia S.
A. (oposição à pat. MI têrmo numero 174.504).
Vasoflex
A. Produtos Plásticos
(opoâjção à pat. MI térmo 175.492).

As assinaturas vencidas po.
derâo ser suspensas sem prévia

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
J.

Janeiro de 1969

INIQ 139.998 - Holstein & Kappert
Maschinenfa brik Phonix G.M.B.H.
N9 136.961 - Fluristor Corpora- - Pat. 79.024.
tion - Pat. 79.002.
N9 140.054
Pedro Arnau Garcia
N9 137.021 - N. V. Philips'Gloel- - Pat. 79 025.
lampenfabrieken - Pai. 79.003.
N 9 141.311 - Milivoy Mejic N9 137.208 - Indústrias York S.A Pau. 79.026.
Produtos Cirúrgicos - Pat. 79:004.
N° 141.360 - • Kaspax Klaus
N9 137.315 - Marcelo Rene Rodri- Pat. 79.027.
guez - Pat. 79.005.
N° 141.896 -- Olga Ernilie Egger
N9 138.427 - José David Walten- - Pai. 79.028.
berg - Pat. 79.005.
N9 144.199 - August Wilhelm
No 138.871 - Holstein & Kappert Home - Pat, 79.029.
Maschinenfabrik Phonix -G.M.B H.
N9 58.666 - Oswaldo Corrêa de Sá
- Pat. 79.007.
e Beuevides - Pat. 79.030.
No 138.897 - Sheldon David Hutsh
N9 110.268 - N. V. Philips'Gloel- Pat . 79.008.
lamp.Ififabrieken - Pat. 79.031.
N9 139.008 - Adalberto Costa de
N9 110.417 - Sebastião Motta RiCampos Bueno - Pal. 79.009.
beiro de Vasconcellos - Pat. núNP 139.023 - Nicolino Guimarães mero 79.032.
Moreira - Pat. '79.010.
N. 117.4:-.4 - N. V. Philips'GiceiN9 139.024 - Nicolino Guimarães lampenfabrieken - Pat. 79.033.
Moreira - Pat. 79.011.
N9 127.125 - Jaime Von Sternberg
N9 139.026 - Nicohno Guimarães
Pat. 79.034.
Moreira - Pat. 79.072.
N° 155.212 - 'Adolfo G. Schneider
N 9 139.235 -- Geralod de Almeida - Pat. 79.035.
Vaz - Pat. 79.013.
No 135.785 - Regie Nationele Das
N9 139.423 - Sociétá In Accoman- Usines Renault - Pal. '79.036.
dita Semplice G. D. de Enzo SeragTrailet
non & Aristo Seragnoli - Pat nu.- •N9 137.310 - Ci nehault
Company - Pat. 19.037.
mero 79.014.
N9 131.056 - lliastman Kodak
N7 139.477 - Enrico Frisoni e Mi`tCompany -- Pai .79.038.
rio C. Giorgetti - Pat. 79.015.
N9 1 39.624 - Oswaldo Teixeira de
N9 137.868 - Egydio Augusto CorAbreu - Pat. 79.016.
rêa - Pat. 79.039.
19.626 - Holstein & Kappert
N9 137.895 - General Electric
Masch'nenfabrik Phonix G.M.B.H.
Company - Pat. 79.040.
- Pai 79.017.
No 139.001 - Gigi Plata - Pat.
N9
- INTO cia Silva - Pai.
79.041,
79.018.
N9 139.760 - Vasoflex S. A -. ProNo 139.726 - Holstein & Kappert
Maschinenfabrik Phonix G.M.B.H. dutos Plásticos - Pat. 79.042.
- Pat. 79.019.
N. 141.462 - Moacyr Rodriguc.!.
N9 139.791 - Genzo Matsmurk - dos Santos - 79'1043. •
.
Pat. 79.020.
N. 141.787 - Gen:ral Electr*c ComN9 139.552 - Win Furchtbar - pany
- 79.044.
Pat. 79.021.
N. 141.789 - General E,Icc:ric ComN9 139 ..918 - União
Mechanica
pany - 79.045.
Ltda. - Pat. 79.022.
N9 139.978 - Cia. Tepruian de
N. 141.888 - Internat,oral Busines::
Estofamentos - Pat. 79.023„
Mach s des Corporation - 79.646.

-- Na parte superior do enderêço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará.
- As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de [e.

vereiro .
- A remessa de valõres, sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa %cional, deverá ser acompanhada de
esclarechnehtos quanto à sua aplicação.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só serão remetidos aos assinantes que os solicitarem no ato da a.csinatura.
N.. 142.185 - General Electric Company - 79.047.
N. 142.431 - General Electric r:ornpany - 79.048.
N. 145.326 - José Cancvas Aquiles
- 79.050.
,
N. 118.652 - Richard Pierpont
Moore - 79.052.
'
N. 120 330 - F.M.C. Corporatioa
- 79.053
é
N. 123.106 - Controles Automoticos Sennar Ltda.
79.054.
N. 124.077 - United States Pipe
And Foundry Company - 79,055.
N. 125.484 - Dunlop Rubber Company Limited - 79.056.
N. 129.334 -• Eltra Corporation 79.057.
N. 131.032 - Farbenfabr ken Bayer
Aktiengesellschaft - 79.058.
N. 132.789 - Scweizenszhe Alunitin
A.G. (Aliminium Suisse S.A.) -(Allurnin:c) Svizzero ' S.A.) (Swiss
Aluminmm Ltd.) - 79.059.
N. 134.784 - Morgardshamrnars
Mck, Verkstards Aktiel-r'sjet
79.(`60.
N. 135.538 - Commercal Solvents
'":...orporation - 79.061.
•
N. 135.633 - Cmla Société Anonyme (em alemão: Ciba Akt:engesells.
chaft) -- 79.062.
N. 135.648 - Cima Socrétè Anonyme (em alemã: Giba Atiengeselkchaft)
.1
- 79.063.
N. 135.664 - Chemische trabrik
Kalk G .M.B.H. - 79.064.
N. 136.133 - ' N. V. ' Philiips•
Goeilampanfabrieken N. 136.449 - Gesellschaft Fur Te..
chnischen Fortschristt MBH. - 79.066.
N. 136.452 - Pablo Lassakov
79.067.
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Janeiro de 1959

N. 136.504 - Saitna S.A. IndúsN. 139.813 -- João Zanaga -- N. 164.163 - Ancora Indústila
tria e Comércio - 79.068.
79.073.
Comércio Ltda. - 6.585.
N. 136.700 - The Nobelt Company
N. 164.2898 --Ancora Indústria
Patente /Modal
' o Industrial
- 79.06:9.
Com. Ltda. - 6.586.
N. 136.770 - Institut Français Du
N. 107.224 - Pierre Treand - Pat.
N. 164.299 - Ancora Indústria
Petrol', Des Carburaras Et LubrIfiants 6.581.
Com. Ltda. - 6.587.
- 79.070.
N. 1674-.022 - Ancora Indústria e N.
164.301 - Ancora Indústria
N. 136.948 - Montecatini Societa Com. Ltda. - 6.582.
Com. Ltda. - 6.588.
Generale Per L'Inchistria Mineraria e N. 164.075 - Ancora Indústria
e N. 164.302 - Ancora Indústria
Chimica - 79.071.
Com. Ltda. - 6.583.
Com. Ltda. - 6.589.
N. 138.239 • Szeslaw Bednarski
N. 164.162 - Ancora Indústria e N. 164.303 - Ancora Indústria
79.072
Comércio Ltda. - A 584.
Com. !:,tda. - 6.590_

e

11J3

N. 164..',04 - Ancora Indústr'a
Coxa. Ltda. - 6.591.

e

Pnente Desenho Indusfrial

N. 159.339 - Indústria de (..ialchas
e Sultan Ltda. - 0.016.
N. 161.909 - Sofal S A Soc.
e Fundição do Alumínio - 0.317.
N. 162.469 - Cia. !ndustrial N.S.
da Conceiçãe - 0.018.
e
N. 162.471 - Ca. industriai N
da Conceição - 0.019:
e í N. 162.470 - Cia. industrial N S.
Ida Conceicão - 0.020.

Certificados Expedidos
Processo

Marcas

Vigência

10.925
10.934
10.739
10.916
10.876
10.915
10.909
10.842
10.997
10.834
10.898

R. 215.896 - Tomando Cae
R. 215.910
T. Est. Mecânica Suéca
R. 215.977 - Pahnela
R. 216.003 - San-Dar
R. 216.052 - Zest
R. 216.212 -San-Dai
R. 216.312
T. Est. Edifício Nautilus
R. 216.316 .- Gossard
R. 216.320 - Nobatron
R. 216.436 - Monte Real
R. 216.443 - N.C. Malharia Irmãos Daher
Daud S A
•
R. 216.462 - N.C. Companhia de Melhora_(
I mentos Capivari
I R. 216.633 - Lactostam
R. 216.728 - Livro Azul
R. 216.749 - N.C. Meninópolis
I R. 216.769 - Curry.
1 R. 216.947 - Gaston de Lagrange (mista) ,..
1 R. 217.007 - Raid
R. 217.231 - Guia Azul
R. 217.433 - Masber
R. 217.787 - Silkizado
R. 217.804 - Maré
R. 217.967 - Mascote (mista)
11. 217.977 - Coalhada Cooperativa ( insta )
•
R. 217.978 - Yoghurt Cooperativa
R. 217.979 - .Leite Cooperativa
R. 217.982 - N.C. Imobiliária Tozan Ltda.
R. 218.253 - Phebo
R. 218.332 - Grip Trac
R. 218.366 - Endura
R. 218.514 - N.C. Indústria de Produtos Quicos «GT» S. A.
R. 218.529 - Liquigás (mista)
R. 218.534 - Acrylite
R. 218.536 - Titanit
R. 218.573 - Velotyp
R. 218.574 - Gravura
R. 218.590 -- Sonksen (mista)
R. 218.627 - Bal Des Fleurs (mista
R. 218.785 - Fôlha do Povo
R. 218.821 - T. Est. York
R. 218.869 - N.C. Máquinas Neub erger Indústria e Comércio Ltda.
R. 218.961 - T. Est. Fa:chi (mista
R. 218.971 - Delta ( mista)
R. 219.126 - Polysar
R. 219.132 - Equistar
R. 219.133 - Bovistar
R, 219.134' - Biostar
R. 219.136 - E. Garantia (mista)
R. 219.355 - Hytona
R. 219.356 - Vctemul
R. 219.411 - T. M
R. 219.451 - Oleostar
R. 219.455 -- VW-3
R. 219.459 - N. C. Arquimedes - Material
Técnico S. A.
R. 219.481 - N.C. C.E.S.A. - Comercial
Engenharia S. A.
R. 219.494 - N.C. Cipropar S. A. Comercio
e Importação ..

29-11~78
2-12-78
2-12-78
9-12-78
9-12-78
11-12-78
12-12-78
12-12-78
12-12-78
26-12-78

10.835
'10.961
10.776
10.957
10.805
10.992
10.991
10.777
10.980
10.919
10.792
10.963
.10.809
10.810
10.811
10.786
10.807
10.993
10.988
10.795
10.794
10.939
10.736
10.756
10.755
10.917
10.996
10.863
10.864
10.764
10.866
10.763
10.845
10.799
10.797
10.798
10.865
10.902
10.903
10.933
10.800
10.761
10.785
10.804

26-12-78
26-12-78
30-12-78
5-1-79
5-1-79
5-1-79
5-1-79
1)-1-79
19-1-79
26-1-79
3-2-79
4-7-79
17-2-79
17-2-79
17-2-79
17-2-79
17-2-79
24-2-79
25-2-79
25-2-79
4-3-79
4-3-79
4-3-79
4-3-79
4-3-79
4-3-79
4-3-79
6-3-79
16-3-79
16-3-79
18-3-79
24-3-79
24-3-79
1-4-79
1-4-79
1-4-79
1-4-79
1-4-79
8-4-79
8-4-79
13-4-79
17-1-79
17-4-79
17-4-79
20-4-79
20 -4-79

Processo

Marcas

portação
10.970
10.900
10.971
10.969
10.960
10.747
10.978
10.952
10.875
10.893
10 91
10.907

R. 219.497 - Emblemática
R. 219 .504 - Deltafluorene
R. 219.529 - Frost Point
R. 219.567 - T. Est. Instituto de Beleza Pierre
R. 219.619 - N.C. São Paulo Alpargatas S. A.
R. 219.671 - Todavg-da
• R. •.219.702
Ph"li-Cidade
R. 219.893 - jek
R. 219.928 --- N.C. Expresso Paulista Lida. . • .
R. 220.466 - Mirus
R. 220.466 - Mirus
'•n
R. 220.713 - T. • Est. A Exposição Meyer
( iní sta )
10.906
R. 220.714 - T. Est. A Exposição Copacabana
(mista)
10.871 . R. 221.098 - Universo ( mista)
10.826
• R. 221.234 - T. Est, Leiteria Americana
10.943
R. 221 .306 - Fstomatitino
10.892
'1 R. 221.359 - Cissa
10 912
I R 221.814 - Hobart
10806 R.1 222.058 - T. Est Nõsso Lar
10.998
I R. 222.070 - Allstate
10.824 R.
1
222.145 - Brejeira (insto)
10.92210.878
10.890
10.910
10.869
10.767
10.921
10..930
10.945
10.946
10.947
10.948
10.949
10.758
10.928
10.829
10.855
10 950
10,927
10.827
10.828
10.856
10.841
10.966
10.965
10,944
10.808
10.840
10.728
10.836
10 790
10.942
10.830
10.850
10.887

•

I R 222 378 - Ascorborax
1 R'. 222.430 - Metioco:in
! R . 222.646 - Betinjecto1•
R. 222.647 - T Est Spaghttilândia
, R .223.092 --- Seamprute
•R . 223.102 - T. Est ótica- Nazaré
! Ri 223.894 - Hepafer
j R 224 243 - 1VIerrell
1 R 224.491 - 13rahma
1 R 224.492 - Brahma
I R 224.493
Brahm a I R 224 494
Supimpa
I R
224.495 - Supimpa
I 14. 224.64° - Bakelite
1
I R 224.853 - Abdulla
. 14. 224.862 - Regência (mista)
1
' 14. 224.868 - Four Roses (mista)
I
. 24.957 - T. Fst. Oicina Eletro Mecânica
1 Bavaria
14.
I
224.990 - N . C Companhia Imobiliária!
Morumby
R. 224.993 - Kent (mista)
I 14. 224 .994 - Encore
14, 25.253 - Paul jones (mista)
1
225.458 - Mira fiore
R.
1 R. 225.597 -- CSN Volta Redonda (mista)
1 R. 225.598 - CSN Volta Redonda (mista)
1 R. 225.776 - Araràta Germina (mista)
R. 225.782 - 113 (mista)
1
225 791 - Mirafiore (mista)
R.
1 R 26.319 - T 'Est. Armazéns Rosas
1 R . 26.350 - Recordina (mista)
I R.. 926 45" --- NitropIrt t
1 R. 227.135 - Apollinaris
R. 227.262 - Insig, F.G.H. (mista)
j R 227.275- Perito
1 R. 227.290 - Old Gento

Vigência

20-4 79
20-4 79
20-4-79
23-4-79
24-4-79
27-4-79
15-4-79
28-4-79
29-7-78
.15-1-79
5-2-79
5 2-79
26-10-78
26-10 78
27.12-78
27-10-78
9-11 78
30-12-78
28-10-78
-12-11 78
3-11-78
19-4-79
2-8-78
27-10 78
26-10-78
3-12 78
3-11 78
17-7 78
2 8 iS
29-12 78
19-4.79
19-4 79
26-4 79
19-4-79
19-4.79
17-10-78
26-10-78
3-11-78
25-10-78
25-4-79
4-10-78
3-11-78
5-11-78
28-10-78
29-12-78
24-3-79
24.3.79
26-4-79
3-12-78
10-1-79
26-8-78
27-10-78
15-3-79
6-11.78
9-2-79
7-3-79
18-3-79

404 Têrça-feira
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Número
do
Processo
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MARCA

Vigência

1

1

10.932 j R. 227.301 - Scmksett
10.995
1 R. 227.323 -- Breeze
1 12.,227.403--- Natherda (mista)
10.814
10.844 R.1 227.415 -- Dagenite

4-1-79
17-3-79
26-10-78
30-12-78

11 152

3- 1-79
229.903 11 N.C. Estamparia Carav31.as
3- 1-79
Ain
c lo as
229.984
3- 1-79
Sarar.,ga
229.996
3- 1-79
229.997 1 Lrltrenka
,4- L-79
230.001 1 Skats,skalo
I
3- 1-79
230.004 i Taquara
230.097 1 Olga (mista)
'
I 3- 1-79
3- 3-79
230.110 ; Pan-Esooks
19- 3-79
250.119 1 Argos (mista)
12- -3-79
230.232 1,Xantienina
1
23- 3-79
230.349 1 Granat
22- 3-79
230.355 1 Arca (mista)
31- 3-79
230.42o 1 Lafin.no
18- 4-79
230.450 • Parcolac
30-12-78
Lagrar'.
230 473
15- 1-79
239.675 1 Ne M . Oubliez Pas
24- 3-79
Emblemática
130.705
N.C. Laboratório Farmacêutico In230.748
8- 2-79
ternacional S.A.
24- 4-79
Cac Arthur
231.155

11.131
11.138
11.139
11.139
11.175

232.238
252.749
232.750
225.035
233.062

11.118
11.174
11.125
11.206
11.207
11.189 1
11.029 1
11.159 1
11.021
11.179 1
11.195 1
11.020 1
11.004 1
11.163
11.190
11.028
11.019
11.003

1

•

Memphis (mista)
Pyroxiiine
Concretina
Allonoen
Laboratório Xavier

4- 4-79
• 16- 4-79
16- 4-79
14-10-78
13- 4-79

Número
do
Processo

11.064
11.136
11.089
11.142
11.192
11.034
11.018

233.968 1 Wellfit
234.318 1 Lôbo
234.327 1 Arca (mista)

3- 1-79
14- 3-79
19- 3-79

11.060
11.024
11.096
11.079
11.210

234.602 I Ven:i az (mista)
235.071 1 Allondon
Pitraphorin
235.385
Comtantmo Pôrto (mista)
235.850
Crediáro (mista)
236.153

27- 3-79 (
1410-78
23- 4-79
29- 3-79
16-11-78 _

Número
do
Registro

MARCA

Vigênci&

1

. 1
236.716 1 Crediário (mista)
1
16-11-78
238.288 1 Sinswit
238
.293 1 N. C. Copiográfica Ltda.
'11 12- 13---799
238.486
Araken (mista)
1 32 41-- 1 79
238.488
Casa do Bastes (mista)
1-79
'I
238.491 1 Lansul
1 15- 3-79
230.992 1 Capital
"I 15- 3-79
239.260 1 Alba (mista)
:1 12- 3-79
1
11.076
239.267 1 Mallinckrodt .
1 15-3-79
11.141
240.285
Pyromilack
117- 4-79
11.194
240.432
Pacaembn
-.
i 121: 23 99
:77
11.080
240. ;61
T Est. Papelaria Andreotti
11.017
240 805
Argos (mista)
22- 3-79
;
1
II
11.109
241.154 1 Paseo Espumante Zanotta (mista) ;1 17-11-78
11.121
241.466
Vir¡.inia (mista)
11 20- 2-79
11.208
241.510
Crediário (mista)
,I 16-11-78
11.093
241.560
Milaneza (mista)
27- 4-79
11.120
241.832
Clássicos (mista)
J 10- 1-79
'
I
11.132
243.982
Touro (mista)
1311.035 1 24;,..511 - Est. Laticínios Tambati
247.088
11 12
1...2
11.097
Emblemática.
4-:-779
ii 12- 4-79
11,098 1 247.089 . 1 Emblemática
• 1 30-12-78
251.798 1 Solfolit ma
11.105
1 16- 2-79
11.036,
252.233 1 Viaducto (mista)
, 1 12- 4-79 '
11.193
214.088 1 Primc.r (mista)
I •
11.103
260.483
Leiteria Silvestre
i'l 13- 3-79
Rit.z (mista)
11.170 L 264.792
1 25- 8-78
11.081
I13- 3-79
Sameiro . (mista)
1.98.766
299.192
13- 3-79
11.063
Muntb.anc (mista)
Fejxarina
11.172
302.409
I 3- 4-79
11.209
11.058
11,038
11.145
11.077
11.101
11.169
11.054

4-79
29- 1-79
24- 4-78
17- 4-79
26- 1-'19

Laboratório Xavier
233.063
Sôro Harmônico (mista)
233,.087
Casw Arthur
233.186
233.197 1 Pyroxileide
233.232 1 Jovial (mista)
1
Hteolaw
233.689
Renner
233.949
233.955 1 Thiokol (mista)
233.959 1 Ferrolcide

11.176
11.183
11.153
11.140
11.191 1

Janeiro de 1969

18- 3-79
31- 3-79
22- 3-79
18- 4-79

1

11.133
11.137
11.102

303.470 1 Peixar,ina
204.223 ledralin
Gale (mista)
306.306

3- 449
13-11-78
16- 2-79

13- 2-72 •
323.417
Sinai Emblemático
323.419 Fr. Pr Orquestra Pinguim Melodia
•
8-12-71
Ritmo Harmonia
.
323.709 Companhia Autocarrocerias Cermava
11.168
- Ema Organização a Serviço do
5- 1-72
• Transporte no Brasil
Fr. Pr. Banha Rosa, Saudável, -Pura
323.984
11.137
10- 3-72
ó Gostosa
•
9- 3-79
Carlos Gemes
11.033 1 324.396
11.066 1 325.135 Fr.Pr Sabão Portuguez Lava Melhor
5- 5-72
•
Dura Mais
•1 • 3- 4-72
11.211 1 325.743 1 Tradicional Qualidade Probel
18- 4-72 --Sinal Emblemático
11.043 1 828.048
6- 5-72
11.156 1 333.900
Rshcla Krishna
11.078
11.108

'

DIVULGAÇÃO N9 1. 0/à
Preço Ner$ 0,0 •
A Venda:
Na Guanabara
Agência I: Ministério da Fazenda
Seção de Vendes: Av'. :Rodrigues Alves, li
Atende-seta pedidos pelo Serviço de Reembeaso Postal

Em Brasília
)a sede do DIN

ferça-feira 14.
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PATENTES DÉ INVENÇÃO

.111810 N* 149 720 de 7 de junho de /963

E.U.Re
Requerente: GENERAL ELECTRIC COmPANY
Privilegio do Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM BARRA Da CONLUTOR
' TRANSPOSTO" .
jiiiVINDICACOER

1. Aperfeiçoamento em barra de condutor transposto para mel ma.
;nina dihamo -el gtrica que tem um membro de ngcleo com .raigoa longitudinais
palaareceberem as barrai de condutoreorógrante rl aadó pelo fato de comprar
aer, primeira, segunda e terceira pilhas de fio:: condutores isolados dia e
postos para formarem urna barra detr ga fios de largura e de uma pilha de
altura, sendo a dita barra dotada de uma porgto . transposta adaptada para st
capar a porgto de rasgo do membro de n gcleo, em que os . floide tePo . das dl
tas. primeira e segunda pilhas sto'dobrados alternadamente 'transversalmente
na. dite: Primeira pilha; enquanto os fios de fundo da terceira pilha stocaa
respondantemente dobrados transversalmente ima primeira e segunda pilhas $
alternadamenta.
2. Aperfeigoaaento em barra de condutor transposto, caractiriza
Ss& pelo , fato de compreendera primeira, segunda e terceira pilhas de fios
condutores-isolados arranjados ao lado uns .doe,outros pari 'formarem ~bit
xa de tr gs fios de largura e uaa pilha de altura; tendo a dita barra uma
porgto transposta reta . em gigo Os fios de tapo das ditas primeira é segunda.
pilhas stó dobrados alternadamente tranaver. sal'ifente na dita primeira pilha
enquanto °a fies de fundo da terceira pilha Oto dobrados alternadamente
tradsverealmante ma primeira e segunda pilhas; pelo que a ineiinagto de ri(
individual ma terceira pilha : substancialmente ó d gbre,da inelinagto de
fio na primeira e soga pilhai: num local correspondente, sendo a 41U/bar
ra de uma extensa° tal que uma porgto selecionada de nadado fio et :: na
meima altura na terra que laza porgtoaelecionada correspondente . de'qualgter
outro fio.
3. Aperfeiçoamento em barra de condutor transposto, caractariza,
do pelo fato de comPreender2 primeira, segunda e tereaira pilhas de fios'
'
condutores isolados, tendo cada uma das ditas pilhas um numeropar igual
de fios'e sendo arranjados ao lado une dos out . . 5 para formarem 4.á barra:
de .trCe' fios de largura e uma, pilha de altura, tendo a dita barra ema poç
gto'transposta reta em que os fios de . t gpo 'da dita primeira Segunda n pia
lh a s ata dobrados aiternademente transversalmente na dita terceira' pilha
enqUanto ' os fios de fundo na terceira pilha são dobrados alternadamente
'transversalmente na primeira e segunda pilhas,' pelo que a inclinaç go de
-tio individual na terceira pilha substancialmente o abro dá inclinaçto
de fio na primeira e segunda pilhas nua local correspondente, p endo a por,
g go transposta da barra de una eztensto tal qUe uma porgto. selecionada de
ct. a dado lio esta na mesma altura na barra que una porgto aficcionada coro
respondepte de qualquer outro floaelo que as Vailag ges de tenso induzi%
da de rasgo transversal entre os. fios individuals.sto anuladas.
Aperfeiçoamento em barra de condutor tranposto, caracteriia
do pelo Jato de compreender: tr gs Pilhas de tios condutores isolados tona
do cada pilha um if gmero par igual. da fios e arranjados lado a lado para
formarem uma barra de tr gs fios de largura e uma pilha de altura, tendo a
dita berra uma porgto transposta reta em que os aos de tapo das pilhas et
ternas siO dobradasalternadamenté transversalmente na pilha central para
formarem cruzamentos de tapo, enquanto fios de fundo da Pilha central elo
dobrados.alternadamente transversalmente na pilha externa, pelo Pua a

ClinagtO da fio indiviJaua/ na ¡ilha central' ; substancialmente o d gbro da
inclinagto de tio nas pilhas externas num local cor:espondente, sendo a
aztensto da poço transposta da dita barra tal que cum ponSo•selecionada
de UM dado fio esta na mesma altura ta barra que uma porçZo sele•ionada
Correspondente de qbalqu.er outro fio.
5. Aperfeiçoamento em barra de condutor tranxposto áe acÊrdo
com o ponto caracterizado
4,
pela fato de que o passo entre os ditos cru+

ato da

,;

, onde ; a exten*
3n+1,
porçto transposta reta e n á o n;mero de fios em cada pilha.'
Finalmente, a reaUerente reivindica os favores da Convenço

zamentos : uniforme e

Internacional,

sutetancialmente igual a

visto a presente invenção ter

sido deoaitada na' Repare

tico Oficial de . :1,atentei dos Estados Unidos da Am;rica

do Norte, em

2 de junho de 1962i sob o nm.aa,170.
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ESQUF2tENTE=OAVID SCHWA.RTZMARDES. SSo
PRIVILeGIG DE INVENÇXO e Aperfeiçoamento em :teares e

RE

.

tscide

resultante',
AÇpr s_.

RESTZTANTE",
caracve...-zzado por' ao Utilizar na 'tecelagem de tapete aveludadoe
dois fios conjuntos do urdume "fios casais m ,que atuam sempreem oposição uma ao outro, pelo fato de ser utilizado novo. linà.ue
monto para "teares jacquard", pelo fato do tapetes serem tecidoe
oóm dnao lançadeiras,juntée, semurduma:de enchimento é noa quais
cada batida traz a'totalidade doo veludos, mediante aplicação de
noves ligamentos, conjuntamente :sonos "fios casais" pelo fato das *galhas do teor "Jeoquard" •paesarem a ter dois grampos, na
mentido opoate0 pelo tato de 'mundificaras facas 'do teor !tal
'vara" denodo ideal, por exeaw20 em "V" para finaTaente, pelo.
gato An desenho tdenico do tapete, ser'exeoutado de.ta1 modo qpe.
cada eSr'aParagano.desenhO smlatmero impar 4e fios de veludo m
On direçU.anrdume. 29) UPEOZIÇOAMEMO St:TURES E Trapo MSUITANTe
• acgrde 4011; ponto anterior, conforme aolaq aChetancialmente deo,
ov,ito a-reteadteada.s. aveias:Note .4aptrado aos desenhos antkcrat
i i PAPERPEIÇOAMENTO EM TEARES E TECIDO

4.

fr
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repreeenta um dos grupos .01 ou MIT' veado que I repregiaras
um radical de hidrocarbonoto eventualmente eubetituido o assim.
como /* agomos de hidrogenio ou radicais de hidro-carbonetos eveg)
tualmente eubetituidos 9 ou entio T ale junto', repreientan'oe
litomoi que serven.para completar um radical aclico que podo al,
cerrar outrow heterogtomoe.
c) Corantes mono-ase/oco ineolíviie JUI ala& • rospondendo 1 fár.
axila geral
A . X .41

CO-11
II)

50 ji 'O
OtiF
t-

5

CISO 49 . 1314.517 • 29 de novembro d3 1.96/

, REQUERENTS sAmaz s.A. . Suiqa
XflLXGDZ INVENCX:04. Processo para tingir ortigo O bas.
de produtos macromoleculares hidrO.
fobos
PONTOS CARACTERISTICOA

1' m A titu10- do produtos industriais novos"
A) Artigos et base de produtos macromoleculares hidrOtobos, ae.
bretUdo fibras o fios a base de .polieíteree lineares, tingidos,
fulardados ou. impressos com corantos'mono.:a gieos ineolíveis na
a gua o respondendo A Égrmula geral

Artiall

00.0

(I)

O

ea qual
&representa um radical benienico que podo cor substituído em pa
clqh orto em relaçeo . com O grupo ateico, por um .gtomO de haloge.
nio, ' ungrupo alcorilico ou danado, o tas outras posiqess por
qualquer etbstitulate,
13 representa um átomo de hidrogenio ou um radical de hidrocarbo
neto eventualmente oubatituido,
D. representa um dua . SruPce . 0X ou .N11 1 9 sendo que Xrepresenta
um radical de hidrocarboneto eventualmente substituído o rasoire
COMO I* domo!' de hidrogenia ou radicais de hidra-carbonetos ovog
tualmente subetituidos, ou ente° I o I* juntos . representam os (1..
tomos que servem para completar um radical crelico-que.pode enceg
xar outros heteratomos.
1)) artigos a base de produto', macromoleculares . hidrgfobos, sebre
tudo fibras e fios atase de poliegteres aromgticos lineares, til'
gidoe, fulardados ou' impkeasoo com corautes. mono,..aigiCos insolí.
esit; na atua o respondendo. fOrmula geral
k e X o X ....Tr:.00.1)

/I

na que'.
A representa um radical bensenito que pode ser substituldo em po:
oiça* arte em rolaceo com o grupo aegico, por um &mo do haloge.aio, um grupo alcoxflico ou olmedo, o oubst4uldó . mm posig gO pa.
ra em rolaçío com o grupo aseico, por um ítomo de balogenio ou
um grupo nitrado, alcomilice, culfanidice, nitrtliob, euIfeni/V
co ou cerbaaldice,
A representa um radical benzenico que podo ser substituido eia p2'
•31010 arte eu rslag;o com o grupo ateio, por um domo . do hOlogi
Ui% um grupo alem:atoo ou cismado, o oubstituido ea posíqe0 PA
ra . em relçío coa o grupo ateio% por um domo de halogenio ou UU
grupo nitrado, alcomflico, sulfanldice, nitrilico, eulfonilico 00.
carbamídicor
O representa um agomO de hidrogenia ou unradical de hidro-carbo.
neto eventualmente eUbatituido,
D representa undoe grupos .0X ou MU I • tendo que X representa
um radical de hidr. ocerSon;to ordstuslmouto substituta* e Y aeatn
Oone I* aioaoe de hidrogenio ou radicais do hidrocarbonetoe Otqa
tualmento aubstitUldoe, ou cntWo 1 o TI justos representam os A.
tomos quo servos para completar um radical Calco que pode cace
rar outros heteroaionolw
2 • Um processo para tingir, fularear ou estampar artigos g base
de produtos macromoleculares, sobretudo fibras e fio"' a base dl
polieíte'res aromgticos lineares com corantes da Émula (I)
indicada sob la a) e sobretudo coa os eorantee indicados sob i*
c), sendo que esses corantes sseo de prefe4ncia disporaadoe
agua.
Plnalusnto a requerente reivindica, do acerdo com;

.
legislaçío aplicível, a prioridade das correspondentes podidOe
de patente depositados na Reperticio de Patentes da Salga, em"29
de novembro do 1960; sob n4 13473/60, ~15 d e fevereiro do 1961,
' sob m! 1.773/61, o 14 do julho da 1961, sob u* 8.267/61.
TZEMO Ne 135 508,de 5 de janeiro de 1962
Requerente' N.V.'PHILIPS*GLO.EILAXPENPABRIET TN - Rolando
Privilégio de Invenção: *APERPB40AXENTOS EU OU RELATIVOS

PROCESSOS DE PABRICAÇIO DE CAPACUADORES DE ELETROLITO 50.1Id0
DO TIPO DOTADO DE ANÓDO DE ALUMINIO E A CAPACITADORES PRdDUE1
DOS POR tSTE PROCESSO"

O taigal represe0a A tu! radtoal beuzinioosue pede ser ~1+
.tUid em.posi0o- orto em rolagló com o 'grupà suão, por ta 4tom.
slO de balogenio, wigrupa . alcomt130 ou clamado, o oubogtuido
pOilçXo para 19 relaçlo ode a drupo. azUco, por mu aubstitaute
yugativo,
3 representa UM !tCOMO da hídrogenio ou um radical do
bttQ j'y tiNlmonto substituLdo..

1VA . JJ 1

RE/VINDICAÇbES

t\

Aperte/goemoutos em ou re1otlroe a processes de Çebricam
OU do ospeoitores de eletr51ito a&11do, dotados de •nodoe do nu.
ululo, nos quais um COrpo entdico.de,metel el'avuie provido, por
II
torieç;o, de ume comede de U/do dIeletr100, o carpo en gd/co sa
,stra formsdo umedeoldo p oom uma soluo;o ou suepensgo de sal de gola
do con t enda oxisemio, que í oonvertido por piróliee, medienteseque•

i

tirt k,Nra. 14 -
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cimento, em Oxido lemieendutor, • corpo •flAioo UmadeOldo i talth
NOM oqueolde,o -tma tomperetera SM que to alente 41 pir6110. 2
~do a foranto. o ~Ocamente e avirkioe.tepogdoa pelemos.
nos uma TU, 'sendo ont;o o Corpo InGdia4 lubmetldo ter/moio Oubm
sequente e e oepecitor-toabsdo por processos j eonbcoldos., uma
144;101000 peto tato do corpo antdic0 Senalatir do latudatt31) poli
reto O prootaio de escuta sor reilisede cat arbiento onde e preta
toe previlento no excede os 10 mi de nge
2 • Procieao. domo 4 reivindloodo anklpentol, conotariam*
do pele tato do processo de sopesem *ar ~ilude dé.aárdo coma
,eurvi de temperatura que 4 twapra alguno ' orauo mala baixa que R
ouros do ponto de obulloio do liquido umodcoodor ~colado come
protão reinante em turogo do tempo,
3 • PrommOs como orol yindieedo nos p4Mtos 1 ou 2, uru*
taludo polo rato do coxo anOdioo tormedo6 e ser umedecido por
uma aoluo go oti ~ponta* do sal e sor oonvertideporpir011oc. ser
Oonatituido por uma folha de elumfnio, atacado por 11xlvia. *fim

titede h tardo •at e deaOrtgo aqui tone um roterSnoit i fio
00 ~Se
tiquer440a advindo' de aoirdo oøa denvongh luta*
gna
o
e Arte 21 do DeoroteDél na 7903 do 27 di 5geot4 de
Ma
391ffive Moldado do 4.)reopondento pedid44 dopooltudo no Rapara
1104, da a-4;1.0u do Deludi, em 9 do :emir% de 19618 sob nd
*59674.

*4.

de ausentar a superado ativa ou ao atacada, tolha esta que ti
enrolada entío oco uma segunda folho metiftlito a com ~abria se*
perídor poroso.
Processo': come o reivindicado no ponto 3, oarooteritode
polo tate do separador usado ser o tocado dee:Aro.
5, 4 1240esso. como o rolvindicodo nos pontos 1 ou 2. 484
ractorissdo mpolo tato do corpo inuidioe tornado, o sor ~MU,.
com una Woluçío ou suaponaire de sal a eer convertido por piriSliso,
sonaatir do um corpo obtido por inato se empresa:0 • eintarisagío
do p4 de iludnio;
6 • Processo: como o reivindieado nos pontoe i ou 2: oe•
roctorliodo polo ra t o do eOrPO.onOd i co formado, o sor umedecido
coma soluç:o ou auspone:o do sal e ser convertido per pir011ec..
consistir do um suporta, oom olumlnio. i':le aplicado pelO procea4
no Sohoop.
7 . Processe, come o reivindicado no ponto 6, carecteri.n
cedo pelo fato do suporte consistir de um pino ou fio de'clugniM
O - Prooesso: oomo o reivindicado no ponto 7, urooterla14
do pelo rito da aluminio ror pulverizedo (a pistola) *Obro O 11110
porte, enquanto que o suporte e ó dispositivo oplicador da pule
vorizaç:o giram diversas vazas em . tarne de eixo suporte, um em
rolso:o ao outro.
9 - Capaoltor de eletrálito atlido, fabricado pelo proceem
ao reloindioado e .caracterizado em qualquer dos pontosprecedeu*
te',
10 h. 0apeoltor enrolado, Oonstituido por tolha ou ltimina
de alumínio formado, que el enroledo coso Interposigio dó meteria
. separador juntamente com um segunde -tolha metéliea, caracterizem
do pele tato do material separador ser o importe de Unk &Ido se•
mi - coodutor, obtido Pele pirlliso de =sal apropriado.
11 - Oopecitor enrolado, oomo o rolvindicóde no ponto 10,
caracterizado polo fato de matorial sopierador consistir de teol•
do do vidre:
12 Processo de fabricao:o de oapaoitores do elotrOli*.
to elido, eubetsnolelmente organizado de scardo catam dmoriçío
aqui feita com reter:noii ao exemplo.
13 • Oopmitor nrolado de eletWaito atila°, '?ebrioedo
sunde.o processo reivindioadeno ponto 12, aubitonoialsente oona-

0.1

5 40, +40' 46.ri:

-60' *.40 .20

TERMO NW 116.446 .de 15 di fevereiro de 1962.
Requerentes . N.Ve OROANON,. INUNDA:
Privilé gio de Invenolios 'm PROCESSO PARA A'PROTE00 DO AMINO GRUPO
DE S.AIJA-AMINO-204510.54111.PREONANO VOO 3.1.1".01/110 - 20.4=023
SnALIWREONANOme
plUNDICACDES

VProceseo para a protooto do . amino grupo do 3olto-omlnel,20.oeto.
Saiu-prumo 0/Ou 3e2fiwemi31C0.20.411drox1-3alta.-presnane: oerate*
medo em 40 os oompgetos relativos me tosem reagir com,Um eater
de icid0 drmieobolosdnioo dai:émula:

na quel.
,t to um &tomo de hologenio.o
' R .s.um radical hidrocarbénioo
pere'preporar eogpootat da ttemula;

a

•

à
na 041

R1 é um radical hidrooarbOni000
- 4 o.
Rié }(m)4A
20 ?recesso segundo a poinrindicaelio l l parNaterliade am que oh
r'oeoão é realizpda com um ceter..111drocarbónioe do 'togo nome
górMico:

6-
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*requerem, rem-zuna & de COCO
elonal e com e artigo 2/ do

cena commumeeraggv
C6digo do troPr iedade leditetrieis

o prioridade do correeponéente pendes dePeeited0214X0Peitig&N

438 Patented da adi= oab neetC3 241465 41t1 17

de 'evo

I, 19614

te

138,077 23 de abri/ de 1.92
REQuERENTE 2PARBWERNE 110ECHS2 .AKTIENGRSRUSCRIWZ ileMard4
mrstiLtai0 DE mmunn a
Processo para a est abiWOOÓ 40 ctok

PoVnero, trinou

nuagawimunct
1.* .,'Noceso para a estabilizegrie de copo
meros oa
• trioxada l.0apt s t l aad0 pelo tete de (144 Se
empregam para 4 ,
.estabilizagZo de copolSeros macro-Moleculare8 de trioxana
O
formais ou ;teres ofelicos 04 ate 10 Porcent; * Por ptee, ee24
cubado sabre o copoltMero, de pelo Monos um composto da rem*
ta geral • .

' sendo que na fOrmula g‘ral R/ e gà agnitham radiCale id:ntle
cos ou diferentes de alquila, a/quevtla, alquAlenitrila,
alqui lo-emino-alquenila, al quiloamide * alquomileo
,mide com 2 . 20 ;tomos de Carbon% 04 radicela da terMUla geral
Jg
(-Ca-5221'°") Ira
si gnificando A um nuere $nteire de 2 ate 10 e atim
neMer0 In*
tetro de 1 - 9.
2.- Processo, de actrdo Com o ponto 11 , earaeter41ado •
pelo f ato_dcete_estabiliar copolSeros de 90 ate
99% de tio
Zano e 10 ate 1% do formais c(clicOS On ;teres erclicOSe
Processo, de actrdo com o ponto 1 * caracterisei0
pelo fato de que se estabilizam copoltmeron de 95 em ggg
trioxano e 5 . 1% de foi'mal aletílmoglienieo.

4.. P.toces00 ) de acOrdo como ponto 1, caracterisadO
feto de que se estabiliSam copolSeros de gs • 99Xde trio*
sano e 3 - 1% de formal butandielicoo
Processo, de ura° Como poáto 1, catacterisad4
pelo fato de que se estabilizam copoltmeros de 93 eq,
99% de
triozano e 5 . l% de exido de etilenbe
•
Finalmente* a depositante reivindica * de actrdo
a ConvenoU Internacional e de conformidade como artigo 2a,
do
Cedia° da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondei;
te pedido, depositado na Repartiq:o de Patentes da Alemerami
'3.3 de abril de 1961, sob ne IP 33651 Iva/39b.

Mu- 139.718 * 6 da junho do/.962
REQp2RERZA. J.B, CEIG2'84, • Sulea
fRI7140/0 DE INVENg02, Agente antimicrobiano e emprega
do mesmo
Pene CARACRIR/STICCO
$e agente *augurou/0o, -caracterizado por um teor de 0,5
a gqn
.14>ggag mon na derivado aromAtico de amido de ACido da fórmula

;JIM
COCIV1

waRciininia.dmo O d, ta. 4 hiaresteto OUtdie820 dei
cloro, 2'á dibidreztele cm, ao caso de*:21 ser hidrogAnio, tamb6:1(
pode significar da átomo do cloro * 3. 4 bidrogAnio em o grupo olOgi
racetilo -COMI 01 * R representa tua resto elquilico eventualmente
clorado com, no máximo * 3 átomoS de carbono on* no caso done Zão
ro, também um resto fenfliCo'eventualmenteClorado, O grupo amicto
co, um resto alquil-aminico com, no máximo, 5 . átomos . de carbono, •
=resto dialqUilmaminico emit a°. todo, no máximo, 5. átomos de 0Ma‘
bono'ou um resto fonil-aminico eSntualmente substituído por Uol
grupo'cIoracet110, e X o grupo *CO- que, no caso onit signinea
resto aiquilovpode tambóm ser sulistituido pelo grupo
mistura COM solventes que fervem 4eima de 4 0Q0 elou exciPienté0
' pulverizados e/onsubstOnciaa de atividade superficial.
2. Agente antimicrobiano de acbrdo com o ponto 1, caracterizado
por um ter de 0,5 a 9C% em clorecetil- acilanilidae da Ur:nulo de
rol mais restrita

•

R1 X • NIT

COMIz Cl

X3.
como substAncla ativa, onde Ri significa um restoa/quilico ovem*
tualmente clorado com, no máximo, troa átomos de/ carbono, preto*
wlvelmente um resto metIlico eventualmente obrado, oI uai resto
fenilido eventualmente monoclorado, X representa o grupo .CO. on*
no caso de IR / ser um grupo alquilo eventualmentoclorado * também
o grupo -002* , e Iiibidrogtnio ou um átomo de cloro.

3. Agente antimicrobiano de acbrdo com o ponto /* caracterizado
por um tobr de 0,5 a 90% em difenilmáter - amidaSieloracetilades da
fórmula geral mais restrita
COOHR01,

n, x all

como substâncias ativas, onde Ra significa tuiresto alquilieo eVetb.
tualmante clorado com, no máxima trOs átomos de carbono, preferi.
velmente um resto metIlico eventualmente cloradd, X 6 o grupo
. .
-CO- ou .20e. e Yi, ra e z thm o significado nd.I.eado no ponto 1.

4. agente . antimicroblano de acera° com o ponto 1, caracterizado
por um teto de 0,5 e, 50S em derivados de uréia oloracatilados de
fórmula mais restrita
112.

ti • CO . NU

COCH 2,

ri
como substancias ativas, onde Yi é hidzogbaio ou um átomo de cloro;
E3 é hidrogbnio, um reato alqui/ico com, no 'máximo, 5 átomos de
carbono o um resto fonilico eventualmente cloracetilado o 1146 bt,
drodnio ou um resto alquilico de baixo pése molecular * onde os
restos alquIlieo RN e E
oonjuntc; não contado Meie de 5 Atemos do
carbont
5. Agente antimicrobiano de lavaccm e de limpeza de actrdó com
ponto i, caracterizado pelo 'ato de'conter, ainda outras substancias 40 efeito inseticida e bactericida.
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mre dgeBUS eptiallOrObleift0 dO 2
4~112 a
ponto g, opractori2@ao por Rita tear

alega1'aeetilmford.1).uréi4

ao aa mma GO mor do doa(
da pg2 4
• : 50; da t;NiugWattié;KNa

ealjatdeolo ativíti

rioaleenta a reclamante ragMleate, de fier320
(}01d Ét X
chiado a,plicAvel t a prioridade de eorrespeadeat4
'pedido dZo pese
tedito dep ositado na Repartido de WItoated da abato erd 7
do &elo
de 1961, oob e 6605/4C
TItme a 140.238 a 20 de AM* 1.9621
eRVERENTE. 32..0E1Or S.A. Sui2d
PRIVILCOIS pg IgVERM Processado mede 441ffiloplatralem
dropirldint.cos
. .
PONTOS

cAna6mranat

PrOcesSe de produsior.uovos deriVadot totP440104021
micos da fórmula 'prol

1

na qual R i,

n2

a R 3 , independentemente Um do oUtrOl

oiglrxietelta
máximo. 9 atomoS de carbono, e 24 Mu,
presente um rosto alifAtico, cioloallfático ou aralifdtlees s:
substituido ou não eUbstituldo. COM , MO máximo, 10 Consoa. deg
'carbono, caracterizadO pelo fato do se condensar um
compota
dA fórmula geral
um resto alquilo com, no

com cloreto ou brometo de bide eXameetico.

a requerente reivindica, do aobrdo oom a logialsgao
aplicável, a prioridade do correspondente podido da patente%
positado na Re p artição de Patente g da SULCa eM 22 do Unto d.
1061. sob nd, 7291/61..
Finalmente

teme - 142.423 - 27 do egOsto do Z0962
lRouRRINTE . CHRISTIAN PREMRIZ MINS . erteo do StIl
aervu 4GIO Dl INVZNON
Aparelho soorfetqOado pare

awaverstio
dó movimento cotetiwo em movimento a.D.
tern:tiro e mecanismo redator 44 Moo
cidade emprogmado o Men*

PONTOS cARA0fAppg00$

1.- i p erelho para al convereac a@ MOVAM% COOU%
an movimento alternativo, oaraot ertmed0
,pelo :Ate de ter um (9
xo propulsor, um elemento da ' came 011fnOr100
ANNO01040 operaa.
"emente coço o eixo, um seguidor para * omina
$0100 pora voriot,
ram a excIntricidade do eixo geom4trtoo. long
itudinal 0filtr0A,
do °ame em releoSo ao eixo g
eomârteo lonsitddimel Ao eiró, qtam
r
juatar o arrendas° ao isreguldorr.
•
.

202, Aparelho para e oonvera go de movimento rotativo I
em movimento alternativo, oaraoterizado pelO tate de ter um
,3co propulsor, um primeiro elemento de come montado excentrlca.
mente em e fixado ao eixo, na eegur.áb elemento de oame ollín
'dtioo dotado de . um furo ou reocoseo diepoeto exoentrioamente
que acomoda O primeiro elemento de come, um .seguidor para o oa
gundo elemento de carne e meios para originarem que o ;segundo
elemento de come rode juntemente com o primeiro elemento de
come em qualquer poaição relativa desejada doo dolo elementos
de Come para controlar a excentricidade do eixo geomátrico loa
gitudinal do eegundo elemento de come em relação ao eixo geomi
trio longitudinal do eixo para ajustar o arremaseo do aeguld0r5
3.- Aparelho de acórdo com o ponto 2, no qual os
meios eão caracterizados por um batente fixado com o segundo
(acizento de carne e um batente oombinável fixado com o eixo que
no engatamento eStabeleoe e rwtação do 's e gundo eleMo ntO de nau
me e arranjos de ajuetegem para alterarem a regulagem angula'
doa batentes quando o eixO seta na oondioão eetioionária.
4.- Aparelho de aoerdo com o ponto 2, no qual os
meios aão caraoterizadoe por om eietema planetário adaptado pe
ra órbitar o eixo e controlado por terça centrifuga quando o
eixo rode, sendo o alatema acoplado diretamente ou indiretamea
te ao primeiro elemento de *ame e ao segundo elemento de come
.0 sendo adaptado para rodar Os °amen em antifeee para aumentar
e excentricidade com movimento pa .;:e fóra aumentado radielmentm
do eietema.
5.- Aparelho do eoOrdo cose o ponto 4, oareoterizado
pelo rato de que o sistema plonitârio 4 articulado a dois braços ou 'similar projetados para sOra a partir do eixo, sendo WS
braço fixado com o segundo elemento de carne e sendo o,segundo
braço acoplado diretamente ou Indiretamente streV;0 AO eixo af
primeiro elemento de come.
6.- Aparelho de ao8rdo com o ponto 5, oaraoterizede
•
pelo ¡ato de que o sietema planetário $ articulado aos braço.a
atx: ave5e de vfnculoe rígidos articulados.
7.- Aparelho de acordo com õ ponto 5, earaoterizade

pelo fato de que o sistema planetário' artioulado aos braços
stravás de um vínculo flexível que 4 associado deelisantementf
Com pelo menos um peeo planetário.
S.. Aparelho de °cerdo com o ponto 7, caracterizado
pelo teto de que o vfnoulo atarrachado atreve., do piso,
9,- Aparelho de aolirdo com qualquer um doe pontos 4
thAaraoterizado peló fato de que o aleitem* planetário cede
para dentro °outro a torga oentrifuga ne ocorrenole da aohreoel.
soe AO Seguidor para diminuir a excentricidade,
10.- Aparelho de aárdo com qualquer um doe pontoo
: 4 9 9 0 caracterizado por um dispoaitivo poro controlar o movi,.
: Mento paro r6ra do slatema planetário eob fOrça centrifuga. .
11.- Aparelho de aodrdo com o ponto 10 em que o die.
poeitiVO da contr8le caracterizado pOr batentes nO segundo
elemento de come e eixo que no angetemento mant g m o alotem.
planetário nUma 8rbita íredetevminscia e um controlador para r,e,
vier oo inItentea em viria., rele4es engularee.
12.- Aperelho de "e108rd0 :

00M , 0 p onto

11. oaraoterlee+

010.

14.
TeNen---,:.,
Sc
•

r

••

8IIVINDICAÇU8

4 11 • •

de pele fato de que O oontrolador ; um arranjo de boaee com.e
qual to qletinte do elie i'fixodo e MeeiOd são PrevietOS Pare'sn*

- ComposiqUe fungioidea, com etividede ontieddloodgn

t4

00káre6 W bossa em qUaliluer posição 1/Adejada no eixo.
23.. Aparelho de acirdo com o Ponto 11; caracterizei'
do pelo fato de que o controlador inclui ume porção roequeade
helicoidalmente no eixo, uma manga cobrindo a porção roaqueadd

retive e n iá'ró .VectiW, f lucte

dnoittiWdede ' Meti4a e pre tl entiíli0,"ft
/
contra ok i midopsrOilia tUngoeee, CeraCterieedea 110P4U0 OcnteÂ
•
j,
'como PrindlPie atiièo', Seja
'e'dit em Misturo eihergee eon
gieldaa conhecidos, pelo menos Urinei, tremente NO:49c1. em (Wfib
de urna *beta -omino-aril'-etil-octOne.
2 . Composições fungicidee de etelar40 eca"0 p ente a, CO

do eixo, fixada com o batente de eixo e tendo pelo Illfg — B um
Xaego axial.e uma porca cureora no eixo oca ume indi g nais ene

recterizodes porque ois1 fracamente soltivel em jgue de uma bittek
emino-oril-etil-oetona-e um piorato.

toda no reage, atuando o movimento da porca ao longo do eixo

3 - compoolo.õos fungicidaõ de acordo 00M co pontee
' e 2, caracterizadas porq ue o ptorato . de bett.emino.eril.ettlettetet

pare rodar manga alterando assim a relação angular doe batei/
ten.

me ; escolhido do grupo coneVetuldo por: plorato de betemdimObilta
mino-9-antran11 .-etil-oetona, plorato do bete-..mortolino444o1ore4o
-naftil -etil -cotou, plórato de bete-dipropilemlno.bensftile041)*

14.- Aparelho de ac8rdo com o ponto 13, caracterizas
do pelo fato de que a manga 4 encerrada num alojamento rotativo adaptado ria rotação para causar o movimento deeejado de por

• -0-etone e picrato de bota-morfo1ino-9-antranil-etilmootong.

oa:
15.- Aparelho de ac8rdo.com qualquer um doe pontoe 2

4 - O uso do piora doa de bete.amino-eril.etil.octORAW)

a 13, caracterizado pelo fato de ter uma pluralidade de prime&

Como principio ativo, soja sOzinhoe, seja em mteture ein4rgiee O
outros principios ' ativoe conhecidos, na preparaq go do compoelq8011
fungloidaa dom atividade antlOica, ourattv o preventiva, junto

roa e segundos comes montados em jogoa no eixo com os seguido.
ree para operar em relação de fase equilibrada.

com atividade curativa e preventiva contra 08

16.- Aparelho de acOrdo com qualquer um do

endopareeltee rege,

pontos precedentes, oaraoterizado pelo fato de que cada segui*

aos.

dor fixado com um tirante abraçando um eixo de saída 0 que

A requerente reivindica de auird0 com e 00nVen03 . 0 Ifie
ter/lecional e o Art. 21 do Decreto- Lei No. 7903 de 27 de Agosto
de 1945, e prioridade do correspondente Pedido depositado na RO*

atua pare rodar o eixo de eefda num dolu ',p oluindo o agarramento de euperffoie do eixo de e 'efda e rotação- do eixo de saí

artiçO

da de uma extensão predeterminada quando 0 seguidor sobe no

de Potentes de 'telim. em 10 de Outubro de 1961, a0b NO.

come e afrouxando o agarramento a retornando a ume posição
neutra quando o eeguidor desce no cismo,

aRMO IN 143 644 de 8 de outubro de 1962
Requerentes HOFFCO S.A. . Suiça
.
Privilégio de InvenChs ' , PROCESSO. DE FAMJCAÇÃO DE 'RECIPIENW.SS
VS mATÉRIA PUS:PICA TiRm0-mOLDPSI COM PAREDES PINAS S INSTALA
rIO PARA A SUA REALIZAÇXO"

17.- Um mecanismo redutor de velocidade eubstenciel
nente p omo deaorito aqui oca referindo é figura 1,
18. : UM mecanismo redutor de velooidede eubetenciAl
nente conforme deeorit4 aqui com referim,ée figure* 2 e 10.

RSIVINDICAÇUE;
UM prumo de febricacio do recipiente* de paredes 2$
nas de mattWis p148tiCe moldéSvel t;rmicaMante, .mondo o qual torne4Á
male;vel ume folhe de eatérie pleetioe pele eleveg go de ene temporotnk
ro, caracterizado pelo fato de se deformar meanioa e localmente.* 00
to tolho pele introdugío de ume pungío em uma matriz cuja oevidede 01
presente uMo forma cOrrospondente i do recipiente eoebedb, e.moldetá
Parcialmente a0 mouca de maneira almultinea, e entOrio pliastiOo C1tI84
do entra o pung g o e e matriz por eaticomento deste entre dois 0014020
gososos et; e obtenc go de UM recipiente que apresente dimen4ea 2r$ZEW
Oka das do recip iente pronto, terminando depois e moldagem pele' humo
OU do cang o gasoso exterior afim de aplicar e meteria pitUtIco coilW
t7'0 83 paredes de cavidade da matriz sob e eq;o do oolob;o inter101%

rig
rÊnmor ri g 143643 de 8 de outubro de 2962
Requerente:st M0NTWATI7i1, WOISWIL 08Natálafigl0~118
.
Nelia
mINERARIA. E CHIMIOA
Privilegio de Invenção: "COMPOSI000 MUGIDAS Ma"
Wr16IDICA. rk, RAM DR 8RTA-A41110-AR/UMO11AM

t

,o finalmente, opOs a retregio ourai:do do pung;o, ejetor o reobitatp.
.0cabsdo,
2 uma inotelagio poro e reelizegio do processo 11050/41)4
anterior,
compreendendo um* inetelegío de moldagem tr00
GO POnt0
lAtede de umdispoaltivo de poticionemento de uno folhe de meteriO
plástica terno .moldevel, de ual. dlopoaltivc de aquecimento de Uma ove
cm co menu dessa tabe de met g rie plástico, de ao menos une aletria
de ao menos mem pungi* que coopere com essa matriz, dispostas 40
oe, lado • do Outro da 4/to falas de matárie pleetica,:cereoterizedffl

a

14

DÃO ()NOM teoeção fl10

(r40 d) nome e da punkt careartaral 404@
061MOMI5
kallegie! do um fluido paca% da ma goa e que dure* nega
mu; da
geda do ottt2o de noidegoos da um coUganCa a msdrío
aase.
£21101 entro dolo' doltasa ap aPaGao parNo enaP o
rte adiu
pgatIvo de . comeado que contrata outra TOCPC canoa ao voacaddedi
003 empittudeo dos deoloomontaa talatEvca da ~toa da metrãe 112)
elogio a Colho do :ateria p laUtica amuada mos Cogita que doparia
‘ta forme de recipiente e mo/for a da
colopasZob da mat;rle glaSZOD
GUMMI, ' min ema aXimentoga da etattc $45010, Nt0 01 disp0
OlUvoo de bjegio.
3 e Uh pracess0 amuado a ORM Ze
09ffiendMadd tPalei
&Na do entes de oa proceder 4 apo jo da reniplents moldedo ORE>
43s ri cimente a metrIc da maneira- a parmitAr ejegío 04~
011ita de rediplentes que COMPOrtOM 0a3fte% 44XXWAtONG .

4 . Um processa do ocardo cpn o POnt0
corooteriesdO
Oto teto de ae g emer o reolpiento m uldadU'da Wh* da
014tio, afites de ejegío do referido y2ocip ients,. •
5 . UM processo d e .O0Ord0 UOm 43 p
ontos a 4, ofeactortdado pele tatO de que 50 l eO5 rd O r00O2.00t0 f'OZSIOdO * de
to1he da ragaa
pleetidemsi um instante q uoiqqar do wlo tobrica00,
Bojo no
eltml do p re-moldegemp durante o MradOseN on
apele, e . %oldsgem ~int*

• 6 e Dm processo da auarda cum a pc.nto
%te

iatieiro de 1969 411

).
t
puro noco co comporta ,einde uol ,oinoalt!" 40,0 01115 gut ot t liri"i 0410,
Mote n ro/dosem de um riciplents perto da .alide de =teria paiol
tico qua roroa o 010 roolgento do reato de PUS de meterie plísv
theo
VMS.inateleglo'de edrdo com co pontoe 2 e 15 0 os•
tuotoritede peto teto do diapositivo de corte , comporter ume toco enup

Ror Suatentada p ele pUn910 e que coopera quando esse pun9ió est; enapjede , rm matriz correspondente, com a tece'frontal desce Matriz:
CONO em Inata seeciffilee 8 tolha de mat;e18 pleeticO.
17 o Ume inetele9is; de •o;rdo com o ponto 2, caractOrl•

todo polo toto do cooporter cinde um disPoeitivo ' de eisafriement0

doo
A

requerente reivindie" a de acOrdo com o OonvençXo

MCCiOnal e'o Art. 21 do Decreto-Lei No. 7903, de 27 de agosto de
19452 A prioridade irá correspondente pedido depositado na Repart140
de Patente] da Suíça, em 9 de outubro de 1961, sob No. 11,668.

1,.oereeterIzede

de • e atabeleccron ao1WUJOu do rluido gasoso homogeneo
Ch tOrno de panei° o °entre WN paraaeo da matriz tendo em
visto O.
sibtiramento d8 toot4rie peto 4 outro i.4444 4414
c o1o:I n-45as da tluida
mos*.
rato

? .

Um prometo de ocOrdo com ou p
ontos 1 ci, acreano
4944 444.0 reto 00 88 uti1iser o no ooma fluido gosocoo.
e g. Um premeu) de aoarde noa 4 pont0 io
earsoteadzaen
004m rato de ee eÀer a recipiente to.rmodo poro fora do
mitris pett*.
~tura de meou q ue dí penassem Li punqiiu.
9. - uá processo de scardo oon o ponto 1, aeraoterlzode

Oto roto do 08 mentor a temperaturo doe notrifoo ma um
valor que
ultrapae g a q uaae' a temperatura oMbiento.

la
Vula ineteleç;o da ocaran ona o ponto
gr, oor0etimmea
do peio roto doa di apositivos de i4joq g 0 dO fluido

epooao 40 ~lio
do •etriz °empei-terem cedo um, taboa 400 minoro,
dIMen04911 o dtapow
aolo eao tile que p ermitem tomer caorzSao poulC4 homem, ws,

eft0/ d* pun9io é contra 611 paredes dm zotrtao

Ume lnetele00 de c ard() nniu nn Pontoo a
4 IQ* 44'
raoterizede pelo teto de matriz c omportor ~somei pegos
ou parte*
leyloo;voia radialmente umas em re15411 4o
itpandida a ume posttgo rachada de ~figo,. omOrno outra 0.20 poeta*
12 - Uma inst818a0 de acuird0 CUM Ufa Pn c tol 2 o %I, Car00,
:irisada pelo fato dee dites peças ooportoo do matriz derem mormal..
lenta Mantidos ne p ositio •xPandida Por ou ~O% um*

a9io elíaties.
13 - Ume ineteleçie de aocIrdo (num rin pontoe 2 o
12,

Olicol3.

LSC:r1644, pelo fato de oomporter dioposiftwom que provooaai o foohameng
to 4 1 manUtein;0.08 p oaloío tecco do do 4(er:ride a/

matriz dureate a ~asem do recipiente 810 Me0013.
14 - Unm Inateleeio da 'soando num o ponto 2, oeractprIzed
00.4 roto de oomportar . einde um d/opoor:two da ojegio que provoos e
fora

da

RETVINDICAÇOES
1 - Um Poço ou fornalha de aquecimento provido coa
Unta fon.te de irradiaçâo de calor que pode-ser aquecida a
uma ta:a,

perature de incandescencia por intermádio de contacto direto com
os chamas do um.ou de mais de um queimadores, caracterizado pólo

tato do elemento Irradiador de calor ter a fOrma de receptulo total ' ou parcialmente aberta na sua parte superior.
2 -

11

(04 ,, p.,r,

TáIRMO N Q 144 242 de 29 de outubro.
de 1962
Réquerentea INGENIOR DUNNAR SURJEIDERUP INDUSTRIOU
- Noruega
Priviltágio de Inven4oa "POÇO OU FORNALHA DE AQUECI:4ENTO"

metrtz do reolpionto maidodo.

- UM inatelegio do auardu uma u p
uutd 2. gereutirlz14,-

dm poço de aquecimento de acOrdo

com o ponto 1,
Caracterizado pelo fato do dito receptáculo alongar-se na sua disposição definindo unta montagem sub stancialmente horizontal, estando

provido ohm uma ou maio coberturas ou tampas que

se deslocam na

dtreeao longitudinal Cf, ato receptáculo.

3 -.Um poço de aquecimento provido com um elements
irradiador da calor de aciirdo•com 03 pontoe 1 ou 2, caracterizado
!pelo fato do dito receptUulo estar montado acima e es
paçado do luza.. •
do do referido ouço, ..tma da Mais aberturas de d escargapara os gasea
da combuatío sendo providas na parede ou paredes do dito poço, as
referidas aberturas, quando vistas do:receptáculo em questiio, estilado p osicionadas por tri'o dos blOcos alinhados RO
longo do mes eta
eacept;culo.
• I ou

4 - Um poço de aquecimento de acOrdo com os pontoo
naracteriAdo pelo . 4-,,,•do dit4 receptáculo estar monta-

acira-so eau.. * .do do fundo do poço

em

quessfío, coe as aberturas

DIA0 OFiCIAL (bec:.c

412 nre.a-fei , a 14

de lesearge para os gases da combustU providos
no fundo do meSMO
_
poço per baixo do referido recept;Iculo.
. A requeren te reiyOdica . de acudo com
ionn , e o fat; á do Decre,o-Lei n 2 7903, de

ConvençãO
27 cie agosto

a

Mnternac

depositado na Rede 1945, a prioridade do correspondk te pedido
fate)tes de Noruega, em 31 de outubro de 1961, sob
partlç g o de

contendo oxigenio em quadtidade estoquiombtricamen te excencivn
serem. puotadoe atreves de um leito deum ' Cat .ei?e 'aio 'r, em tampe»
. .k
,
nalgmes da ordem de 427 ei 648É.• Ck 000 í 12001'Y, ' bed
retereis ç.;•3
-.;•
N. •
.,• )
como.pslo foto do ;perfil
do. temperatura
do leito de'cataleador
•
.
•
•
•
1

•

mar suavizado pela passagem de 0,01 a 159:em pe'N, do biOxido dO
enxofre, ou uma quantidade equivalente de um materiel contendo
enxofre capaz de dar, por oxido4o, biOxido de enxofre, baseado
no pôs° do material orduico que cofre ' s ox1da010,. &trove° do

1111987,

catalisador.
5 » Um proceeso de acOrdo com o4lCuer
dos pontos 1 a 4, careoterizadó pelmfato.de compontoe de enxo»
rre de Inal . .-;.o ponto de ebuliqão, tala. como xerotroo 0 1 n 05,
aulfuretoo de bisulfuretos organicoé, empontas ordmicos 'Lote»
rocdclicos de enxofre * tale como tiotenoe o tiotenoc hidrogena»
dos, tric+xido de enxofre e bleulfureto do =bone, serem adicto
uadoe CO Material

do

alimente40) erqUEOtidad0 de compoet0 dO

enxofre adicionada, ODloulada como equivalente ,de biOxIdo

4o ca

xofre, sendo de 0,01 e 15% empeeo em re1040 CO pOoo do meterl.
sl ordmico submetido h oxidnÇ110,
6 » Vá processo para oxidacto de comm
postos' orgíalcoe, caracterizado pelo fatO do eetarcubstenolelm
mente da acOrdo com o que foi descrito 0m, qUalquar um doa eXcW8
plos enteriormente Indicadas.
.7 . rrodutoo.do oxidaqto do compobe0
Orânicos, caracterizados pelo tato do Corem properodoe polo
proceeso de acôrdo com qualquer UM doo pont05 procedontee.
ARMO N o

144 301 de 31 de outubro de

Trdx0 No 144 319 de 31 de outubro de 1962
ál equerente: a g uIS NATX0NAL D US/NES RNAUL o Franga,
Privilegio de Invengo: "APERFEIÇOAMENTO EM rE0N4HENTOS ps Cie
PU AUT0M6V1ISm

1962

EsU.A.
Pequerente: CALIFORNIA ISWEARCH GORPORATION
Privilegio de InvenÇâoX "OXIDAÇXO De. UO4P0ST05 OWN/0054

aSIVINDICAQUI

AIÂIVINDIOAOES
» Vá crocosco paro produçZo de com*
;postos orgqalcos Oxigenadoet Caracterizado pelo fato de comprem
endera pa3saaem do um material consistindo do hiarocarbonotos,
sldolaos, átonas, álcoois. ou exclace orúnicos, na fase vepor,0

um gás contendo oxiganio, em quantidades estogniontitricsmente
em excesso, stravOs do um catalisador do oxidooiço contendo
to de vanádio, o.umrtemperatu r n coimado 288°0 (560'111 áu4m
temente com biOxido do enxofre, ou umn quantidade oquivelante
te um material canteado enxofre que dá, por caiaras, bieridn
de enxofro, om 4 nÁntidadoe da oraom do 0,01 o 16%cm,:p6co em 2t,
1ac70 no pew do material orenico submetido h oxidaQ15,0, zge
suavizar o portil de tomperatura do 1oit0 do catalizador.

acrao com o peuvw
do partida Der= bldtG e -

2ø Um proCesco do

•

1, caractorizado polo tato do

wierial

A'

sarbonoto aromático.

e N . Um procosso do aciird0 coM o p011t&
2, caracterizado pelo teto do matorial do partida ' sõr UM Ortawt:
w diál quil benzeu.
em Um procosso para pecduqh de tale
feumrtrolOs
rido ftAiicO, .C;ra'Cierizado pelo fnto ao -nartaleno,
,
actic ara-to?.uloo " tMf3 YAW OgW 441,,
inOmac, orto-xlleno
4

3. • Um diapositivo do leen:mente de Gap& do uo IngoIo. 1
no qual uma travessa do colme morta os org goe de comando Ode trizti
Temente, o o dispositivo de reatamento por ~olmo m gvel se 0o0gp,'
i lingueta do copia, oaraotorlzedó porque talo org goo do comand00 li
de tremente e encalmo do lInjUote, c g o Deparado° o ligadoo OtIM
oi por um olmo, do te/ modO Otto, por moio do , tr4 An/co manob0 Cogt
to por =comando, te'deargemprteelro oo edil° do trovon4g01( )
40pola o encaixo da lingueta°
•
g.. Um diepoaltivo 00 reatamento do ca pt8OEUnd0 ctloW
11, caracterizado porquo dolo coportee de travessa Ce coup Domo
gaakancolo paro o eixo de ligaggo, colldgrio do unindo MIXAA1102
Coava fa, de outro lado, com o orago do travamento proprlamCBC
dito, eubmotido a ogiio do MI emaa o tendo dolo encaizon um 134.110
tratamonto do °agi:dobado, o o outro poro =Itero capa ont e4)bertoé coororoneo como tico do ut2 doma do trovamentoorticul00
por acoplamento comuna mole atro =eixo rimo, o tendo um °ia° 10,
Coalhe tua rocgo do Uai pequena blolo articulada obro o orggo
trevamonto, o que cota ligado o um comanda por melo do tante (O
droOro , do, tal modo que, coto/lendo O cebo, o olmo do °levem° OORD
e rung° no:~ que &olmo o orea de travamento, desprega ót10
43 eleveneo do Comuto o, POP retsgto do encal*e, levante a 21119
custe e o oo l4a Indo o 4 U410 ORIO 04 ,4209 igle ulede 4
.0 IMÉL
.
,
cu1ak0 CdtOMOOdto-

tibrça-teira vf,
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A requere:11v reavA gsw&wo de ootiedo oom to Denvangio lato*
Metanal e, o art. 21 do Daorato4ol Roo- 790M doh 2T de Agosto ao
04g, gh prioridade. do eOrremoondent0 oad. 9"dap ooítodó ne M40oPt#
401 da rebentes ft Frase • at de Norambro'de 2.944 VOO Noa 31049/a

5-02;.;okiti
TER00 No 144 423 de 7 do novembro 91. 1962
%luarento THE DOW CHENIuAL COMPANY - E.U.A.
Privilegio de Invenção* "VACINA DR VIRUS Da sARAminkum
viga
ATENUADA, PROD8830 DE EUA PRonn(M n
•
'

REIVINDICAÇOES

'1 - Um proceess para a produção do vacine contra sarampo

do virui do

r-rwmpo

vivo atenuado, , por propagação o oroscímento da

Uma linhagem

atenuada e adaptada da vima do serompo om um meio da
estatura somproondendo 4ia1u1as vivis-de animal e por separação da

m, 144.384- 6 dor novaMbro de lo-962
~RUTE . !DEALBA TINTAS 2 7222/Z28 - sie Piau
minutai DX IRO OWO,parralcoamentos em primem pnesuaítiO3
parattacher latos

E'IVINDIOACO25

1 Aperrelootatentos em prensa pneumatioa, para
tachar3ataa, caraoterleadoe por um Tm:44%U com uma catremt

dado fixada a uma baeta comendador, etrao4s de um cilindro az
PI0 de comando ' a ar pomprimidoo- g eado (0. outra eXtremidade
do dito belanoin fixada a um ark5oZo cuja extremidade livre 4i
cortadora de um di000 de-dolio

recembt4trei.

2 a, Apoafolgoament"
oaracterioádoo por g erem oa

ecnfOffina

Uma de

reiviudioapro

10

dolo ~Moa acouto

dee perpendiculareo 4O - 404 plonoo' ditO3 eipideopenatrandel
ao Lutador do imbolo oudo do ~odes por um trinco de engs
oo..
• APerfelpoomentoop ~ermo raie-1041mM 00
caracterizado' por cor o trino de engate do noa**, doie
provido de linguha de fimagao aa dia04 da delup e,
ta lingueta atuando

241al.firo

perpendicularmente a atravie do ¡atam

4.- AperUlgoamentoe @ oonformo , roivindicaolo. 10
caracterliadoe por g er o citiauW • dept4 de 'Ornando 000p3.a44.
entrada de ar comprimento atra yde do uma vítvula-pedal.
5 - Aperfetooamentoe am prema pueumítioa, pai4
rodar latae, oaraoteritadoe par ' da rolo- co dau
oon7untO# ao4o d000rttorrà reiviadicadoe elluotrodoe 404 *049n100 04044%

dílUls a detritos do moio de cultura, earooterizeds porque se empesga• linbogew anbworg de virua de sarampo.
2 - Dm proo-ãaeO sogundo o ponto 1, caracterizado porque
1inbegom Schwart de vinis de sarampo, a obtida por tiOsptuçtia
.do virus nativo, de aorampo, do modo que soja aspas do crescer on
tecido do sOlules viva, nio ' humanas, uu em um moio contendo tala
0O1u1aa vivas ao humanas, e por atenuação do virua adaptado por
paasagona!seriadas Maltiplas stravOs um meio do cultura compreendendo 041u1e3 animai, vivas ao humanaa, e ume tomporatura de
mo.
403 cloo 35 1 0, poré:m te una temporatur. maior que aquola na qual
Goesa a propagação do virus,

3 - um p rocesso aogundo o porto 2, caracterizado porque
40 emprega uma linhagem de virus de aarampo que, apóio adaptação
fel atenuada do tal modo q ue, ao menos parte do prooesso de.atonu.
•0* 0 foi oenduzido a uma tomperetUra na faixa, do 28

a 32*C.

-

Um prOooeso aegundo o ponto 2, caracterliado porque
de emprega uno linbageM de vima do aerampo que, após adaptação
001 otormad* do tal Moda que toJea as gassagena forem conduzida,
Wino ' faiga de tomporaturs do 28.32*C.
W, a.

Um p rooesso aegundo o ponto 1,'caroctarizado porque
0 . virus . de sarampo da linhagem Dobwarn, 4o obtido por atenuação

do uno lichogom atormada do viro& oe morampo Gomo a linhagem
&g oro de vir% do n erempe, e uma temperatura menor q ue 35 mC,

poUM9 temporstora maior q ue aquela mu qual cesse a propagação
do vieua,
Win

e

6 Um pmrdeao aogundc. 04 pontos 1 ou 3, carectorizado
prqUe e linhagem Echwort de virua do sarampo,

.0teinagio de una linhagem nativa adaptada

de

4 a obtida por

virua de sarampo,.

.ciaw, 4 linhagem %dors da vírus de sarampo, polo que ao menear

'

ossti

si

i
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4

torto de ineubeeiro no prooeseo ãe etenui4o foi eonduzíde

A reouerente rrivi,odkca. ge ectrdo ppm“onn

8 Me

ttr41007ítUregt*. reixe de 28.32*C.
7i. *O VOGIA9 eontre sersopo, eereeterizede por aler
produtlds pelo prooesso segunde quaisquer doa pontoe 1 e 6..
A requerente reivindico do eocirdo com a Convenção Intérc

vençao Intsroacional e,a Art. 21 do pecreto,XeiTnea993, de
127 de egdsto de 1945,

prioridade do correspondente pedido

depositado na Repartiçâo de Patentes na França, em 13 de no
vembro de 1961, sob oR 676.780.

uiónel o o Art. 21 do Decreto-Lei No t 7903 de 27 de kgosto do
na Repartia
1945, FT, prioridade do correepondente pedido depositado
cd'o de fetontee dos Betados Unidoe de Amenos em 8 de Novembro
de 1961, sob No.

a

F1G 1

44

150.896.
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TfRMO N 0 144 606 do 12 de novembro de 1962
Requeiente: ATELIERS ET CHANTIERS DE NANTSS (Pretagne-Loire) 4
BERNARD LS 80EUF . França
Pri.vileigio de Invenção: "DISD 3/TIV0 DE MOLDAGEM AUTOMÁTICA Dg
ÇUEIJOS"

n
Z1

REIYINDIentES
• 1. Um dispositivo de moldaàem autcmlática
Ce queijos, caracterizado por compreender sucessivamente .
um local de coagulação do leite com um conjunto de calhas .

TEMO N o 144 654 de 14 de novembro de 1962
Requerente: JOSg mANCINI - São Paulo
Privilegio de Invenção: "MÁQUINA PARA FABRIGAR SSTALOS"

deslocáveis c,un recebem o leite adicionado do coalho . e dos

REIVIND1CAÇOES

fermentos, comportando dispsitivos de corte da massa coa:csulada, um local . de moldagem da pasta por vazamente das ca

NA PARA FABRICAR ESTALOS",

os seguintes pontos cara3teristic08;.'
caracterizada por constitui*

idas uos moldes, um local de escorrimento ou enxwjaaento

2) "MAQUINA PARA FABRICAR ESTALOS",

(ME moldes,

de de, uma estrutura (1), em cuja parte iftiOriOT hA um eixo (2)
--giratório e tendo superiormente uma mesa (3) a çual possue em

os trs locais cooperando em um ciclo continuo.
2. Um dispositivo seg.:indo 6 Ponto I, cnrac-

terizado porque a local de coagulação e constitutdo por uma
cuperposiç .áro . de caminhos boriJontais sObre os quais caminham
se deslocam as urinas que cooperen:om dma- caixa mdvel •

. sua parto anterior uma barra (4), montada em dois supdytes' . (.61 1 •
um em cada extremidade, tendo esta barra (4) vários prendedo-

am vai-e-vem horizontal e que com,rorta os ,aevadores:
Um dispositivc sygundc : Ponto 1, darac-.

res (6) constituidos por arames dobrados em "M", estando fixados, em uma travessa paralela h barra, apoios (7) em forma

terizado porque , drj:o de corte d :onstituido por placas
verticais espaçadas de forma a dimensOes :orrespondentes à

lAminas

de

horizontais localizadas abaixo 4. cada prendedor; um

seçâo das calhas, essas placas sendo ligadas por fiou
cizontais.

conjunto de placas e fios recebendo um movi- . é

mento vertical.
4: Um disprz, nitivo segundo o Ponto 1, Cara
terizedo porque o drdire de corte 4 constituido por laminas
fixadas sare um eixo com fios ligando as lâminas, o com:junto de 12mina5 e fios podendo receber um movimente de m-

eixo (8) horizontal, paralelo ao eixo (2), e localizado ababa
da parte frontal da mesa (3) no qual estio) montadas duas bar"
ras (9), a cujas 'extremidades acoplam - se os suportes

po,

meio de articulaçO'es (10) e de molas ( 11 ), tenda uma dts
o
rara (9)

um prolongamento (12), o qual, por meio de urna biela

teçZo.
5.

Um dispositivo segundo o Ponto 1, caraC-.

terizado porque o local de moldagem compreende uma cadeia
sem fim que recebe as zalhas provenientes da coagulação

(12) articula - se com a parte intermediaria de.uma alavanca (14
estando esta alavanca articulada, por uma das extromidades,em

'113

dispositivo de transporte doe moldes, Um dispositiVe cie fi-

UM eixo (15), e sua outra extremidade tendo um pino ou 'roleta

xação doa moldes s6bre as calhas e um dispositivo de depara
caro e de evacuaçaro dos moldes cheios.

(16), que apoia-se em tua excéntrico (17) do eixo (2), excentri-

6.

Um dicrn 'sitivo segundo o Ponto 1, Coroe.

co este que possue um setor cilindrico saliente, com uma guia

terizedo por comportar dispositivos de escorrimento ou enxU,

110 que acompanha seu contorno; um cabo flexivel (20) du cor

gsmento automático dos moldes compreendendo Uma superposiOn

rente, preso à extremidade de um-pino (19) lixo à barra (4) e

de caminhos horizontais sabre os quais caminham ou se doais),
can os moldes que • cooperma com más caixa movei em vai - e - vem
com elevadores e com dispositivos de giZe e de
dede,:luauaa.

-Voltado para baixo, calo este que dá meia volta em uma jjolia
(21) e tem sua extremidade presa barra (9), tendo ainda a bata
(4)

uma

moWgue oce.no-c ntido de traço do cabo ( 26). 0

,D(AwO OFICIAL (SNeno itij
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grisl 4 esticado por uma mola (22), mijas extremidades sao rira/

Janairo Ô 1069 414f

~is r4obai-sa anatfa R9 limínaa t1faN,'41tran gula100 4 Clfte. • •
Á
Oemdc om sigue-zague os coroe doa poquanoa ume, doado aokso

MeMbotivamente Asistrutura (1)'S se cabo, em seu trecho entra
a polia (21) e a barra (9); um donjúnto de faCa's (23), situadas

‘ Ita mistdra axploeiva depositada atd a OStzem i d ed e # dw O de lIIP -

•
aegUie sts 1bminao para 4.1,941" *Rirem 09 0' 4aloo JA,pron4ae

Antro os prendedores (6) 4 fixo a um suporia (24) paralelo A

)
Urra (4), suporte Oste móvel verticalmente em guias, articula.
CU 9M

bielas (25) as quais por sua vez articulam-se nas sitia

Midades de barras (26) fixas em um*

eixo

(27) paralelo ao eixo

Z

'011

SaUtUadalmoatf CONO

doaorito, reivindicado noe - pontos Xa II o apeceontado-nos de+ísonhos nexos,

(ei, possuindo uma das barras (26) unia projeclio (28) cuja extra-.
Midade aooplase,

'
po r

meio de uma biela (29), com a parte inter'•

tediAria de uma alavanca (30), esta dltima articulando-se, em
Uma das extremidades, com um eixo (31), e tendo na outra extra-.
',nadado um pino ou roleta (32) que apoia-se em um axcéntrico (-33)
do eixo (2); uma caixa (35) que serve de reserva-01'i° de mistu-:.
ra explosiva possue inferiormente uma sério de pequenos tubos
04) verticais, tendo acta caixa movimento vertical alternado;
UN conjunto de lAminas (36) horizontais para l as, fixo
*atra, entre ae quais encaixam-se outro conjunto de lémivae mdVaie, prosas a um suporte (37) mével horizontalmente, tendo as
FAS, if

iRminao cortes em "V°, nas arestas que se encaixam alternadamen-..
te, do modo que quando afastadas as lAminas móveis, formam furo/
Nerticais localizados abaixo dos tuboa (34), astando'0 suporte
(37) acoplado a alavancas (39) por meio de bielas (38) alavan-.
daa estas fixas a um eixo (40) paralelo ao eixo (2), fixando-se
A9 referido eixo (40) barras (41) inferiormente, que possuem,
nas extremidades: guias excéntricaa (42), formadas por setoia
Iam arco, entre os quais alojam-se o eixo (2) e P ro j eçUe 9 (43',
dast° dotadas de roletas (44) ou picos nas extremidtides,
II)

"MAQUINA PARA PARR1CAR UTALW,

como no ponto I, oaraoto

gum0 Ne 144 666 de 14 de noVemero de 1962
'Ylequorentot WasTINGHOUsa átuciaND SIGOAD COMPANY YAMITOO
INOLATERRa
1'rIVil4alo de Invenção eAPs2DSIÇOitmaNWOB ashatIVOS 4 AMUOS
DIZ OONTadis Da TMFEGO FERROVIÁRIO"
S15IVIú1510AONS
1, Um aparelho . Ora controle de trâtogo toa
4, ovií0.0 Caracterizado pelo tato doa desviOs situados um rotas dO
fogo posaiver tarou associado 'Uai oa,respoctivos disposíts
roas.
"Me de Mando de rota cuia operação determina a fixação doa
do
tada
dispositivo
do.
Motivo* desvios e poWtato as opersOló
'totaOtiaandO de rota, exceto o primeirok que corresponde-aiiia
de.tatogo.escolhida depender da•OparaCh do dispositivo'de.
Cand0 do rota precedente e a Operaçã o do dito Primeiro diSposin,

rizada por uma folha de papel ser presa pelos prendedores (6,,

tive de comando do rota depender da operação da um diSpOsitien,

conduzida pela barra (4) at4 abaixo das facas (23) onde 4 cor.,

Wein, de fixação de rota.

tada em quadrados iguais, 0$ snais . aílo oonduzidos pelos mesm04
prendedores até sóbre as lAmivas (36), onde N .S.a repuxados

eol

forma de Sacos por meio dos tubos (34), em ala descida oontra
.os furos formados pelos desencontros dos vértices doe r000rtea
das laminas, e recebendo os pequenos sacos, no fundo dos qnsia
c.5 [fluamos tubos diep5em pequanas quantidades dosadas do mistli•j
x4 explosiva, e:a'pds a aaida dos tabua (d4) as nainoe (30

2s VA)..oparWio para o Control') de tráteRO
PrroVarto dó tetra° ou O ponto 1 2 caracterizado'Pelo tato do
aa dtopontt vo da comando de reta Ser aCOMpanhada

OPeraçãO de

Ipelo travemonto ale na posição invorda chamada de operados

Y, t aparelho -para contrple de trgsego
OrroVirolo do.aardo com o ponto 1 ou com 0 . ponto 2, caracter/4de comando de rota para
g ado pOrg as nele existe um diapositivo
para uma
Mas posição de Cada grupo de desvios que °pravo].
sua
p081.00
Cardo
posição chamada inversa para fixar a agulha na
dos ditos dispooitivoa 401WIMM:44
tePpondoata # a oporagio de um .

416 nr9a-feira 14
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• de rota para a posiçao dita inversa ,

•
ferroviário

4.

de

torizad0 pelo

'dispositivos

os

ditos

de comando de rota na Sua posição chamado normal $41

lassivamente a medida que as seçães de estrada que incluem os

dou

trios a (ide eles pertencem forem. liberadas pela passagem de um

treel

ru veículo ferroviário.

roviário de

Um a p arel ho para controle de tráfego fez

acárdo com o ponto

4,

13.

proteção, dispostt_ivo 's de sinalização e dispositigos de indicaçao

UM alravelho para controle de tráfego

&ardo com qualquer dos pontos precedentes, coroa

5*

•

Um aparelho para controle de trafego
ferroviário de acárdo cem qualquer dos pintos precedentes cartetã
risada por q ue os dispositivos de comando de rota, dispositivos de

chamada normal*

feto de existirem dispositivos para repor

969

Ja''C

dependendo do outro disposl...

tive ou dispositivos de comando de rota associados e kvariodo

desvio estarem em sua posto

(Seca() ui,

caracterizado por q ue os ditos

elementos para reposição dos referidos dispositivos de comando de
rota fia dependenciti do dispositivo de comando de rota precedente
ter rido recolocado na sua posiçãO normal.

são incorporados dentro de unidades compostas arranjadas para Soe
. X em reunidas de uma maneira g eograficamente correspondente
ao tng
çado de_desvios, sinais e circuitos de ,trilhos ou estrada aos
quais eles corresn,,ndem.
14.

UM aparelho para controle de tráfegt
ferroviário de acirrei° com o ponto 13, caracterizado porque os dià
positivos para ligação ou união das ditas unidades com p ostas coa
pn.eude cebos de nucleo maltiplo intercambiável padronizado.
1
'
15. Uma unidade caracterizada por ser conà
truida irk,. modo a ser interconedada com outras unidades compostaS
para constituir um todo ou parto dr um dispositivo de controle dl

6.

„ferroviério de acárdo com

Os pontos

fato dos dites dispositivos
tivos de comando de

tráfego ferroviário de acárdo com os pontos preçadentes.

Um aparelho para controle de tfatego

4 ou

5, caracterizado pelo

parareposição dos referidos disposim

rota dependerem de tas dispositivo inicial de

:fixação de reta ter sido operado para uma posição alternativa

pe.

16. , Um a p arelho para controle 'de tráfog0
ferroviário de acárdo com o ponto 13 ou 14 caracterizado porque
urus ou cada uma das ditas unidades compostos á dotada de um cir..

ra inicial a operação de fixação , de rota*
7* DM aparelho para Controle de tráfego

tez.

rovi grio
porque cada chave tom um dispositivo de operação de desvio asso*
miado que é fixado em uma de duas posiçaes de acordo com a qual
e dispositivo di comando do rota associado é fixado por Ultimo 011‘
Coa posiçao dita inversa*

10:T
I

de acardo com qualquer ponto precedente, coracterizade

124 .10TURPR ;pES

IlRuRPU
IIINUZR

MURPR
10 0? numa
A
"'

ONUZRI .

ib50 )

8 * DM aparelho para controie de trâfcgo
oviéri0 de acordo. com qualquer ponto precedente, caracterizado 41,1
ocrçue os ditos dispositivos de ecoando de rota compreendes udu
6e duplo engate.
'g.' tha apaielho de contrOlo de tráfego toro
rovigZie de acordo cem qualquer dos pontos precedentes careoterie
Irado porque os dispositivos de operagIo do desvio cosipreendeart
16s de engate duplo. -

I/NURPR

IINUZR
4NuRPR

12NORP

UNIA

12NUR

LI

1

`N..
IZNUR

ABSI

ItNuR

R ' IIINURPR ANS°
A550)

, 10. Dia aparelhe para controle de trUego :ore
roviirio de . acOrdo cott•0 pato 8 9. caracterizado porque o'doatravad .
- cto ez rtikos dIsposititea do cozendo de rota depende da pasmei
a

opu

12RUNélt

R

I 12NURPR I

ANISO

Uma ANSe.

12LR

1INURPR

00 um vetOUlo terrovi grio ou trem nem seeZéS de estrada deterUiAro4
11, afgt apareLny para contx.e.la ge WUcao :Oro:
rOvititio de acardo coa qualquer dos pontoo procedentes, caracter
zado pelo fato da operagRo de desvios ao longe de um rota selo
elonada condicionar o iixagh de alas.% para pormitle a PasSMORk
de VeU0100 rerrovikios na rota aeiecionada,
12. Cs aparelho de controlo de trafego fora'
rovi grio de *tardo com qualquer dos pontOS pr000deates.'c'oraottirbo)
Ods .porque a opernto de UnSspooktive $41Cial de rixaOle done
ta converte todo o outros do tais dlopovithopem dialiontivop
' de destino, de modo que pela oporglio de Um &tenda* Og;
eiáLysia ast igatA,49 j.4r4 dairtgrclê INIM -OU 41,4411b14fr

culto de tacto e comutadores, a operaçao seletiVa.damul propor
Mione UMs indicaçao da integridade da parto de rade de rtrac go d
Vota contida nela para cada gondlçao de tixaçao de rota possivel
dele/
•

17, Um aparelho para controlo d8 trafego
forrovidrie arranjado para ser operado substancialmente COm0 dei
.

Orne com referancia a figura 1 dos desenhos anexos.
le, va aparelho para controlo do trgrogo
•
rerrOVIÉ10 SUbattncialmente como descrito com re£elanola
ft*
gwes a e
.

4 e y, 6 e 7 410 doamilos amor, j-

"tespt - e a 1,4

DIÁRIO VICIAI_ (Seção II)

A requerente reivindica'cle saUrdo ae g a urESEI
'2en00 /nternaaional e o Arte El de Decreto-Lei 903$ 6 22;
de ajeito de 1 9439 a prioridade de eeneespondenta pedido dapeÇí
.edo na Repartição de Patentes na In/aterrei, em IS de novembro

Janeiro

iirenagem, para Wçar dito 21aMe míltipio

para ee sua poeiçiro

originai, no inicio do ciclo, e uma peça fixa no eixo da angra*
nageM, 'que tem a finalidade de limitar .0 movimento do liame
Oultiplo em direç go a alavanca especial num

4. Aparelho oonforme deacrito
.

e pára a

nos pontos 1-3, ca.

.•

raoterizado peio fato que o liame mUltiplo compõe-se de um par
de peças de ligaçeo desiizantea uma saibre a outra, estando a
primeira delas, associada coma a alavanca especial e a segundo,
associada com o braço de manivela ligado ao braço do pickup,

RE/VINDICAODEE
1. Aparelhamento destinado

g entia°,

pOsição de reaoluç gó no outro Sentido.

de 1 961 9 sob No, 404861,
dilm0 No 144 805 de 20 de novemoro ao lyoe
Requerentel AUIRAL CORPORATION • NialeAs
1Privil;410 de Invenção: li MECANISNO DISPARADOR D£ TROCAwDISCORI

22

a aar Inicio a

um ciO/u

cujas peças de ligaçio moveis-se na direçgo da alavanca espe...'

de movimento3 para a troca doa discos, em Obedlincia a um ia-

ciai, em baixa velocidade, pelo contato da segunda peça de li•

pulso maio veloz, para dentro,, do braço do pickup, quando est4

gaçeo com o braço de manivela durante o avanço da agulha sabre

deixa a trilha de som de

Um disco o penetra no aula°

disparado

.do mesmo disco, caracterizado por uma peça acionada em ciclos,
cujo movimento

e

aproveitado para manipular o braço do pickup

Cs sulcos de gravaç go, para l‘var a primeira peça de ligaçZo

a tocar na alavanca especial e move. 71a na direç go da saliennoia,
Catando esta adaptada para i contrariar: o avanço da alavanca ea..,

.e deixar, cair discos sucessivos sabre o prato, em posiçio de

pacta' em direça* o ae sua passagem, encostando nela e afastan..

serem teCados, peça esta ' que tem um entalhe nal periferift,
o

do-a, permanecendo ‘a alavanca especial deslocada em relaçiio

qual se coloca contiguamente à engrenagem de propuIe g o da
dia

Segunda peça de ligaç g'o a cadp, rota4.0 do disco, ate; que o

ta peça durante a reproduçeo normal do disco, uma ealiencia

braço do pickup atinja o sulco disparador e faça mover a rafe*

radial na dita engrenagem de propulso, e uma alavanca aciona•

wido -. -alavanca'especial cem velocidade acelerada na dtreçío da
dita salienoia antea que Cata possa engatar na alava eepea

dora especial montada em articulaçio com a referida peça acionada, adjacente ao dito entalhe, estando a alavanca especial

cial; devAto a isto, a engrenagem recebe um impulso desta salte

disposta de modo a ficar fora da passagem de acoplamento com,

slincia, que faz o entalho passar pelo pinho, estabelecendo O

salino ia radial durante

a

reproduçio normal do disco, eatandt

o liame disposto de forma a receber movimento do braço do
e arranjado de modo 'a mover-se em
tempo em que

o

b aixftvelocidade

pióknp

engrazamento entre o pính;o a s a engrenagem, dando iniCio ao cie
elo de trabalho desta Ultima.

durante o

braço do pickup percorre os sulcos gravados d,

disco, dito liame encontrando a alavanca especial durante o
percurso do braço do pickup, para movimentar a alavanca eape.
ftial na direç go da dita passagem de acoplamento, ficando

a

alavanca especial afastada da q uela passagem por meio de fãc•
çiocontra'a dita aallencia atada rotaç go ' desta, ate que o
braço do pickup penetre no sulco disparador do disco e ate

que

o'movimento da alavanca especial seja acelerado na. direçie da.

q uele
a

passagem de acoplamento, o suficiente para fazer angatar

saliencia na alavanca especial e

dar inicio ao movimento de .

iotaç go da dita peça acionada.
2. Aparelho conforme descrito

no ponto 2, umectes',

rizado peio fato de que a peça acionada é uma engrenagem,
que
a engrenagem de p ropula go e um pinhão e que
a alavanca espada;
e provida de Um ressalto formado de modo a sobreper-se
aos
tea da engrenagem

q uando

deus
espeolal í movida para a
em contato Gomos ~boa da,

dr

a alavanca

dita passagem, ficando o ressalto

q uando a engrenagem chegar ao termino de uma rotagio,
instante em que o pinhio leva
a alavanca especia/ para dentre,
pinho

para a posiçio de

re eoluçaraetando-a do ~Uh; da &Jia'

eia, no momento em que a engrenagem tiver terminado O
troca

Ciclo 4,4

do disco.
3..

Aparelho conforme descrito nos

éacterizado por um mhcanismo de afastamento

Oto 1 -2, em
diapoato . de modo 4

%Over7. 40 em determinada direç go i
aeguindo o movimento do hriçO
40 pickup dentro do sulco disparador do disco, e
composto de
Ama haste que faz contato com

ter

sido

o liame weilti¡lo

deslocado para der início ao

quando

este ttage

movimento rotativo da en.

4,0
21

• dimo N O 144 840 de 2/ de novembro de 1962
Requerente: MONTECAWINI, SOGIETX GENERALE PER L'INDOSIRIA
MINERARIA E OHILIIGA • UAI&
Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA PREPARAR-RALOGEEnT03 DE
ALQUIL.ALUMINfO"
REIYINDIGAWES
1- un prooeoCo para propeitikirmonoolA
retos Oe dialquil-aluminio, obracterimndo

mOrkelditto de 41201% Alunda4,9 as 'mu

p or q ue

co te: reallithi

*is

Janeiro de 1969
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UM prodeeso do acara° com o pont0

t

1, caraotOrizado porque efetuado em press790 ordinária.
3 - Um processo de nc6rdo com o ponte
1, caracterizado porque efetUado sob pros4o,
4 - Um processo de acOrdo com O pont°
1, caracterizado porque é efetuado sob nitrogenio anidro,
'5 - -

Um processo de acuirdo com o ponto

1. canotarizado Porque o Monoidreto ds dialquil-alumínio 4 em-.
pregado em estado Puro.
6 . Um proceaso de acOrdo com o pontb
, 1, caractorizado porque o monoidroto de' dialquil-slumínio 4 usa
do dissolvido em solventes'Illdrooarbonetos.
Um processo de nc6rdo com o pont0
1, carectorizado porque o monoidreto de dialquil-aluminio Utili
medo contdm uma pequena proporç"Co da trialquila de alusdnio cor
rospondente.
g - um DIN:posse° para preparar m0000lb
roto de dietil-aluminio, caracterizado porque se faz reagir mo..
Uoidreto de dietil-alumInto com cloro,
9 . Um processo para preparar monoclo •
roto do dilsobutil-aluminio, Caracterizado porque se faz reagir
monoldreto de diisobutil-aluminio com cloro.
lo

Monocloretos de dielquil-olumniO4

sempre que preparados pelo procedimento definido nos pontos pra,
cedentes,
A requerente reivindica do acOrdo com 4
Convence° Intornociocol o o Art. 21 do Docroto-Loi n4 7.505, (14
t7 do ogiisto do 1.945, a prioridade do correspondento pedido d.e
pooitodO na Reportiçâo do Patentes dei It6110, em ee de novembra

nau..
gRm0 No 144 901 de 23 de novembro de 1962
Requerente; INDUSTRIA DE ESTOFADOS DURAR S/A . minas Gerale
MOdelo de Utilidade: "RUO MOD210 DE SECADOR DO ROUPA PORTXTI4
•
REIVINDICAÇOES.
1 . Novo modelo do ~odor de roupa portátil Orke

.Thmo 10 144 930 de 26 do novembro de 3.962
Requerente* S gSOID. DOS OU/MAUS DORMI - Guanabara.
Privilegio de -Invenção: UPERFSIÇOAMINTes art psouasaoa)s
lasriantss DE TBANsaosmo Da CARGAS"
IlitIvINDIunDSs
1 - Aperfeigoomentos em pr000ssoe de transbordo do e!r , •
si dom o •mpr;g0 de grendee reolpienteo 04 formato, subetonolalm'ente,
perelelopipaloo, caracterizad o pelo feto de que o tranobordo doo
réolpientee do cominhio paro ume plataforma ou vice verá* se rasai°,
Sentido longitudinal, isto 4, pelos topos doo reepeotivoe estrados
• pilo fato de que o tronahordo d;oseo reolpientee paro o estrado
doo vages ao ree hum.oentido traneversal, **diante um previ() levontementoe eventual baeta:lesem do referido recipiente.
g - Insteloao de transbordo de carga aperfeiçoada, ,co.
Pootorizeda pelo roto do compreender no fundo doa referido s reo.
picotes de formato porelelepi pedic o , una peço longitudinei em reme
de u invertido, provido de ume serie de elementoo tronsversof)
rodizios do;
vele e em forma de ralo e ladeada por duelo sírios 4e
U
tipo conhecido; e, de um e Outro lado de referida pec. es
uno ou d1188 poços tronsvereole semelhante*. tguolmente providas eo,

rererldi
'Aios • desembocando em pontos de sOiuqío de continuidade da
.
peça longitudinal.
3-- Inotelaolo . de ocOrdo (tom o ponto 2, ooracterizsee
pelo foto de oompreenderOn os estrado* doe teminhaso e do pleto.,
form a

deooarge troo sOrleo,de trilamo pooleloo segalbantes,
ivela de cooperar seapeotivoMente, com os referidee relooiè

OUscet
Wedísioa:

4 - instelado de ooOrd0 com os pontOs tek '3, coroca
terimodo pele roto de

COmpreeoder'o reteride pletefOrMa de ~Orei

um ou dois olevodoree verttoein de tipo oonheotdo é de espeoMenta
et
• Correoponden t e ao ÃventuoleopogamentO 00 pegou troaeveraeio
Invertido doo reolpiontes,
5 - Inete1eo g o

4e soera° como pont0 4, 0OrdeteriZedS 111

autorizado por dolo quadros retangularae artieu?adoo ea "IP

&O feto de que co referidos elevadores oe0 de aturem: duplf; o sua,
Ceidvel a de rotegeo, apresentando um,PrImeiro ;abolo portador de WI
Fr:Unguento do trilho central da plataforma e um oegunde,eabole
portador &rum rilho elinhÃvel com trechos tronoverséls do trdllui'

ate provido de braço artieulados, ditoo ouadroo condo formo.

provietoe no referida plotoforto.

400 per peças tubulares dobradao que ouportam, mau extreald4
400 eUperlOreo, ao cordao do secagem de roupa:
2.. Nevo modelo de coador

de roupa tartitil et.

~rindo por sor eeeencialmeate 000 desoritoe relliadie
A edo e ilustrado no deeenho anexo,.

*MO Ng 144 96' do 27 de novembro do 196
ktequerentea-Plinau. spelstk PER AZIONI PriMiltigio de Inlonqãoi "MÉToDo E; DISPOSITIVO PARA ESTAMPAR UM
MOHO ÉM kkE2V0 AO LOUCO- DA FAIXA PERIMETRAL, mo ESTADO PLLSTIOI
Vit ACTUO TOROIDALAWkPARA O EVENTUAL TR4TA14E/4TO TURVAM,

1 i t

o •

r erça-lelra

WARIti OFiCkAL

ç+.Z, t

•

••

)1

• t

t*

(

r etm oMbtló, co effigenr UtdMIVA0phte a taxA de beda fre

it(rã í'iritampar um Siam eli
t

reiOsio ao Unto da faixa porimetrala no estado pico, de ucidgp
ti g otorolde. Soo 0 paiyt o evenNa/ tratamen*2't6rmleo domem,

radialmente 410 . oxteDier para esdAteriór e opm.umapreS4ÃORk
que &exercida otere a superai:, Interna dorpneulkt~01
dita dura fieXftei, 00m UMa.seeçb: UtSrmedidritt de .eetenwo "Mb
Oldida em setores e provida, abre sua Superffitio interna, de Sito,
$0113,

tor

2

caracterizado peles fane . do.onoorrar dito artigo . entro duas

0e09

deixando livre a faixa perimetral do mes mo1 Op
cern, progressivamente= interior de dito artige.vma ornara nem
os de entupo

Whoias Correspondentes As cavidades que se querem obter em ditib
raixa,'at6 que o pneu resulte completamente encerrado no estampe
e em orlar sucessivamente uma diferença de pressXo entre a super. t£010 externa e a interna da câMara tlexXvei de forma a deterMi
Mar a , eXpulsão da mesma do interior do pneU e de reabrir rinauda
to o eatamno para dele extrair o mesmo

:íyol empurrando-a por Moio de um g iddo comprimido aqUeold0 0.0a
obendo-a com o mesmo, de comprimir a faixa p erimetral do artigo
radlalMente do exterior para o interior e COm unta pressão Men0D
que a exercida sabre a su podole interna do artigo,por melo da oft
mera fiextvel, com uma secçá.o intermedi4ria de estampo, 'subdividi
da em setores e provida sare sua Su p erfUie interna de salienCiaP.
0OrreSpOndentes .scavidades que se querem -obter em dita faixa
até que o artigo resulte completamente encerrado no estampo e em

4 - método e dispositivo para estampar um desenhe CO)
Xelevo ao longo da faixa perimetral, no estado piástico, de um Na
tigo toroidal Sco e parã o eventual tratamento térmico do mesmo 2
compreendente ' as fases de ajustar 'primeiramente uny talão do pneu

orlar sucessivamente uma diferenea de pressiio p ositive entre a Au
porfiou externa e a interna da câMara flexível de forma a deter.

numa secção de. um estampo e depois o outro talão numa segunda CO&
Ção de 'dito estampo paraléla â primeira, de aproximar recíproca •

minar a . eXpUlsãO da mesma do interior do artigo .ó'Co e em reanriD
finalmente o estampo para extrair o artigo tratado,.
2 - Mâtodo e dispositivo para estampar um desenho OW
relevo ao longo da faixa perimetral, no estado plâstico, de um an
tágo toroldal eco e para o eventual tratamento térmico do mesmo
compreendente as fases de encerrar dito artigo entre duas secçõeS
te estampo deixando livre a faixa perimetral do mesmo, de inserir
prog ressivamente no interior de dito artigo uma câMara flexível
Dmpurrando - a por meio de um fluído comprimiddaqUecido e
enchendo_
a com o Mesmo, de comprimir a faixa p erimetral do artigo, radial.
Mente do exterior para o interior &com uma pressá:o menor que a
exercida sabre a superfície interna do artigo por meio da câmara
flexível, com uma secç.% intermediária de estampo, subdividida em
setores e provida sebre sua superfície-interna de sanei-leias correspondentes ás cavidades que se querem obter dm dita faixa
até' qU
o artigo resulte . completamente encerrado no estampo conforme
' vindicado em 1; caracterizado pelo fato de encerrar o estampo num
recipiente estanque, de injetar fluido comprimido a quecido 'em dito
recipiente.a Uma presa4 inferior á existente no interior da oeMara
flexível, de descarregar o fluido comprimido da câMara
flex£Vel

¡eduzir c ontem p oraneamente a pressSo no interior de dito reolpien,
te de forma a criar uma
diferenga p ositiva de presa° entre a superfície externa e a interna da oâMara flexfrel5 suficiente 4 de»
terminar a expulso da e gmara flexível do interior do artigc;
de descarregar completamente o
fluido cOmpriMido também do reei
piente e finalmente de abrir novamente o estampo para d$le
extrair
. r tiro tratado
M4 1 odo -e disposlymo para estampar um desenho
em •
relevo ao longo da faixa p erimetral, no estado p
lástico, de um az
tigo torolda/ eco e para O eventual tratamento térmico do mesmo 2
Qua l seja por exemplo um pnet.1 conformado, car
acterizado pelas fases de ajustar antes um talão do pneu
numa secção de wn estampO e
depois o outro talEO numa segunda secção de dito estampo
;

paraléla.

â primeira, de aproximar r eciprocamente os talões do pneu
até. levá-1os á sus d istância r eciproca definitiva e
de fazer penetrar
Contemporânea e grad u a lmente' uma' câmara flexível

pneu empu rrando-a por mei.o - de um fluído

Jaretro (13 1969
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no interior do

comorimida e enohendO..a

Mente os talões do pneu até lev44os á sua distância recíproca dem
finitiva e de fazer • contemporânea ponet ,, ax gradualmente uma oeMair
ra' de vulcanização flexível no interior do pneu empurrando-a por.
meio de um fluido comprimido a quecido e enchendo-a com o mesmo J.
te empurrar sucessivamente, a faixa de banda de rodagem, .radialnlea,
tc do exterior para o interior e com uma rressão mSnor
que a exen
tilda sdcre. a superfície interna do pneu por meio da
câmara de vul
• canização, com uma secção intermedt4ria de estampo, subdividida •
em setores e provida na sua superfície interna de sallencias
cor.
'respondentes às cavidades que se q uerem ot. '•,,er em dita fa
ixa,'dt$ •
que o pneu resulte completamente en ,lerrado no estampo
conforme rgN
vindicado' em • 3,caracterizado por se encerrar .6 estampo em
um re4
piente herMético, de injetar fluído comprimido a quecido
. em dite
.recipiente a uma pressão inferior'à existente no interior da câlnAl
2"a de vulcan'ização, de descarregar o'fluido comprimido
da câMara
flexlvel'e de reduzir conemporan e' amente a pressão no interior de
.

dito recipiente de forma a criar uma diferença de pressão positiV
entre a sup erfície externa e a interna da remara de vulcanizaçãO$

Suficiente para determinar a expulsão de dita câmara do interie0
do pneu, de descarregar completamente o fluido comprimido tambeil
do recipiente e de abrir novamente o estampo para extrair o
pnen.
tratado,
metodo e dispositivo para estampar um desenho eM
rol6V0 aó longo, da faixa perimetral, no estado p ldstico, de
um all
Use toroldai; 60 e para o 7eventua1 tratamento térm ice'do .mesmo
r
.0 onforme ' relvindlcaOes de 1. a 4, ç a racterlzado '
pelo fato de que.
usada corno câmara tlexíVe/ uma , câmara terldal, correspondente
ao perfil interno d efinitivo do artigo Seo que se quér obter.
á -S4tOdo . e dispositivo para estampar um desenho erd
relç'vo ao longo da faixa perimetrai, no estado .
pUstico, de um ar
tiao toroidal 6eo e papa 'o eventual tratamento terrmico do mesmo.,
Conforme as reivindicaçaes de / A 5, c araCterizado pelo fato
'de qU,
íara.reabrir. .0 estampe depois • do tratamento do artigo contido no
liieM!19, levanta-sé primeiro a seeed'o euperfor de estampe., e afas
tam-Se então radialmente os seteres que constituem a secção

tiodiiria do estampo da faixa nerimetral do arti g

o tratado e se deji

(Spe.
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prende finalmente este da seceão inferior do estampo levantando-0
alecenicaMente do mesmo.
7 - MétOdo e dispositivo pura estampar um desenho em
relevo ao longo da faixa periMetral, , no ' estado plástico, de um _an
ti g o toroida1 . 6Co e para o eventual tratamento térmico do mesmo
conforme 4s reivindicaçees de 1 á 6, caracterizado pelo fato de
que contemporaneamente ao inicio do levantamento da secção supe p ior do estampo para a abertura do mesmo, se inicia um primeiro
.afastamento reciproco radial de pequena grandeza dos setores q ue .
constituem a secção intermediária do estampo, seguido de um segui,
do afastamento radial de ditos setores depois do completo levanta
gmnto da secção superior do esta:papo.
.8 - Método e dispositivo para estampar um desenho em
relevo ao longo da faixa perimetral, no estado - pléstico, de um at
tigo toroidal edo e para o eventual tratamento térmico do mesmo
caracterizado pelo fato de
conforme - as reavindicaçães de 1 até
que o dispositivo compreende um estampo constituido de duas seo
oaes anulares continuas entre as quais está interposta uma teroek
ra 2ecção anular composta da pelo menos dois setores que apresemta sebre sua superfície interna.salienciaa radiain correspondente: Is cavidades que se querem obter sebre a face perimetral do
ardio, meies para aproximar:e afastar reciprocamente ditas duas
secçees anulares continuas - meios para deslocar ditos setores
multeneamente em'clireção radial, uma ° galar& flexível, disposta
num alojamento cillndrico e cem uma borda engrossada presa entre
uma das eecçães anulares continuas do estampo e a borda do alojamento cilíndrico, meios para Injetar, e sucessivamente descarrega
um fluido comprimido entre a aiperficie interna de dito alojamento
cilíndrico e a ornara flexível de forma a empurrar esta no interior
do artigo toroidal eco e meios para determinar uma diferença de
pressão positiva entre a st:perfídia-externa e a interna de dita
eemara quando esta se encontra no interior do artigo toroida.1 800
e o fluido comprimido já foi descarregado, pelo menos paroialMeate*

•

Jap-pe,i;-) d

19'59

sue cada um dos setores que constituem-a secção intermediária (IR
estampo é fixado a um suporte solidário com esta chapa circular .
cuja face oposta & em que é fixado o respectivb setor apresenta.
um plano inclinado, cooperante com um segundo plano Inclinado ri-.
Sto quando dita ohapa circular é deslocada em direç g o normal ao
seu plano,
12 - Método e dispositivo para estampar um desenho em

relevo ao longo da faixa perimetral, no estado plástico, de um az
tigo toroidal eco e para o eventual tratamento térmico do mesmo ,
confOrme as reivindicaçães de 1 até 11, caracterizado pelo fato do
que a haste ligada com uma extremidade aopist go deslisante nó cilindro de duplo efeito, solidário com dita chapa, sustenta na extremidade oposta uma segunda chapa, paralela à primeira mas de
• diemetro menor.
13 - Método e dispositivo para estampar um desenho em
relvo ao longo da faixa perimetral, no estado p lástico, de um az
tigo toroidal Oco e para o eventual tratamento térmico do momo „
Conforme as reivindicaeões de 1 até-12, caracterizado pelo rate
de que a borda da Segunda chapa de diemetro menor é conformada de
forma a ser apta a receber o talão de um peneumático.
14 - Método e dispositivo para estampar um desenho em
.relevo ao longo da faixa perimetral, no estado plástico, de um az
trigo toroidal eco e para o eventual tratamento térmico do medita)
conforme reivindicaOes de 1 até 13, caracterizado pelo fato de
que o cilindro solidai com a primeira chapa avança da mesma em dlrecA:o oposta ao cilindro em que está alojada a cedara flexível.

da mesma.
9 - Método e dispositivo para estampar um desenho OPS

relevo ao longo da faixa perimetral, no estado pléstico, de UM
tigo toroidal Oco e p ara o eventual tratamento térmico do MeSMO p
conforme reivindicaçães de 1 até 8, caracterizado pelo fato de 90
a cercara flexível tem uma forma térica correspondente ao perfil
anterno'definitivo do artigo a tratar.
lo - método e dia p ositivo para estamp ar um desegho
relesvo ao longo da faixa perimetral, no estado p3.éstiO0, de UM Ag,
tiS o toroidal $00'0 Para o oventual . tràtament0 térmlOO dO .meaMO 4
conforme reivindicaçaes de 1 ato 9, caracterizado ,pelo iato'de
0,2Z

nue uma das secOes anulares contínuas e a secgtO anular em ni101‘
res

do estamp o, ao

montadas sabre uma ohapa-cirOular e O MOVITin,

to radial de aproximago e afastamento recíproca de ditas nee04)
í comandado por meios aptos a deslocar axialmente Um ollíndro

duplo afeito, que 6 galdério nom dita onapa e avança de Ma tiWe
central desta em d1re9oitSorma3. ~Mai
1
para estampar um . desenhe 411
11 -Método e dispesitivo

relevo ao longo 'da faimicerimetral, no estado pldetteo * de mu
tigo toroidal too e para
conforme

O eventual

%O reivindipaçUee'de

tratamento térmloo de mond&

t 04 10,

oaraate$040 pelp (McV4f#

15 - Método e dispositivo Para estampar um desenho em
welesio ao longo da faixa perimtral, no estado plástico, de u; lar eig0 tOrOldal 600 e para o eventual tratamento térmico do cretino
~forme relvindicao5es,de 1 ate' 14, caracterizado pelo fato: de
qffik são previstos meios para deslocar axialmente o cilindro ém
Gen est4 alojada a câmara flexível..
, 16 - Método e dipositivo pa p a estampar um desenho em
rele'Vo ao longo dà faixa perimetral, no estado plástico, de um ar
to tOrOldal Oco e para o eventual tratamento térmico do sestro .
etreCirMe as :Mivindicaçães de 1 P td . 15, caracterizado pelo fato
que compreender além disso uà recipiente hermético que encerra
dto estampo e meios para InOtar fluido aquecido e comprimidd nO"

"rêsçs".- eira 14

DIÁRIO OFICIAL (Seção III),

ateriOr de altbre44plente e para regular 4 Pret* de dito flUt.
44/
(.ÃO -. '1...
' ty . M4tOdo e eitaDOZWVO par11 dúloroe um desenh0410
t
•
r, Cétevo
- .^ ao longe, da faixa_perimetral, no estado Wstico, de UM
.*igo tO r' Oi d' :11 6`co e para o eventual tratamento tèrmico ' do meaMO,a
dead,
'conforme reivindicado de 1 até 16, substancialmente
..
4

como

t tWatrado nos desenhos anexos.
A requerente reivindica a prioridade de lautle padtij.
• OPOOltado , na Repartleao de Patentes da ltálla em 10 de feveraWAS
ida 1962, so, b n y 20.572.

LORMO . 146.419 - 25 de janeiro de 1.963
reloCEnEnts - GUSTAV G. PAPPERMANN . Rio Grandesdo SU1 .
,ORIVILÉGIO DX invençPe . Gaptaçío da calor Solar para tina
evaporaç!o

da

agua

-de

do mar

PONTOS CARACTERISTICOS:

árs'e'Tn d P.59 • 42:1

2EAMS 147,a21 .

13 de dezembro de 1.962

erhUngTilat.INDOITNIA Dl ARTEFATOS DE CItICUra usrff mirm.a 0 Nau
enatai Ilnánkí: 2ov di p OS4iio CàSr/itiÁ,a' •à pias 'pri
moldadas
WOLPILLM * I/J
SbiSPOSIÇão coNsisuiriA Era PIAS pEnr,oniame,
COMAidae:torlga OU IROU OU pedra de granito artificial, colori.
convenientes, dotada de uma ou mais boo
*o CU não, fUndida em
edaa de metal somaltadó i'ogO, Caracterizado pelo tato das bordas .
41aabaciao fiCarela embutidas, durante a tudi gae da referida Pedra •
¡Ia Uterior da *Manara da mesma, de modo a não apresentar soluadm
Ale Continuidade entre a borda de granito artificial e a bacia de foiC
rOMMIa tadOe PIAS PREMOLDADAS•
2 a. "NOVA USPOSIÇIO CONSTRnTIVA EM
-000e com o ponto anterior* tudo como subetencialmente reivindicade
descrito e .ilustredo A04 deaeohos anexos..
,

MOadeS

1 . Captaçg o de calor solar pare fine de evaporecio de
'dgue do mar, caracterizada por lentes dom qualquer configUra-.
o perifdrica deãejada, divididas, em virtude de suas grau...
dee pop porçOes, em duas metades convexo-planas, as quais são
mor aua vez subdivididas em elementos relativamente pequen00
que eo montados numa amacio auportadora em duaa partes que
elo juntadas de modo a se constituir uMei lente com forma bim •
convexa externamente, coletora dos raios solares pare aproves
4
tamento • do calar convergente pára o pOnto foca/ de mesma.
2 . Oaptaçâ'o de calor solar conforme o ponto 1, osreCrks
rizada p6r espelhos convexos constituidoe de múltiplos elemew
tos reunidos de modo a constituirem uma superficie convexa,
Mima axmao;o suportadora.

nG.

3 . Captas g o de calor solar, acorde com os pontos 1 ol
2, pare evaporação da 6gua do Atar e utilização como a títulf
de exemplo descrito no memorial e representado nos desenhos
anexos:-

dmo15.32 • 29 de julho de 1.963
11EQUEBENTE E G INDUSTRIA E comtEcio riru s gc Daulo
200,40 DE UWIDIDADE . Nova disposição construtiva em suporte de
aminas de borracha de limpa vidros
*MOVA DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM. SUP0RT2

•

DE

tamtNAs DE BORRACHA DE D1MPA VIDROS", dg tipo fArmado por lamine
do borracha aubstanoialmente flexivel do cocção triangular com
O rtirtice bifida, caracterizado por ter a face plana que
ponde tbase do triangulo um trecho ou faixa de menor diAmetro',
Centra/ e ao longo do comprimento da pega tique ao alarga nova 4*
sente enfaixa de geOçU tuadrangular ou tira do largura.identi*
cal da base do trecho triangular e de onde se projetam longitUs
dinal e centralmente uma driel de bottes de borracha * de feitio."
ASedrangular, dotados de gola que servem para encaixe em rasgos'.
Correspondentes praticados ao /ougo de -Can, me iálica de aço que
acompanha longitudinalmente a Paralelamente a tira de borracha 4
configurando umaíplatibauda somi-riaddao saliente em rele 4 0 le
dimenstes , laterais do conjunto, de mddo que suas beiradas servea
de corrediça para introduao e encaixe em estojo metálico, alon.
gado da feitio 'basicamente paralelepipedal, com uma faca longa
tachada, dotada de usual engate para braga de alavanca do limpa.*
dor, enquanto qUe a face oposta t aberta 0 Da laterais se apreso
tom perpehdicularea ts fana anteriores, ati praximo t borda
quando ent:adescravem duae ' peçuenae canaletaa , com a abertura.*
voltada para dentro do Cotejo * paralelas• e longitudinais, e clagt
serem de , corrediças para as bordae mettlioae da lámína do
Corres.*

o
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C '15

FIG.1

,

mh!o4r

zo-omm

1)

15

z

"

ITC3,

ff it kin
,

§19G

422 iltara.feira. 14

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

brimOi enturomw 49
~aio
de ostoào$ aga13
g
toutdadas
contiguran
aa
e
9400d u
ala, tonel/trade Ia ~At@ tiOas O .toj o, da toma &opa e
dir O socorragamento giairti wwwia$04 deixan gto Nara tora oço

ope mito atórnotoitlog

OWN, 120n 08wa

•

tridagalaAa %gateada ¡Arrobai
- nowt Drepotúr .. montarnvA ES! 03PORC3 33
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' Ambuti&os, a uma tempeaJatUra compreendida entre 140 e 28040
,

f

? ,

meia : ou menos, a uma pressão oompreendida entre 20 Zg/Cm á e
I'
r400. Kg/cm 2 , mais ou menos, estando, a rejo A, entre, 4e
um lado, o nUmero de valancias-grama de alumínio fixadas no
alumínio-aloollo, utilisado

na

reação de acrescimento e, rie

outro, o nómero de moléculas-grama de buteno-1 totat,

pra.,

sente, seja sob forma fixada ao alumínio, seja livre, som.
. preendida entre 0,18 e 2,1,
b) separa-se os butenos não transxormanoe na reaçao-oe aoreg
.cimento, após o que trata-se uma parte pelo alumínio e pelo
bidrogg nio, conforme oe processos oonhecidos, e obtem-se, .
por asse tratamento, a totalidade do alumínio-alcoilo requt.
rido para a reação de acrescimento mencionada,
c) submete-se os produtos da reação de acresoimen,..,.
mente separados dos butenos no transformados, à ação de o..

lefinas compostas, principalmente, de 0<-ootenoe, e realim
-es, por meio dessas olefirias, suceesivamentes- a reação de deslocamento doe grupos iso-butilo, ainda'
presentes, sob forma de alumínio-isobutilo, após a reação

Ai
AANUME~
ç't o.

TERMO . 154.051 . ?5 de edtóbro de 1.963
REQUERENTE PECHINEY COMPAGNIE DE' PRODUITS CHINIQUEW WV
ELECTROMETALLUNGIQUES ?RANÇA
PRIVILOGIO DE INVENÇO . R7000000 do P r0P0r0040 dó 4100013

windriee

REIYINDIOAÇO30
1)

5 PR00t 80 ME PREPARAÇXO . MO AMOOOIS pRWRIOS". elttett•

00e, dí, *0~0J-simonte, Oito 4tomos de oarbono, por terff,
4R0

intem."Wrié de derivados elooiladoe do alumíni0 0 eegt%

Ira do uaa

Nekóção de oxide013 d(Geo_e ílt4R0e, em ecoada de

ema reaggo

do

Ilfdróliae, caraetertledo por se etettler, em

000)binajo, a partir da 1..drocarNonetos constituidos, prttke
$00.10entei,
(14

de buten*, as seguin0a* etapas:

de acrescimento, à ama temperatura compreendida entre 90 *
220°C, mais ou mande.
- a reação de alooilação . dos dialcoilos mononiaretos
alumínio, saldos da reação de acrescimento, á uma teimperats!
re compreendida entre cerca de 75 e 140°C, mais ou menos,
sendo, essas reaçOes de dt!slocamento e de alcoilação, real,/
aadaa a uma pressão compreendida entre

c4rea

de 0,5 Kg/cm2

e 10 Kg/em 2 , mais ou menos.
- a

rtor

a

aeparaçRo

de ditas olefinas, a uma teAperstura infe!

100°C, mais ou menos.

-- a reciclajem, durante

as

reaçoes de deslocamento a de

atooilação mencionadas, das olefinas assim se paradas; sendo„
a proporção B, do pieo das olefinas recicladas com relação

sUbmete . se, ditos hidrocarbcastos, a uMa reação dit a a*
ao piso dos produtos da reação de screcíAento, desembaraa

o aoreedimento", pela postara (em ocat.acto oom um derivado

elcoilado do alumínio, qua cc.taem, principalmente, aluai.

dos de butenos :ião transformados, compreendida entre 0,02 *
1,'main ou menos.

êt9.5:1oLly
..lecen
ea=24,15enemeneememeennicemen,,,===.219,....2_ty
a

n
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94 "RROCESSO DE PREPARAÇÃO 9$ ALCOOIS PRIMÁRIOS", na con10,51
mida'de do item 1, oaz'aoterizado ".
por raa).
3

essa sepaqit

f

arg" ~Mb

11111111111111(111e otig

jolo' à iàa preSselo'àomPreerididti le.ntre .Certl 'de 1 ig/cM2 e'

(15, tem"

ina Min Mi GSM% ea tão. ow mak a* Intata*

-

,,ftt

Kg/Cm', mais ou menos;
10) "PROOESSO DE PREPARAÇÃO DE ÁLCOOIS PRIMÁRIOS", segunde

Me= 111~§1e) R00018 ~a0 i contaff -

o item 1, caraoterizado per dividir-se os butenos não traz

"Min s amanormate rtor 0eloomart com natilria tu%

formados, durante a reaao de acrescimento, separados à aa*

aftuarawativia effinitasears rannOa4~entas CU but,x1,09*
151 41M2L.

saIa o

da da mesma, em uma fracção enriqueoids em isobuteno e uma

amen. c% lutai era Ao% de moam

fracção enriqueoida em buteno-2, por - tratar-se essa Ultimo

~Re

fracção pelo alumínio e.peio hidrogenia de aeórdo com pne

mo" 111 EM84,92) áznoto t2likto3i l t de adido
CIO

tte

teraoterteado per se efetuar

~olmo% o uma

eesos conhecidos, e por obter-ee, por

a rea4o de ao

tese

tratamento, a

totalidade do alumínio-aloolla requerido para a reação de

temperatura compreendda °atra cerca ia

acrescimento -descrita.
n••

110e

sooeo, maio OU rama.

11) "PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE ALOOOIS PRIWRIOS", conforme

6/2003330, :PRWANIXO IE . 04002 nIMii -R104.' t
&Idada do $temil, caracterizado por se efeivaz dita

eGieda

e

item 1, caracteriíado por se efetuar a reação de deslboa.

reagb

mento dos grupos isobutilo, ainda presentes, no estado de 2,

dO aercelmento A UMA presa* oompreendida entre cerca do'

luminio-isobutila ap6e a reação de ao•escimenta a uma tosa

98 44/112 8 12.0 reAma , maio ou menos*,

peratura compreendida entre oeroa de 12-5 e 160°0, mais ou .

0/ROOE5S0 PREPARA* DE AmcdoIs IMARIOS N , segundo o

menos.

8t6c 1, caracterizado por tomar-se,-como relaçâo A, eutriw#
do un ladO, o

AdMer0

de valenciae-égama de aluMinio fixa4 0

22) "PROCESSO DE PREPARAÇÃO
DE ALCOOIS PRIMÁRIOS", de sok ,/
:

do com o item

1, caracterize,do por efetuar-se a reação de

GO 01uMWO*010011o # ueado na rena() de .aore eelMeatot da

ilcoilação dos monohidretos de alumínio-dialcolla saidos

OUtro, o ANIMOU, de molécu/aaograma da buton0m1 tot02. 1 DM%
ti, tater fixado ao alumfulo, Gemo Wra, unva4Or ooRpma

ga reação de .acreAcimento, a

diao entre (Ana .da C44 o Me na/a enú4nee.
9)

uma

temperatura compreendida --

entre cerca de 100. e 110 QC, mais ou menos. •
137 "PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE ALCOOIS pRIM(RIOS", na con-

"PROONSO 7AmeánAgo.ms MAMO YRIMARION Centena

formidade do item 1, cari/o-U1'Mo . por ,efetuar-se as rea-

o item 1, earaotertaado por roalizarán a wartdo doe tu,
çães de deslocamento doe grupamentoe isobutilo e ge alcoil! •

uno' ute treno/P(3=0NC, durante a reegíto . de OareeelmoutO,

a uma temperatura compreendida entre arda de g o o 200G0e

•

çâo do monohidreto de alumínio-slot:ao, sensivelmente, à
preeeio atmosférica.

maie ou moa, o a uma ;mele Compreendida entto chá

.14) "PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE ALCOOIS PRIMÁRIOS", aegund0

0 ,2 Effj0a 2 o 19 4/00;

o item 1, caracterizado por se separar as olefinas saldas

8) °PRO0M0 DOPEEIVIE4a0

OU MAU*

ma WOOIS ,PÚIÃRIOSOe 46 tont*

da reaçâo de acrescimento ap6s ter se efetuado a alcoila.
ção.do monohidret0 de alumínio-tlialcoílo, a

oco e . itowl, caracterizem por real/zune p oda aoparaan
a uma temperatura oompreendida . entre cerca de IÇO o 18090e

cOmpreendida entre cerca d.) 40

Cale Qg MCCOC.

15) "PROCESSO DE PREPARAçÃO IE ALCOOIS PRIMÁRIOS", conformi

UMP

t.,mneratura

75 00, meia ou menns.
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15+

ORM51; eandOLONCo oe CM, onão roUtRe o ao
g

•
3il0

d

IP4W43O &CCM O hagto do toroadatonso

efiAN

a) 0 00 603801dd C% ROO 40 4001101tontor Momo%
'

'

Ca.,

to oe malotia Ivo v .or OnDroonaid,

62 $10040)

g

g

g

oen_eM4 Címloa000
to) noososo eamaRito 3 MOUS /inativo . * li mord
latt 0 dic de o t
a

5

0 0

Cr

PILWARA09 DR ASCOOIS PRIMARIom n e canrorta

o 'item I, caracterizado por se realizar dita OXida9ão

a UMO

pressa° compreendida entre odres de 4 Kg/Om2 e 7 Xé/cm2 , =
[
mais ou menos.
20) ."PROCESSO DE PREPARWO DE ALCOOIS PRIMÁRIOS", de 0.045rv-

g

o

sits Opa %. estutomarth soe 00 dotar 4 oram& a
Wznen (0 tu od eate n304eNtiate i anoutiklantot 4o uca
y

ei4tual, 'MC= e de %CNN o o, o :021a04 (144 proa*
g g

geolate 40 dite calado 4 do . QMP494

Sopa

42.or 3 9 caia ca 30et.03a
C) moem as ra auga (10011751=03% flu; ame 1
y

Contado do Mn earaattodenlo Dor to lgotoor a oxido,
CM nau= kieg Ittla

MIO 0211112M

çao empresemos

0 PROMS0

c*er par.1

mo tet

d0 com o item 1, caracterizado por se efetuar, ela COntinUay
todas as etapas do processo na conformidade da inven40..
151 356 de 2 de agSsto de 1963
TERMO
=
SXO PAULO
Requerentet GIOSUS DE VITA
lido. de Uti14dado: m MATRIZ PARA BLOCO DE CIMENTO
REIVINDICAQ2ES

1 • MATRIZ PARA BLOCO DE CIMENTO, caracterizada por
os formar do uma base com dois machos de forma piramidal
nela fixados, a com quatro calços nos cantos servindo de
dulo Para 0 perfeito posieeionamento das lateraiti da foX
ma os quais são articulados por meio de uma dobradiça
Nue pino removível.
II - Tudo como descrito no presente memorial e ilue
trado nos deeethoe anexos.

et coa

ao up eeivoCep aonatite%do, eeeemotUutai

te, de emula/atura de buten0e e de tutemet dob %imigrem&
Correspondente a

tendo de opor de eolvente4 Ima tetpeClp

:lura compreendida entre cerda de O

e /2" pote OU aoaet$

cob uma pree,eao oompreondlde, eatra arda de / 8:00. 9 3

es xedbx% mate Ottoug,

URMO . 152.917 - 19 de setembro de 1.96)
CIMBRE= - /CAVO DO BRASIL SIA INDUSTRIA E COMÉRCIO - S. Catarini

at” 1 m$$°li Ro peolto Mono =bele% gozada
o item, ao (remataria-MO Dor oo ototom tatorMa oglisaaa

MODELO' 03 UTILIDACP.- Novo e original modelo de acoplamento para 44
tomadas de ar comprimido

ema tem p eratura ouOreendUs oatro aroa de
Ou 199U9Ns

104 anã=

I_V;INDICA'ÇOES

19 ) "NOVO R ORIGINAI, MODELO DE ACOPLAMEOCIIEW
, .
,ca TONADAS DE AR COMPRIMIDO" constitnido por dois tubos auperp~
t'so, queOpriZande”00 o tubo inferior p or Po og aIX ung geOtnenra
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4/1 4O-Di pura% extma Ra qUal RN elle =MIO caa OU IVO (dCd/o '
dDto prendia permite a retrag ga do :tubo externe, xetraindo: enfdree
~ates em vez corpo para permitir a dnterup§ go do tUbo de aeopl
Cate que G provido de uca nua reetateatitO 13.0 qdo./ Ca lutemo MO fe
COMI 21~0 0 mooplamonto aà mesmo tempo peralta apaseagen de ar
104101 eStotwato dA, onde .0144:adgdal0 Autorlox do ottedroalds
4
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'' 2f4 rlltt) 111' Oitte gat MIO
- Dt A0Oltain0 .
Wiltà anta MI AR OOMPRIM:DO N shosuferme weivUdiOado oca NO. eulloo
Uniaamente eme deorât00W dudleado e diuutradu maikeeLboo
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Arono0
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te metal ou outro flAtêt141 adoudo qualqueroom ouperfície lateral
2'auburoda,0 de dítmetro ourpouco meeor que o diRmetro doe orlileios,
da rdaa,bloe0,6Ste dotado em uma de INCE+ extremidades de prolosekonv
waxial raaquoado, de samOr diAmetro que o dttmetro do dito blocos )
a :Dispo-altivo auxiilar para recoloca*, de rodas det

voItuloos Acto roiviodtcádo em
11'1.1 p er4d0 tioadeaeuhe auexoaa

s u bstemialmecte cOoo desOritc ao'
/-

Ttam 255b5.69 a 10de outubro d . 1.9G3
REQUERNTE a. KARL GAYEn o, Guanabara
eauxt4Gio DE INVENÇA0 ... Aperfeiçoamento am ejetor do fluidos •
150NTOs CARACTERisMOZ
to. 41rofeigeaMouto et Neto de fluido, cera*.
férimado . p420 tato que uma poça oiroular gragoa Prove
WirlOa Recto dievoatoe obligua gento @ oonvorgindo para

éleamemie~
\&.•

' una trompa ou garganta,

4•

0948-

TÉRX0 ab 193,398 • / de amtubra . de 1,965
AWSRENTS. INDusTRIASCOMSROIO DS MAR' PARA ADUMEM
naoSOL LTD& S go Paulo
PRIMOU) DE ZWENVO Diapositivo auxiliar PAU r0§01De800
de rodela de veículos

•

MICOS OAPACTBRISTIOOS
3. *DIOPo s it ivo eux1Ziar ;;;0, reeeloeaçaou rodam de
viculoto,óeraeteklzado pà2 CM' Main/tuia° por uà b1000 oilicarlogh

tn,
‘k,
/

i 1

n
\ 5

k

ter\ `1,
1

ir

1'

e I
*--- 4ê
I /1

9.9

•••

•• • Ik;

Uma pluralidade de jato hidríulicon 40
qualoor formo, ae40 ou oomblásao gam4trioap
gidoe 4, daterminAha iodava para

UMA

./ •

f19, 4

ínioa acide

chies ou trompas
3 • Aperfeiçoamento em ejetor da fluido*, *ube,s1oi1Moute CoMo daeorito t4 xoàatjrá.0 j iluatrodo Uaa
ae000210i duoO AO0P011.401141

0144
ri 41

_

/ •

*Ilport P loamouto am Cotar da fluidos, de
**Ude o= o ponto 1 1 Daractarizado pela impuleio de

r gía •
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666H0 6 0 160 OTA do 19 do calo 'do 196/4
•BeTiorentes VIDEAÇO LIDA
SIO PADYJ
cato Industrisit MN CEM= =I MinaD3 0151180

•

1031VIIIDIÇAMB
0.) Oltrateng Eh fORma fa Ware, qui co oaraeterlso pela Oura
ama chovo aprásentando a porto superior do um aro formado por Voe
utas, sendo internamento !Ornado por pontoe recurvadas umas ar
Colega* as outras, entro IL9 Oale eatí disposto um escud0 crio.
Cã encimado por uma cora.
Ponto 1, 00
)) UH OBNADENTOBH FORMA DE CHAVE, de aoirdo com O
se caracteriza por uma haste alongada aero orto centra/ rotano
guiaram qual está colocado= harSeetro, possuindo no torgo ano

g

p

rerior uma nervura e logo mais abaixo uma lingueta enforma do "E°
cujos laterais apresentem recortes internos O fina/unto ume pon•
Em terminal em chanfro.
3) ouNAmENTa BH FORMA DE CRAVE, de tardo com os pontos 2, tudo
conforma roi descrito no presente mortal o encontra.se rarageil
tado nos desenhos acompanhantes.

LEGISIAÇ o TRIBU „ A
ESTADO DA GUANABA
PREÇO: NC48 0,40

SEÇÃO DE VENDAS: AV. ' IRODRYMTS ALVES, Z.
itGENCIA I MINIBTERLO D FAZE.NDA
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MARCAS fiEFOSITADAS
4:áedersorma...

Mb= ew ama

tzt02£1.6a9941) tona de sedrdo O43l C art. Ifia unte ~grafes
eam.r.wegemmiumonne,...

N9

867.38a

Iteq terente: The Goodyear Ttce &

Rubber Company

,ocal : Akron, Estado de Chio, Esta-

dos Unidos da América
Classe: 21
irligos: Pneumáticos para veículos de
taloa os tipos e bandas 'de rodagem
para os mesmos.

cartão impresso para recortar e arMar, cartões para jogos, chocalhos
confeti, copos de dados, cordas de
pular, jogos de damas, discos para
jogos, jogos de dominós, escorregas
espelhos mágicos, 'espingardas de
brinquedos, estojos de jogos, fantoches, ferramentas de brinquedo, ferrinhos de engomar, bolas de futebol
futebol de Mesa„ gangorras, gradeados para brincar, .guisos para crianças, jogos de quaisquer espécie, relógios de brinquedo, revolver de sbrinquedo, rodas de brinquedo, roupinhas
para. bonecos, lança perfume para
carnaval, serpentina de Papel paro.
'carnaval, soldadinhos, tabuleiros para
jogos. velocípedes, jogos de vísporas
jogos de, damas, jogos de xadrez.:

.111• • NI• IN • II • • ••••n

eC

da

.1~.1.11•nn••n•

13'r~

-

.11"110.

de arame, tenazes, torneiras, wrqueza,s, trincos, trilhos, tubos para encanamentos, vazadores, verrumas
N9 867.340

Jlasse: 50
artigos: Cursos em Geral
1\T° 867.344

P

A 11\1 510RM I.NG

Requerente : - Cepla — Can eco
Estudos Planejados Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Classe: 50
.3.a-tig-os: Cursos sôbre' a
Creatividade
No 867.345

na

Requerente: Soca — Equipamento
'Médico e Científico Ltda.
Local: Guanabara Classe: 10
Artigos:. Adenômetros, adenotomos,
867.334
agulhas cirúrgicas, de injeção, dentáPOLYESTERVERÃO
rias, para suturas, para vacinar, veterinárias, alavancas para fins cirúrgicos, alicates cirúrgicos,- amplificadores
todirtlA BRASILEIRA
N3 867.336
para fins médicos, anuscópios, aparadores cirúrgicos, aParelhos ampilficadores para surdos, aparelhos anatõ- Requerente: Berea Blady Tecmos e
Confecções
micos, aparelhos 'diatérmicos, apareLocal: Guanabara.
lhos eletrocardiógrafos, aparelhas eleClasse: 36
trocirúrgicos, eletrodentários, eletrc- diagnósticos; aleiro-médicos, aletrata- Artigos: Anáguas, blusas. blusoes, ,carapicos. aparelhos obstétricos, odord io- misas, cuécas, capas, calças para noa
Req uerne te
Wilson Vasdencenos
lógicos, okigenadores, radiodiagnósti- mens' e senhoras, calções, babiamh.01,
Vianna
cos, rádioterápicos, aparelhos da ou gravatas, lenços, meias, pijamhs, puLocal: Es trada da Guanabara
para
cardiologia, aparelhos para ela- lôveres, roupas • de trabalho, ie., mis,
Classe: 8
trocardiograma.
aparelhos de ou
saias,
uniformes, shorts e vestidas
Artigos; Anúncios elétriCos, disco.
„.
para endoscopia, aparelhos de ou para
fonografados, discos gravados, •filme,
N9 867.346 .
oto-rino-laringologia,
apasslhos
revelados.
Rquerente Wilson Vasconcellos.
para pressão arterial, bisturis, boticões
Classe: 32
- Local: Guanabara
para dentistas, brocas para- dentistas,
tigos: Álbuns impressos, crônicas
EDITÓRA
'Clasie: 32 33 e 38
curetas, cutilaria para fins cirúrgicos,
unp.a...„ is,nas,
i s; livros, peças eine •
,
microscópios médicos, otoscópios, apanalograficas, programas de circo
CERLM. LTDA. ,
N° 867.338
.
,
relhos de radiografias. radiologia, ra?rogramas de radio, progkamas
•
' Classe: 8
dioterapia, uretroscópios, visiómetras,
Uaevisão, revistas imastasas.
Artigos: Acumuladores. aerómetros,
Classe; 50
mequerente: Editora, Cerlex Ltda,
N9 867.341
alternadores de corrente elétrica, amLocal: Guanabara
Atividade; Festival
perímetros, ampliadores, amplificado• Artigos: Nome de Emprosa
ras. anéis de calibrar, anemômetros,
N° 8437.335
• aparelhos . de agrimensura, aparellMs
N? 867.347
de alarma, aparelhos de alta tsinsão,
aparelhos de ar refrigerado, aparelhos
:rito IRXquerni,.Socl-Epam
de eontrôle• de calor, aparelhos de rá Médico •e Cientifico l'aiM‘..
dio, aparelhos de refrigeração, apareLocal:
Guanabara
.
lhos -de sinalização, aparelhos de teleClasse: 32
comunicação, aparelhos de televisão,
Artigos:
Catálogos, boletins, folhétos
'aparelhos hidrométricos, balcties fricientíficos
e
técnicos, publicações
goríficos, chaves automáticas. chaves
científicas
elétricas, chaves magnéticas, ' chuveiros elétricos, cloradores, comutadores
N o 3437 342
e condensadores, densímetros, geladeira. hidrantes, hidrObarômetros, hidradinamómetros, hidrógrafos. Indreimetroa, bidrostãtos, higrômetros, higroscópios. hidrotimetros, indicadores de
nível, injetores, manômetros, misturadores de líquidos molinetes hichauliReqn ” . c n
cos. pltiviógrafos, pluviômetros, piu• n a:,:e, - Ileen.os
Indústria Brasileiro
Vianna
vioscópios, quadrantes, registros para,
L'-cal: Guanabara
Requerente: Hanipton Man ufaeh tring
a,gua, -registros para canais, sifões,
Classe: 8
Co., Ine.
válvulas de comportaa torneiras auto,Requerente: Indústrias Quinticaa • Local: Com sede . em isew rloenelie,
Ai-ligas: Filmes revelados, discos gra .- "'"
•mátleas. wattómetros
V g LiC, amuletos elétricos . , dia'cos foAnhembi S.A.
Nova York, Estados Unidos da
Classe: 11
Local: Guanabara
América •
noa?' a. f a ci.es
Artigos: Afia.dores, alavancas, alicaClasse: 2
Classe: 28
C l asse.: 25
tes, ancinhos, arames lisos e farpados,
Artigos: Na Classe
Arti gos: Albuiis de foto grafias. baia arcos de serra, arcos de puas, ayrebiArtigos: Fita adesiva removível, paia
bebedouros, bigornas,
deita. , bibelots
a,tisticos, cartazes tas, arruelas,
N 9 867.35:3
ser aplicada em folhas de superfícies
cartn • ,; ac,a's, clichês , d
' ecai:icemos • cadeados, canivetes, canos,
polida F..
aias. it aienhos, • diplemas, distintivos carretilhas, catra.eas, cavadeiras, chaescud , :i: es.ampas, eslandart s. esta ves de broca, de fenda, de parafusos,
N9 867.348
figuras, f'ilmulas ingiesas. cM:iselS, colheres de pedreiros,
tuas. s • ue.' as,
gravuras, imagens letrel Ca:" XõeS para encanamentos, cortarologi a
arames, cortadores de grama, cremaras , moedas, placas. selos.
Inana, cremones, dobradiças„ enxaClasse: 49
eu,4 das, enxós, escareadores, esporas. fa rtig, : A ercplano.s
de brin Lte
fechadUr.
cas.
facões,
a.s ferradaras,
lama.; para colorir, álbuns • '- - feri-alhos,
fenos a carvão, foices, Itr Indústria Brasileira
;Or t
armar. armas de brinquedc mõe,,
• para animais. fresas,
autom
óveis
para Cri
grcza,', inaas, limatões,
g:.
brinquedos, la. "i
ar- =)j,s ,
^ á: a bomba d'água, Mai,Da
oas, baralhos, barbas i-carnavaie c
Centro de Estuam PPRIv..,;a401
;In? clic; clo.c . mandais. para rodas, mau
ReqUereli te Laboratórios aye
fol g
quaisquer jaa-,sts, • ,
manivelas, martelos, parafir.
Limitada
le
bonecos, cal a c
s
plainas, polias, pregas, puaS, ar-,e Estu.
Local: São Paulo
Xvcs. caaradios passa erianças, ccrsaca-magos, serras e s:e).T;;;'. • ,
ÚGS
•
Classe: 3
de
so
talliadeiras, t*Ar raohas, telas
Local: Guanabara
Artigos: dm preparado progesi acionas

Festival

do Cantor

:

Mirim

Clube

dc
ka. apitã o

Aza
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capas de papelão para documentos; rentes para máquidas: correntes .
carteiras de pap-eir canteiras ido pane-. tr . taisaãbV criizetas I''para''rnáqul.
10O'-cartolinas;l thetõeS' 'de kleitiddde
• "i
'para mâquMim
' ''' tdãtrait
é
ise
!
ita ri. I
rxits.. de valide ç arçõés b,6140%; quinas; 'Ciámos; .
! FUNDO AZ f:4
- de th8qtridak4
Chrtõhe indites' Iliiritiénos de - çr:riçafa;11,-, ,chragáál mecânicas; 'e os dê 'saguim .
ri(o. de. outra claiae4; chapas' d . pz ellétrodbs;' étnbolos; : .genlads' de
00180 para fins, diversos: . t;liapãs )Ia- engenliok de • Serra; etkife..nagells • de à
_aográficas; ciliqjtes.,,ent branco;,. clupii-, galeis; '' estatéis; esiurjh de 'maquina'
‘15 e(0114
-catas; encadernação de papelão; eive- esmeris mecânicos; es
dores; mi,. /opes; envirlucros de papel; envólucros cêntricos; de máqu1na- facas partes ck
Req uerente: Fábrica de Café moinho de papelão: .etiquetas; faturas; folhas de máquinas; ferramentaa mecânicas; fe •
celulose; folhas de papel; fõlhas de pa- ramentas partes de máquinas; .filtros
de Ouro S.A. LETRAS BRANCAS
, pclão; folhas índices; guardanapo
' s. de máquinas; potes de máquinas; fôrma • Local: Guanabara
papel; ingressos de papel ou cartolina; de máquinas; fornos de máquinas; fog;t Classe: 41
Requerente: Indústria e Comércio
lenços de papel; livros comercial3
Artigos: Balas, Bombons
quilhas; franzidores; de maca:Inas dk .
W.Weeg e S . A.
branco; livros de contabilidade; livros costuia; freios; fresas1 furadores de má', Local; - Santa Catarina
fisca:s em branco; livros não 'mares- quinas; furadores mecanicos; gatilhos de
Ny 867. lçí
-Classe: 36
sos; mala de papelão: maletas de pape- máquinas; geradores 'de corrente; greArtigos: de vestuário, de tõda sorte,
Mor mata-borrão; notas fiscais; notas lhas de máquinas; g uas; guias partes
Inclusive de esporte e para orianç
promissórias; ornamentos de papt.l. pa- de máquinas; guinchos; guindastes; has(fraldas. cueiros, etc.)
pei absorvente; papel almaço; papel tes de máquinas; insüfladOres de ar
N9 867 . 350
a 'emetizado; papel celoione; .papel
para máquinas; untr.s para máquiná;
,t,(\
-;a0
u. papel carta; papel de celulose; pa- lançadeiras para . má inas; lanças par.
pei de linho; papel de seda; papel en- tes de máquinas; h4rificadores partes
cerado; papel c:staiihado; papel higiéni- de máquinas; Maca ; mancais,:antk
1n5
C:Ps"
co. papel impermeável: papel . linha fricção; : manivelas dej máquinas; Máqute
. d'água papel para desenho: papel. par-, nas: maquinas - atm, doras; máquinas
1 embrulho; • papel para encardettação: achatado:...:: máquinas acionadoras;
ele°
papel para escrever; papel para irapres • ,-..áquirtas adelgaçador s; maquinai Afiaa'
papelão para - qualquet fim; .pape- noras: tnámuitas ah, adoras; mágonias. •
linhos para fins variados; pias .gens de
papel ou cartolina; pastas .de cartolina: a largadoras; máquins alimentadoras,
0 f;
máquinas alleadoras; máquinas alunia..
Requerente: MIT
Indústria de Bi- promissórias em radiognama:. dores; máquinas ama doras; máquinas- .
*
papel de:- recibos adi branco; recipientes
cicletas S.A
A.
as arqueadora4
de papel recipientes de papelOo; •.rose- aplainadoras; má
tequeurite: Cia. cte Iseoldas "¡maga
Local: .Guanal ara,
Antiga
tas de papel; rolo de -papel; rótulo de lat.quinas arrolhadora ; máquinas aspk
lasses: -.21 — 33 e 50
Local: Guanabara
papel: sacos de papel: talão de cabo: radóras; maquinas a rrachadoras; má !, •
Titulo'•
Classe: 42
gramas; talão de ingressos; .talo de quinas a vapor; m ninas batedeira
Artigos: Vinho tinto
• passagens; talão- de promisórias: talão Máquinas beneficiado
máquinas borts
- • N.' 867.356
.N° 887.351 .
cu. Requerente: Gráfica Valentim Limitada* de radiogramas; talão de recibos; ta- beadoras; máquinas runidoras; máquin
lão de telegramas; telegramas em bran- nas buriladoras; má4iuinas catadoras;
Local': São Paulo
co; tubos de cartãot, tubos de papel: máquinas centrilug oras; máquinas
Classe: 32
mácitil as coletoras; má.
Artigos: Jornais. revistas e publicações tubas de papelão; tubetes de cartle- tu- classificadoras;
quinas
compressoras;
máquinas condenbetes
de
.
papel;
tubetes
de
nap,..-isr;
em • geralk álbuns, programas rãdiofemisadoras; máquinas c demoras; máqui.
vasos de cartolina Ou pap.:Ião
cos, peças- teatrais e cinematográficas.
nas de acoplar; má • 'nuas de alumaq
Artigos impressos a saber: — almanamáquinas de alterar rodutos; maquinal
ques; aluas impresso: anuários; cal eu,
de beneficiar produt máquinas de bi:
dáricis; catálogos; '• cronicas impressas;
nar fios; máquinas bobinar; máquidesignação de filmes; designações de
nas de bordar; má as de briquetaá
4n10
peças teatrais; discursos impressos; pomáquinas debruad
máquinas de &it.
lhetos impressos; folhinhas impressas;
binar; -máquinas d adoras; máquhiís
temierente: Cia. de ',acordas Adega histórias impressas; indicas telefõnicOs;
Antiga
de burilar; máquinas e calandrar; mal:
jornais; Iivrcis; músicas impressas; oraLocal: Guanabara
quinas de cardar; má • *nas de clarear;
Brasil.
Ind.'
ções
impressas;
peças
cinematográficas;
Classe: 42
máquinas de colar; o (moinas de conpeças
teatrais;
poesias
impressas;
proArtigos: Vinho branco
servar
estradas; quinas de colar;
gramas de circo; programa de radio;
programa de televisão; programa Im- Requerrute: Elevo Técnica Negrini Li- máquinaS de conserv estradas; máqui867 . 352
nas de coser; rnáq as de costurarz.
.
mitada
pressos; propaganda impressa escrita;
máquinas de cavar; máquinas de deprospectos impressos escritos; prosas
Local: São Paulo
bruar; máquinas de rrubar; máquinas
SEARS TEM, DE TUDO impressas; publicações impressas; revia!
Classe: 6
Requerente: Seara. Rot imek S
- tal imprc...xs; romances ânpressos; ro- Artigos: Máquinas e suai partes inte- de descarnar; máqui4as de descoraç.ãg:
teiros impressos de filmes; roteiros im- grantes, a saber: acoplamentos axiais: máquinas de desgase ar; máquinas iA
COIDéi'd0 e Indústria
pressos de peças teatrais; scripts de 'ci- alavancas mecânicas; alavancas partes despolpar; máquinas de difundir; .inat
Leal: Guanabara
nema; scripts de teatro; scripts de tele7 -de máquinas; anéis de segmento; anéis quinas de dobrar:- máquinas cie drenar;
Frase de 'Propaganda
partes de máquinas; antidetonantes para máquinas de caibra ar; mártainas de
visão; sueltos impressos
Gênero de negócio relativo
às clas•
motores; aquecedores de máquinas; empurrar: máquinas 41e enpomar; máses- 1 — 2-- 4 —6
7—8
N 867.357
arietes; amues; arranques; de motores; quinas de engraxar; Máquinas de es10 — 11 -- 12 -- 11 -- '4
'5 — 16
apitos de máquinas; aros de máquinas; triar; máquinas de e plosão; máquinas
— 17-18 — 19 —20 21 22
balanceiros de máquinas; bases de má- de extração; znáquina4 de fabricar pro- 23 —24 — 25 - - 26 --- 27 —28
quinas; barras de máquinas; bate-esta- dutos; máquinas de f tar; máquinas de
29 30 — 31 — 32-33-34-cas; betoneiras;- bielas; blocos partes de movimentar; máquina de pregar; má35 - 36 - 37-38 39 40 —
r It.0 Valénfin
máquinas; bombas a pistão; bombas cen- quinas de produzir; mqulnas de roscas;
41 -- 42 --- +3 — 44 — 45 — 46 —
'4 rIPW:11..t0i.11.‘
trifugas; barbas elétricas; bombas hi- máquinas de- sacudir; ,máquinas de sal47 —
49 e 50
dráulkas; braçadeiras de máquidas; bra- gar; máquinas descaséadoras; Máquinas
ços de máquinas; brocas mecânicas; desempalhadoras; m inas desfibradoN'? 86.7 ../5;1
Requeiente: Gráfica Valeutim Ltda . bronzes de máquinas; bronzinas; buchas m
as desint gradaras; máquia; máquinas
Local: Sio Paulo
de máquinas; burrinhos; cabeçotes de nas .desnatadoras; m quinas^ de trabaClasse: 38
máquinas; cábreas; cabrestantes;
lhar produtos; máquin de transformar
Artigos • Papel. papelão e seus artefatos deias para máquinas; caixas partes cade produtos: máquinas distribuidoras;- máa àaber: — agendas em branco; álbuns máquinas; calandras; calços partes de quinas elétricas; máquinas elevadoras;
ea .. ::,,,,,,; argolas de papel ou pape. máquinas; caldeiras para máquinas; máquinas empacotadoras; máquinas emlão; aros de papel ou papelão; balões câmbios; camisas para • máquinas; ca- palhadoras; máquinas encadernadoras;
T de papel para enfeitar: bilhetes de ia- nos
partes de máquinas; carburadores: maquinas encahadora.s; máquinas enga1 grasso; bilhetes de -passagem; bobinas "cardans":
"cariem"; chumaceiras; anti- veladeiras; máquinas enroladoras; máde papel; blocos para anotações; blo- fricção para máquinas; cilindros de má- quinas
maquinas escavacos para cálculos; -blocos para corres- quinas; colares para máquinas; com- doras; ensacadoras;
máquinas est padoras; máquiIspondéncia's; blocos para desenhar; blo - pressores;
de fôrça; eomu- nas .expremectoras; máquinas furadoras;
Reanerente: PrOinoção e Administr ação aos para escrever; brochuras não im- imitadorescomutadores
de velocidade; condensadogaseiflacdo • máquinas graJe-Velculos — Ceanée.'..
pressas; cabogramas papel de; caderne- res de máquinas; condutos para máqui- máquinas
madeiras; máquinas. resoras; máquitocai! tuanábara
tas. em . branco; cadernos escolares; ca- nas; contra bastes de
máquinas; -con nas impulsionadoras; 1 máquinas in tislassei: -21"ei `MY •
dminea 'Pda deSenh.o; caixas de PapeIrCsignia
.180; ,'capas de papel para dqcumentosk usinas; . cerredloas perra máquinas; cor--trapesodmáquin;crap dustriais; máquinas hritadoras; máquinas
fixadoras; máqubzits ~adoras; má.,
. .•
• •
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quinas moedoras; máquinas. paeuxpátiem; maquinas ,pulverizadoras; máquinas
purificadoras; máquinas -rachadoras; ;aiaOuioas retinadoras; maquinai refrigeradoras; maqUinas 'Secadoras; máqUinas-se,..
parativlas; máquinas serradoras; ,máqui-.
ave, soldadoras; Máquinas sopradoras:.
maquinas torcedoras; máquinas "torneadoras; máquinas • trituradoras; 'máquinas
urdidoras; máquinas. ventiladoras; mar-•
telêtes mecânicos; martelos mecânicos;
mecanismos de. máquinas; moinhos,. molas dr máquinas; motores; munhõe-S,:para
maquinas: parafusos para maca:tinas; pedais de Máquinas; Pentes de máquinas;
penteadores de teares; pinga4ores •de
máquinas; pilões • partes de -máquinas:
pistues para máquinas; placas para tornos: pateas partes de nulquinat , plaina;
planetárias; platinados- de motores:. por'.:
politrizes; pratos- de Máquinas;
prensas: ralos de máqUinas;. recepta',
máquinas; reclutoi . es . para má-.
colos; de_
quinas; reguladorçs de Ruça; •. para máquinas:. reguladores ,de velocidade para
máquinas; reguladores de velocidade
para máquinas; rolamentos • pata moto,
res: rolos partes de mimaihurs; rdtatg
VSN; rotores; , segmentos separadores,
partes de máquinas; tambores, partes
de máquinas; teares;' tesouras ..nuicán,i-r.
mis; tornos: tremonhas; tubmações para
ealtieruS; turbinas; .VillVtilas, partes de
maquinas; vend1014a Partes de Máquinas: ventoinhas...partes de'tnaquittas";
virahrequins: volantes, partes . . de. ma-

quinas
80.úgo

.

Requerente: Eletro Técnica
Negrini Ltda.
.
Paulo
Local:
Classe: 8 '
Artagase Instrumentos de precisão.
insivainentos científicos, aparelhos de
uso comum, instrumentos e 'aparelhos
diciatines, moldes de tilda espécie,
accesóelos de' aparelhos •elétrcios, (inclusive válvulas, Mandadas, tornadas, fios, soquetes, etc.); aparelhos
fotográficos, eineruategreficos, máquines falantes, etc.; discos gravados
e filmei .revelados; saber: abaixa-luzes: aaajures; abserstanetros; acendecloi es; actintmetros; aeucarírnea
troa; acumuladores; adaptadores; aea
alcoolainetros; alternadores de correntes elétricas; alto-falantes; smassadeiras de Uso domestieas;
amo, tecedores elétricos; amperímetros ;ampliadozee; amplificadores:
analisadores; anéis - de calibrar; arrememetros; antenas; anúncios 'elétricos; aparelhos acionados por moedas;
- apatellios aerofotogramétricos; aparelhes amplificadores; aparelhos caa
libradores; apaselhos cinematográficos; aparelhos cesmográficos; aparelhos de agrimensura; aparelhos de
aaarnis; aparelhos de alar tensão;
aparelhos de ia refrierado; aparelhos
de assar: aparelhos de astronomia;
apafellics de cocção; aparelhos de comunicação interna : aparelhos de controle de calor; aparelhos de contrôle
de . feiro; aparelhos de contrôle de
movimento; aparelhos de contrôle
sor; aparelhos de contrôle de temperatera; aparelhos de cortar frios (de
uso dcméstico); aparelhos de encerar.
(de uso doméstico); apatelbps de engerharia • aparelhos de engomar (de
uso domestico); ap arelhos de e.spagir;
apatedrns de evaporação; aparelhes
de experiências científicas; aparelhos
de te inentaçao; aparelhos de física;
apaselhos de 4n:decalque; aparelhos
de feiografisi; aparelhos de galvano- plasaa; anarelhos de geodesia: alia
relh:s cle geoureala: aparelhos de lianaSo: aparelhos de institutos de
bele a; apeeel hos do meter insetos
(não agricoles); aparelhos.. de medi,
çae: rinarelhoe de ebservaeSo: 'apare-•
ihcs de ordenhe :. aparelhos de passar
roiam (mie uso ~estico e anarelhes
de paar; • apa:cletos d rr .s elo contra acidentes; aparelhos de rádio;

• (Seção
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aparelhos Sde refrigeração; aparelhos dentados; flexhnetros, "fitisheá"; fo- -res de rosca; medidores de volumes •
aparelhos , de sinalização; aparelhos lageen de instrumentos óticos, diaposigraduados; megafones;
desinfeea.dozasmecileinals; apa- tivos para; focalizadores para câma- medidores
magescópios; mescladas
relhos de som; aparelhos de teleco- ras; fogareiro (eléerico . ou não); fo- Inegametros;
metaorológices; aparelhos; me.
municações; aparelhos 'de televisão; gões (elétricos ou -não); fonendoscó- res;
inetrônoamos; metros;
aparalhos esterillz,adores (não. Medi, pios; 'fones; .fonográficas, máquinas; teorcesdôpios;
• micrômetros; micaoscare
emale)-; aparelhos ' fotoramétricoe; fonogeáficos, - discos •fonógrafos; fon- ,inierofoutes;
micrótomas; mira, base; aparelhos fotográficos; aparelhos to- te de cabeça; efonfinietros; fonoscile pios;
miras' graduadas; manuradores de
telegráficos.; aparelhos • gaseificado, pios; fôrmas elétricas; -fornos; fos- arguidos;
mbedores, de uso domesres; aparelhos - geofisicos; aparelhos' foroscôpios; fotodecadores; "fótófoncis; ilco; molinetes
hidráulicos; mosttaa.
hicirometsicoe; aparelhos limpadores fotografias, máquinas; fotograftene- dores; , níveis; objetivas
'fotográficas;
(de uso doméetico); aparelhos" , me- tros; fotómetros; fotoseópios; fre- óculos; odómetros; osoiligreSos;
oxia
teoro:sia:coa; aparelhos inisturadores- qiiêiacia aparelhos de; fregilencinie- /adores; ozoanzadores; ozonômetros;
(sie líquidoeade óleos); aparelhos ozo- ares; fusíveis, bases de; fusíveis, cha- eizonoscópios; padrões; painéis;
de
nasadares; aparelhos nauticee
vee de gabaritos; galactômetros; gelelétricos; panelas de PresaParernee pasteurizederes; 'apite vanômeteos; garrafas térmicas; g ás.' aparelhos
são; panelas elétricas; rentómetros;
relhos projetores;. aparelhes reatores; bicos automáticos, de; gás,- bombat pára-eaios;
paselmetros; pedômetros;
aparelhos radlofunicos; aparelhos re- Para; gás, bombas para limpar tubos pêndulos; penteadores;
elétricos;
i &lace adores; aparelhes • eadiotelegrá- de; gás, bombas para prover; gás, segem; aparelhos para;
pesagem,.
ircos; aparelhos reprodutores de ima- contadores de; gás, difusores de; gás, instruenentas de; pesos para
balara- •
gens; aparelhos reprodutozes de: sons.; dispositivos para. levar; gás,' distei:picadores, de uso domésticos;
apareinoe sinaladores; aparelhes sol- buidores,de; ás, fogões a; gás, fornos os;
cradorea; aparelhos sonoros; apare.- a - gasogêntos; . gasômetros; geisera; adick-alps"; pilhas elétricas: P ince
mos eteiefenicoss aparelhes telegráfi- geladeiras; girpseópios; globos geo- .pistolas de pintar; planiznetros; pla--nêz;pietasrómo á;
cos; aparelhos teifeesstetoe; aparelhos gráficos para enefiloa globos terrestres nisférios; plugs' plUviagrafos; plavd,
ema-Meou; aparelhos ventiladoaes; para ensino; glucômetroà; gaônionas; metSca; 'pluaiosefaaias; polarimetree;
apreces riso de outras Classes; aquece-- goniômetros; graduadores; geafófoe- pelaeiscópies; . potenciôrriete is; pris- dores; aiseonairietros; aspiradores de nas; grafônietroe; grafonolas; grama- enas;
. . projetores ctuernatogreficos; •
pó; aseadores; 'eutoclayes: automáti- fones; gravadores; gravimetros; gra- projetores
de filmes; projetores de
cas .— chaves; baterias; balanças; voscópios; grupos conversores; . hara imagens; projetores
de luz; propulsocaro:les friguificos; balizas; baró- monómetrbee hectógrafo; hectogra- res; prumos; pulverizadóre
não de
grafos; beremetros; bazimetais; ,ba- no; - hectciósteres; hectómetros;. heliée outras classes; jeradrantes;e, quadros
tedeiress Uso doméstico; bateiiese grafo; hellofonógrafe; helicômetra; de eletricidade; oueunadores de óleo;
oenjamars;• brnôcalos; bilolas; bobi- helicógrefo; heliernetro; hellsocôpios; queimaderes elétricos; radiofonos;
nas; Inumas de 'ar não mecânicas; heliostatos; helioterraGmetros; her
herbáreatores; refletores: refrige-•
borooletas automáticas; bules elétri- rios'didáticos; heeômetrós; hidran- rádios;
radares; regadores automáticos; . recos.; bueáncis; bússolas; butiremetras; tes; •hidráulleos, aparelhos; hidroba- gistradores de aparelhos; registradocaSeas automáticas nato de outras rômetros; hidroctinamômetros; hidró, rés deaar; registradores de afundem;
casses; calibradores; câmaras de gratos; hidrômetros; hidrostatos; hi- rezistaadore.s de pescr reeastradores
apreeernoee ceineras fotogaáficas; ca_ drotímetres; hidrOdiaamametros; hl- .de pressão; registrad-res de tempo;
inatas. tnearamas; Cansaras de eiue- drógrafos; hideametres: hiclrostatos: registradores de tensão; renistradores
ma; camisa de televiso; Campainhas i. hiclrotimetros; higrômetros; •arigeos- do: tiragem; resistradores de- tráfego;
areal 'cari ; CA-d eátndores 011,0nm:dicas;
cópios; hipsametsos;
registradcaes de tramito (borbolecaeregaaeres paeurnálices; ca rtas ase hodemetrcs; holoiatee;
horleoutals lates); registradores de velocidade;
angraricas; cartas .geoaráficas; cara artificiais; "hena!' singers"; incuba-, eiseistea do Soe
ra -r-Actros ;
eia • naueicas; : chapas de 'aparelhos deres; Indicadores aus emáticose ia- dores automáticos: registros para
csiecricos; chassis; chaves automáti- dicadores de deSeneão de curto- égua; registro para daw.i); registres
cas : 'chaves de alavancas; chaves elé- circuito;
increa,doreS, de aparelhos para. gás; . registeces peta luz; sedatricas; chaves magnéticas; chocadel- elétricos; hieicadoree de corrente; tro pará vepor; reglsicos telegráficos;
ias; .chuveiros elétricos; cidômetros; indicadores de elevadores; indicado- -réguas graduados: arfaras" eu, re.,
cinematógrafos; clineehetros; clo a- res
res de escapamen,o, ineicaderes de lais; relegios em fremi ..inelesive rodores; 'colimadores; colorinietros; co- flexões; indicatioree de Meça motriz; lares!: reSmestos e resetetae: te,mandos à distãncia; cornbustores de indicadorasde nível: indicadores de tomo;
rasistjnoiRs;
r?.`ltie , r is:
ás; compassos (exceto -para desenho!, Pé:40 ; indicadores de preçes 1-exime- slieneofonee; erisméserefos, selern,sComutadorese, cendensadores; conta- troa e sirular) ifidieeei eres de pres- . cópias; seleciona-loac e: • eenreforos;
dores _amomáCicos; contadores , de ros são de gás; indicadores de peasse° de sereias de:ale:ri p a; seskes de eviso;
ta ção ; conversores; coorna tógrafos ; vácuo; • inclieadores *de quantidade; setas qd.
.s'fões;
cogneteleiras; -cornetas elétricas; cor- indicadores de tensão: . Indigadores sextanree • sinais- de transa) :'a
siaaara
netas paraveiculose correnteã de para motcres; indicadores para vai- deres. ; fina/eiras de dieeeso;
ageimensor; - cortadeiras de foteai a- vulase'injetoees; inseticidas itâo agrí- nizadores sinacõ rilos; s t.vars; sito
fia; cristas• de ‘ radio; crosuastocópios;- colas — aparelhos; instrumentos de fene; simosoop':
. sstenia .-.: de alaro s.odronógialos; cronómetros; curvime- cálculos: . Instrumentos- de :contrôle ma, gisterna dec,oreernic eea rn sieletroe; densímetros; descascadores -de mecânico; . instrumentos ede física;
de contradea satema einelrzauso doméstico; despertadores; diais; .instrumentos matemáticos; insttu- sua
cão; sistema. de som; eisteneeros;
diafragmas; dinanstimetres; discas Mentos páatictis científicos; inter- solde-dores elétrico:a. soque.-s: torveautomáticos; discos fonografados; comunicadores; interruptores;
teiras; suasrtesd e apare:hes elei.radiscas gravados; discos . para cálculo; doro,s;- isolantes, fitas; caleidescópios; cos: tacêmetros: taquetnien
discos sonoros; discos telefônicos; dis- lactoscópias; lâmpadas; " lampiões; xlinetros;
te. l.knatfos; te..
telefones-,
triliaidores' de eletricidade; dispositi- lanternas;, de pilhas; . lanternas elétri- lêmettcs; telescópios; tylevisõe..3;
vos SnecánicoS ou elétricos para cair, cas; lanternas- simples; lareiras; len- levispres; tem-edito: terinnfaues: • tertinas; duchas; •ebulidores; ecobatíme- si:Sinetes:a; lentes; linimetros; imigra- mearreteoe nãO eliniocs: .sestaoscópies;
s; liquidificadoree: liserietros; lu- termesta tos ; tira-linho t ocaedieços;
trosa ejetores; eleeróforoe • eletrosoas
pios; enceradeiras; equipamentos de citrietros; aturdas; • lupas; lustres; tornadas', toenelars aliam:atices; tormaçaricoe;
macrômetros; inrignetóe. neiras de campressaa;
aparelhoselétricos; .. equipamento
toem:terr as; para sinereni
magnetémetans;
mapipuladczação; espelhos para gratos;
res; manômetros;
mapas astrogrídie otraderea;
tt
tos
tarleta„; trensfetziaceinstalação '• elétrica; espectroscôpios;
ris; transistores; trenas; tripés: de
espetógrafos; espremedores des uso cile- cos; mapas de astronomia. ; mapas aparelhos fotográficos; tubas acústimeatico; esquadro, exceto para dese- aeaográficos; mapas matitimos;!na- cos; tubos "cenduits": vaculanetres;
nho; establiizadores de pr essão; e s Pas náuticos; Máquinas afiadores de válvulas de cohneorta vaiaria:is dé-tabilzdoresvltagm;esádia uso doméstico* maquines cinema,- tricas; varas graduadas; varigrafus;
eStadisnetros;- estenômetroe; estereos- gráficas; maquinas cortadoras', de velocímetros; veritilarieees; .vibradocópios; estereografoscapios; estereê- uso doméstico;' máquinas de faze,r
visecial"ws; voltemeteose eolmelam; eetereoplanímetros; estereop- café; de uso doméstico; máquinas de irea:
lavar
-legumes,
de,
uso
domestico:
má.thnetros;
volametros:
volutnenenieticos; -estesiômetros; estetónietros; estios;
zinieeeôpios
ticadores, aparelhos; estilômetros; ea- quinas de lavar pratos. de uso doteada de ferro, aperelhos,Para; estra- fnéstico; máquinas de moer ou picar
887.311b
•
da de ferre, contrôle de; estrada de esgane de uso doméstico; megtunas
ferro, sinaiS de automáticos para; es- de -moer 911 . picar legumes, de uso
trada de ferro, sistema de sinalização doméstico; maquinai falantes; má- ..
para;' eetufaS de aquecimento; estufas guinas* fotográficas; máquinas lava- ^
para plantas; endiômetres; evapore- dores, de uso doméstico; máquinas
matrose exaustores, exceto -de maquie limpadoras, de uso doméstico; •máquie
nas; .experimentadores de ovos; exPaa nas picadoras de uso doméstico;
sômetros; extintores ae incêndio; máquinas registsradoraa, exceto de
falatoscópios; faroletes; faróis; fecha- ceeriteaejos máquinas marcaaoras de
portas automáticos; fecha-pertas passagensa máquinas marcadoras 'de
pneumáticee; feders; -ferras elétatcói roupas; marcadoras" 'atitóináticas;
para solda; ferro para passar e en- marcadores elétricas; matemáticos;
gomar:- fervedores; fumadores; fil- instrumentos medidores -de altura:.
mes .revelados; filtrantes, aparelhes; medidores de ceirrpriniento; medidofiltros automáticos; tose aparelhos res de distância; medidores de fórça;
elétricos: física, aparelhog de; .física, medidores de tntervalo; medidores de
instrumentos de fitas métricese 1irs pregio; mededoree de seressãO; medi
Re4uerente: earvejánta Paraense. 84
M.

—

Tirça-~

•

“ DIÁRIO °Fre:1AL (beça° Tily •
_
salhos:
alpercatasl. alvas: anáguas
N9 867.366
aventais; baby-d.oll; barretes: batas
't batinas; Bermudas; blusas; eusões
boinas; boleros; bonés; borzeguins
TORMENT1J
botas; botinas; cache-cola; cachei nez; . calçados; calças; calcinhas, calBrasileira
Indástria
ções. inclusive para esporte; camisas;
camisas dee forca; camiaas pagão;
camisetas
; - camisolas; rearnisdlões;
Requerente: Firtiano oe Barros e Dio- canos de botas (perneiras); rapace-

Janeii-O de • 1-

•

(CrERPA,SA)
Local: Pará
Class] 42
ATtigos: Cerva as e ebo
N9 867.361

tes; capas; capotes; carapuças; cartolas:. casacos; casacas; casquetes;
casulas; ceroulas; chales; chapéus;
chinelos; chuteiras; cintas; cintos;
cinturõts;
clergyrn.an;
colarinhos;
coletes; combinações; corp anhos ;
cuecas; cueiros; culotes; dolrnans;
dominós; echarpes; aspar tiliaaa • estolas; fantasias; fardamentos; fardas; -fraldas; fraques; galochas ;
gandolas; gorros; guarda-pó; gravatas; habLos; japonas; jaquetas; jaquetões; lenços; librés; ligas; lingeries; luvas; - maillots; mandriões;
manipulos; mantas de uso pessoal;
manteux:- mantilhas; mantos; martas; martinha-s; meias: peias confecções; . niodeladores; palãs :ponchos
leves); palatos; pantufas; paramentos: peignoirá; pelerines: peles
quando vestuário; perneiras; peugas;
pijamas; peitilhos; peitos; palainas:
ponchos; puloveres; punhos; quépia;
quimonos: regalos; renards: robes
de chambre roupas brancas de uso
pessoal; roupas de baixo; roupas
scripts de televisão; sueltos impressos. fe - tas; roupas para, esporte; roupas
2para operários; roupões; saias; sanNç U*7.367
dálias; sapatos: sôbre-pelizes; solideus; shorts; shooteiras: slaita; s o
-bretudos;ain:outes;, r
sungas; suspeitsorios; tailleurs; taPELDORC
labartes; -tiaras; togas; toucas; túniInchis tr ia
Brasileira
cas; turbantes; uniformes; vestidos;
Requerente*. Ercaino Ltda.
vestimentas
para
trabalhadores:
Local: São Paulo
vestuários; véus visons
Classe 8
Requerente: Peles e Couros Peldoro
Limitada
N 9 867.369
'Artigos: Balanças comuns; balaneas
caLocal: São Paulo
tí!le ar para calibragem de pneus;
Classe 35
libradores de pneus
Artigos: Couros e peles preparadas ou
MUTIRÃO
não
artefatos
de
couros e peles incluiN 9 867.363
meda Rodrigues
Local: São Paulo
Classe 32
Artigos; Jornais, revistas e publicaçõe,s em geral: albuns, programas radiofônicos, peças teatrais e cinematográficas. Artigos aapiessos a saber:
Almanaques: aibuns impresso; unitários; calei4árics; catálogos; cranie
cas •impressas; designações de f mes: designação de peças teatrais;
discursos impressos; folhetos impressos: folhinhas impressas; histort S
impressas: índices telefônicos; jornais;
F,eouerente: Cervejaria Paraense $,A. livros: músicas • impressas; orações
impressas, peças cinematográficaa;
(CERPASA)
peças teatrais; poesias impressas;
Local: Pará
programas de circo: programa de :aClasse 42
alio; programas de televisão; progra'Arti g os : Cervejas e- chopps
mas impressos; propaganda impressa
escrita; prospectos impressos .escritos;
la 9 867.362
prosas impressas; publicações impressaa; revistas impressas; romances imfrfor
pressos .; roteiros impressos de filmes;
;'yf
roteiros impressos de peças teatrais;
• 1-9"
scripts de cinema. scripts de teatro:

teili?as; tijolos; tintás para.: pár
Muros, poetas e janelas; tubas
cohcreto;', tubos de 0.,o :exclnahro
donátimções; tubos' de
ventilação
edificioà; yenezi4asf. vigame)
preparados' - para 'constrnçõs;
preparadas para construção; vity)
quando construções; aPitrôs
vitreaux
N9 867.37Q
=RIO S.A. INDOSATIA
E COMÉRCIO.
Requerente; Mutirão Sociena0”

Anónima Indústria e
Comércio
Local: Sao Paulo
Nome de emprêsa.
Ni'? 867.371

CLOUTAM
Srasdaeira
Industria

Requerente: Mutirão S. A
Indústria e r Comércio
Local: São" Paulo
Classe: 11
Artigos: ferramentas de Wide, es
cie, exceto partes de máquinas,
ragens e cutelaria em geral.
quenos artigos de qualquer ni
quando não de outras classes, a
ber: abotuaduras; abridores de ia
caixas etc.; acessórios de metal n
de outras classes; 'aços para afia
açucareiros; adornos exceto jrnia,S
imitação de jóias; afiadores;
vancas; alargadores; aldravas;
mas;
alicates; almotolias alvi
fndístria Brasileira
dos não em outras classes, a saber:
ancinhos; anéis; exeeto jóias ou pa
— adiadores para ien-amentas; antide máquinas; aparelhos de ca
lope — peles de; antolhos para ani- Requerente: Mutirão S. A. andús- tes
aparelhos de chá; aparelhos de c
tria e Comércio
mais; aparas; argolas; aros; artigos
ilha; apitos; arames lisos ou farp
Local: São Paulo
de couro não de outras classes; artiERCILMO ITDA,
dos; arcos de serra; arcos de p
Classe 16
gos de peles não de outras classes;
arreios; bainhas; bandejas; boi — pe- Artigos: Material exclusivamente argolas para guardanapos e sími l
les; bolsas; búfalos — peles; caixas; para construção e adôrno de prédio res; aros para g uardanapos esina
õe
camurças; capas para alguns; Ursos; e estradas a saber: alcatroados para lares; aros para óculos; armaç
Requerente: Ercamo Ltda.
carneiras;
carneiros — peles de; cas- construções; argila prepara& para arranca-tachas; artefatos de met
Local' São Paule
construções;
areia
preparada
não
de
outras
classes;
artigos
de
m
para
tores peles de; chapeleirasá chivoNome de Empresa
tesá coelhos — peles de; coleiras; cor- construções; argamassas, para cons- tal não de outras classes; assadeireames de paraquedas; correias não truções; asfalto para construções; ras; atiçadores de fogão; azeitairk;
N9 867.369
azulejos para construçõss; balaustres bacias; bainhas; baixelas; baldea;
de outras classes; docinha — peles de; de
construções; balcões quando, cons- bandejas; barris; baterias de cogequipamentos não de outras classes; truções;
batentes para construções. nha; bebedouros; betumadeiras;
estojos; fuinha — pelas de; gato -- blocos para
construções; blocos para gomas; bisagras; biscoiteiras; borhpele de; linçuetas; lontras — peles pavimentação;
1"1..._
•,;,,nle.
de Urinados; bonieres; botões puxadores; braçade; malas; maletas; plantas (não cimento comum;calhas
preparados deiras; bridões para animais; briisendo vestuário); martas — peles de; para construções;caibros
caixas de cimen- cas: bolas não de outras classes; bumochilas; objetos não de outras elas-- to; caixilhos; cal para
construçõsks; les; cabeções; cabines; cabos; capele de; lingstietass; lontras — peles
Requerente; Ercamo Ltda.
de concreto; chapas para çambas; caçarolas; cachepots; cadeaem bruto; peles parcialmente prepa- chaminés;
Local: Sito Paulo
construções;
colunas
para constru- dos; cadinhos; cafeteiras; caixás
radas; peles preparadas não de _ou- ções; cornijas; de concreto;
Classe 50
ore para inclusive para relógios) caldeirões;
téOnltras
classes;
pontas;
ponteiras;
porde
assistência
pugos: Serviços
construções; divisões pré-fabraudas; canecas; canivetes; eanos; cântaros;
tas-slocas;
porta-chaves;
porta-niaa
junto
a
postos
de
serviços,
oficinas
g
para construções; edificações canudinhos; canudbs; carretilhas;
quais; porta-notas; protetorea.não de pdrenos
e garagens
ré-moldadas; esquadrias; estacas castiçais; catracas; cavadeiras; caoutras classes; pulseiras; rabichos; preparadas
para construções; estru- valetes de ferro; centros de mesa;
raposas — peles de; rebenques; reci- turas para construções;
1‘,T9 86/1.36P
estuque;
pientes; rédeas; sacolas; sacos; saltos; fõrros;
guichets; grades; imitações chaleiras; chaminés; chanfradores;
selas; solados; solados para calçados;
chapas não de outras classes; chasolas para tacos; suportes; terminais; pde mármore para construções, lin- ves de broca; chaves de fenda; chaermeabilizadorea
de
argamassas;
jati:Macios; tirantes; tubos; valises;
ves de parafusos; chaves em geral;
nelas; ladrilhos; lageotas; lajes; chaves
vasilhames; viras de calçados.
inglêsas; chtiveiros comuns;
lambris; lamelas; lixeiras para cons- cinzéis;
colheres de mesa;
truções; luvas de junções para cons- colherescoadores;
N9 867.368
de pedreiro ;compoteiras;
truções; macadame; madeira prepa- conchas; conexões
para encanamenrada, para construção; manilhas:
to; correntes não de: outras classes;
--„.
marmores preparados
OSPAULOS
para constru- confeiteiras; copos; coqueteleiras;
ções; massas para parede; mosaicos;
papel para forrar casa; paredes di- cor ta-arames; cortadbres de grama
IND. BRASILEIRA
visórias inclusive para escritórios; e outros; cremalheira; cremnose;
e outros; cremalheiras; cremones;
parquetes; peça,s o r
de ci- crivos
cruzetas; aula etas ; 3U bus;
mento ou gesso, p aranamentais
tetos e paredes cunhas; cunhos;
curVas de cano, de
exceto
de
classe
25;
p
edregulhes
preReeraeaefrttontUaulos Indítebria parados para construções; pilastras reforço etc.; cuscuzeiros; eutAos,
t
de concreto; pisos; placas para pa- descanso para talheres, para farras
Lo6k$1; São. P
'Requerente: Ercexco B6868
etc.; discos; • distintivos (exceto de
vimentação; pedras p
para classe
Classe
86
Local: São Prodo
construções; p ortas; preparadas
25); dobradiça; enfeites não .
ortõesprateArtigos
Artigos:
de
vestuário
de
Ride
Ouse 8
leiras quando con str uções; produtos de -outras classes; engates; engrenasorte,
inclusive
de
esporte,
para
hobe tuminosos ara con s ta- -a
cens (exceto p artes de máquinas)*
: Balances comuns;
a nv a • a arns; e n xadas: enxadinhas; enmens, senhoras e para crianças a sa- tiutos de basepasfáltica;
PI
colibrageta de
soleiras
para
wondo
xós,
hW,
es e a readores; escopros; esgulnRO, 31grterIN taePa; tanques cl acitnento;
hos: e.snalhadoreS p ara midirai94
'-• , . . -:74
.s, _ . _
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Térça-feira
-r•
espelhos metálicos; esporas; teáprezeladores ; espuipadeiaas ; esticad ores
(ferramentas) ; esticadeiras (ferramentos); estojos; estrilhas: pára
montaria; extensões: facas; fackes;
fechaduras ; fechos; ferraduras; ferragens em geral; ferramentas, em
geral; ferrolhos; • ferros comuns; para
passar roupas; ferros de plaina. para
Cortar capim; foices; fôlhas para
fins diversos; forcados; fôrmas; formões; forquilhas; freios para animaís; fresas; frigideiras; fruteiras;
funis; furadores manuais; ganchos;
ga,rfos; globos; goivas (não de outras
classes) ; grampos; grosas; guarnições não de outras classes; instrumentos cortantes, não de outras classes; instrumentos perfurantes não de
outras classes; jardineiras; jarras;
jarros; ladrões para caixas d'água;
laminas não de outras classes; lamparinas; latas; latões; lava-dedos; de
mesa; lavatórios; leiteiras.; letras de
metal; levantadores não sendo • máquinas; limas; limatões; limpa-pés
metálicos; linguetas; luvas não sendo partes de máquinas; luvas, para
bombas d'água; maçanetas; macetes;
machadinhas; machados; malhos;
mancais, para rodas; mandris; manivelas; manteigueiras; , marmitas;
martelos; matrizes; molas não sendo partes de máquinas; morsas; munhões; núcleos para martelos . e bigornas; objetos de metal: não de outras classes; paliteiros; panelas; parafusos; pás; peças de qualquer metal; não sendo de outras classes; pedatais', pendentes; penduricalhos; peneiras; perfilados; perfuradores (ferramentas) ; pernos de fixação; pés de
cabra; pias; picadores; picaretas; picões; pilares; pinças não de outras
classes; pinos não partes. àe máquinas; pires; placas;, plainas; podadeiras manuais; polias; pontas de
paria; porcas; porta-chaves; portacopos; porta-gélos; porta-frios; porta-jarros; porta-jóias; porta-pão;
porta-toalhas; ponteiras; ponteiros
de relógios; potes; pastes; pratos;
pregos; protetores para calçados:
puas; punções; purificadores; queijeiras; quebra-nozes; raladores; ralos; rascadeiras; raspadeiras não de
outras classes; • rastelo,s; rebites; recipientes; regadores; redomas; reservatórios; retentores; retortas; roçacleiraa; rocias (exceto de máquinas e
veículos) ; roldanas; rolos; rosários;
roscas; rosetas; saca-pregos; sacarochas; saca-taxas; sachas; sacholas; sachos; saídas; saladeiras; saleiros; salvas; serras; serrotes serviços de café; serviços de chá; sifões; sinetas; sinos; sovelas; suportes; taças; tachos; talhadeira.s; talhas; talheres; tambores; tampas;
Manques; tapetes de metal; tarrachas; taxas; telas de arame; tenazes; terçados; terminais; terrinas;
tesouras para costura; tesouras para
jardineiro; tijelas; torneiras; torninhos; tornos; torquesas; trados; trancas; tranquetas; travadelias; travessas trilhos; trinchantes; trinches;
trancas; tranquetas; travadeiras; travessas; trilhos; trinchantes; trincos;
trocastes ou trocarter; tubos para
encanamento; tubos para fins diversos; uniões; urinóis; urnas; válvulas
simples; varais; varetas; vasadores;
vasilhames : vasos; verrumas: virolas:
xlifcaras
•- -N9 867.380

GANAZON
Reguei e ti - E. R. Squibb & Sons,
.
.Inc
Local - Estados Unidos _ da América
Classe - 2
Artigos - Substâncias e preparações
químicas usadas na agricultura, na
Iiortjeàltuia, na veterinária e• para
fins sanitários
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MALHAS
IND. B R A S.

Requerente - Lauro Flores Arleirelles
Local - Rio Grande do Sul
Requerente - Ki -- Malhas IndúsClasse - 2
tria de Malhas Ltda.
Artigo - Inseticida
Classes - 22 - 23 e 24
Artigos - Indústria dé confecções e
N9 867.37a
artigos de malhas
N 9 867.377

DONNAC IN
Requerente - A. H. Robins Competi.
ny, Incorporated
Local - Estados Unidos da América

WECSON
NI) BRAS.

Requerente - National
Periodicalk
Publications, Inc.
Local - Estados Unidos da América
Classe - 32
Artigos Jornais, revistas
publica,
çõs impressas - Álbuns e programaa
radiofônicos - Peças teatrais e cinematográficas
— •
N9 867.382

Classe - 3
Artigos - Antidianséico
N9 867.383

IGAR

Indústria Brasileira
Requetente - Dra. Liana Eunice
Schilling Weck
Local - Rio Grande do Sul
Classe - 8
Artigos - Rádios para Automóveis
N9 867.374

CONDE REI
I
Requerente -Imobiliária aIGAR"
Ltda.
Local - Rio Grande do sul
Classe - 50
Artigo - Serviços
N9 867.378

0A CHOPEL,
IND. 13MS IL

SANTA MeNICA
Indústria 13rasi,leira

Requerente - Representações Fa-S achopel Ltda.
Local - 'Rio Grande do Sul
Marca - Faschopel
Classe - 50 Artigos - Representações por conta
própria de balcões frigoríficos, chopairas e geladeiras em geral
Requerente - Balneários de Turismo
N9 867.375
Santa Monica Ltda.
Local - Rio Grande do Sta
Classe - 50
Artigos - Hotéis de Turismo e Loteamentos
vr.
N'z' 867.379

Industria Brasileir0
Requerente - Palhinha S. A. In.
dustria e Comércio de. Bebidos
em Geral
Local - São Paulo
Classe - 42
Artigos - Aguardente, brandy, bitters, conhaque, cervejas, destilados
de vinhos, fernets, gins, geropigas, licores, pipermint, rhum, shevy,
nhos. verinouths, vinhos espumantes,
whiskys e vodkas
N9 867.384

NEOBIL) C

Indástrj..a Brasileira;

R equeren te - Neopasa"-- Embalagens
S. A. •
Local - São Paulo
Classe - 16
Artigos - Balaustres de construções
balcões quando construções, batentee
para construções, caibros preparadoe
para' construções, .caixilhos, chapas
para construções, divisões pré-fal--4.cadas, edificações pré-moldadas, esquadrias, estacas preparadas -para
construções soleiras para portas,
tacos, telhas, tijolos, tintas para
paredes, muros, portas e lane.
las, ladrilhos, lambris, madeira preparada para construção, massas para
parede, papel para forrar casa, paa
redes divisórias inclusive para escala,
tórios, parquetes. peças ornamentais
de cimento ou gesso, para tetos e
paredes, exceto da classe- 25, pisos,
portas, portões, prateleiras quando
quando construções, soleiras ORM
portas, tacos, telhas, tijolos, tintas
para paredes, muros, portas e janelas, tubos de ventilação de edifícios.
venezianas, vigamentos preparado!
Requerente -- Foto Galeria Ltda.
para construções, vigas preparadas
Local Estado do Rio Grande do
vitrinas quando
para construção.
Sul
construções e vil-laia
Marca - Foto Galeria
• Classe - 28
Companhia Nacional de Tecidos Nova Artigos - Chapas cubatas cubos,
Classe - 8
Artigos - Material Fotográfico, clAmérica
envétlucros, estojos, fôrma s . massas
nematográfioo, eletrônico, plástico e
Classe - 23
preparadas. não de outras classes,
ouimico, e tudo o mais que oonvier
Artigo - Tecidos em geral
matéria plástica ou sintética e revesao ramo
. Local - Guanabara
timentos

)rrOCIMR11
MIABRAS
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Requerente — Homero Gonçalves
Peixoto
Local — Rio de Janeiro
Classe — 41
trtigos — Alfafa desidratada e concentrados proteicos

ka•

N9 867.399

Requerente — Roberto Greco
Local — Guanabara
/V1aeca — Festival de Sucessos
Caractersticas
Classe — 32
Artigos — Revista
N 9 867.389

é' -6*M Mini Arcinris
Requerente — Roberto Greco
Local — Guanabara
Marca — Coleção Mini Arco-Iria
Características
Classe — 32
Artigos — Revista
N9 867.390

MOINHO ROVZITA
indtis tria Brasil,eira

.Ninl
Requerente — Roberto Greco
Local — Guanabara
Marca — 1V1ini Coleção
Características
Classe — 32
Revista
Artigos

N9 867.397
.4, rt

Requerente: "RE-AR" — Repre~
tações Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Para distinguir como marca de segkx
;aços de representações em géral:
N 9 867. 39$

REAVY
211(1is t ria Braolieira
Requerente: Encerados 4'4:3 principaat,
Sociedade Anônima
Local: São Paulo
Classe: 34.
Artigos: Encerados, oleados, taPet"
panos para assoalhos e iàaredes.

N 9 867. 399.
Requerente 1V1oinno Roventa, Produtos Alimentícios Ltda.
Local — São Paulo
MIXTRUtER
Classe — 41
Artigos — Para distinguir produtos
In
dás tri a Brae4.1 esira
alimentícios — Bombons, bolachas,
balas, biscoitos, condimentos, cereais
em conserva, carnes e peixes em conserva, chbcolates, compotas de frutas,
Requerente: MecanopPast S. A.
diSces, essências, frutas sêcas, passaIndústria e ComWio
das e cristalizadas, em conserva e
Local: São Paulo
em calda, geléias, ,legumes em conserClasse:
va ou não, frutas,. laticínios, mel, Artigos: Máquinas
para a, indlist4a
massa. de tomate, óleos comestíveis,
plástica.
pimenta., pós para pudins, pós para
geléias, sucos de -frutas para fins
N 9 867.400
alimentares, temperos, vinagre
N" 867.394

4

tR3NTE
Requerente: Frente S. A. pi ! st...ribuidora de Títulos Valores Mobiliários
Local: São Paulo
.
Classe: 50
Artigos: Para distinguir como mar_
Requerente — Comercial Diesel do ca de serviços de distribuição de
títulos e valores mobiliários, crédito,
Pará Limitada
financiamento e investimentos.
Local — Pará
Marca — Codipa
N° 867 . 395
Classe — 6 e 8
Aplicação — Motores de arranque,
bombas injetoras, bronzinas, carburadoret cruzetas dínamos engrenagens,
FRENTE'
ferramentas mecânicas, filtros, freios,
SWo Paulo- Capital
juntas, macacos, parafusos, platinados, polias, rolamentos, baterials, bobinas, buzinas, interruptores, isoladores, plugs e tomadas
Requerente,: Frente S. A. Distribui•
N° 867.391
dor-a dê Títulos Valôres Mobiliários
" Local: São Paulo
Classe: 33
Título
, de Estabelecimento.
N 9 867.396

' Requerente — Roberto Greto
Local — Guanabara
Classe — 32
Artigos — Revista
ir-••••-•
N 9 867.387

Janeiro c 1969

R El

*RBIAX
:nddstria Braslleara
Requerente — Plásticos Selonit Ltda.
Local — São Paulo
Classe — 23
Artigos — Tecidos em geral: tecidos
tle algodão, de alpaca, de amianto;
tecidos de borracha; tecidos de cambráia; cânhamo, casemíra; tecidos
:Impregnados de carvão para revestimentos; tecidos de celulose; tecidos
'ele cetim, de crepe, cretone; tecidos
elásticos; tecidos de flanela, fustão,
gabardine, ganga, gase, gorgorão, guta-percha;" tecidos impermeáveis; te'eidos impregnados de qualquer material; tecidos isolantes; tecidos de
iersey, juta, lã, linhagem, linho, malha; tecidos de materia plástica; morim, rnusseline; tecidos de nylon, opaorgandi; tecidos entremeados de
ouro; tecidos de pano-couro; teci-dos de papel; tecidos de percal e
percaline; tecidos plásticos; .tecidos
entremeados de prata; tecidos de rami, rayon, sarja, seda, setim, tafetás;
tecidos revestidos de qualquer material, telas em peça. exceto de metal
resultantes de tecelagem tussor; tecidos de veludo; tecidos de vidro; tecidos de vitcose
Classe -- 31
Artigos — Tendas; lonas; correias de
transmissão de tócla espécie; cordoalha; barbante e mangueira; tais como: barbantes; barracas de campanhas; cordas para fins diversos; cordéis para fins diversos, cordoalha em
geral; cordões, correias de transmissão em geral, guarda-sol de praia;
lonas em geral; mangueiras; mangotes e tendas em geral
Classe — 40
Artigos — Acolchoados para móveis;
almofadas para móveis; assentos
acolchoados, bancos estofados, cadeiras estofadas, colchões; divans; encostos estofados; espreguiçadeiras; estofamento para móveis; móveis estofados; poltronas: sofás e travesseiros
_
N 9 867.386

,

Indústria Brasileira
Requerente — Laboratórios Selar
Ltda. — Indústria Química e Farmacêutica,
Local — Rio de Janeiro
Classe — 2 — 3 e 48
Artigos — Substâncias e preparações
químicas usadas na agricultura. , na
horticultura, na veterinária e para
fins sanitários
Sui~cla s químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina ou na farmácia — Perfumarias, Requerente: .Frente S. A. Dia uicosméticos, dentifrícios, sabonetes e
preparados para o cabelo — Artigos dera de Títulos Valôres MbiTf
4oca1: São Paulo
de toucador e- escovas para os danNOMe de Empresa.
tes, unhas, cabelo e roupa

Requerente: Banco do Comércio e
rndústria de São Paulo S. A.
Local: São Paulo
Classe: 33
Sinal de Propaganda.
N 9 867.401

Requerente: Interniáres Indústria Oãom,ércio de Pesca S. À.
Locai: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Para distinguir peixes
tôda, a espécie: Atum; bacalhau,
marão, chis, enxovas, lagostas,.
riscos, moluscos, crustáceos, ovas,
tras, sardinhas, peixes, fatais.
N 9867.402 .

INTERMAIIES IN;OSiPRIA
B combato DE PESA O.'
Requerente: nanares /ndkstria
Comércio de Pesca
ai: ,s40 Pa
Nome de EmPr# ,
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.
.
pequenos artigos cie qualquer metal, e barbante. Material da vedação e
Números 857.403/451
N9 C -452,
acessórios de. metal.
mangueira
Classe:
12
.
Classe: 32
Artigos: Para distinguir corno marca 'Artigos: Para distinguir como marca
genérica: botões e alfinetes comuns, genérica: jornais, revistas e publicafechos corrediços e demais miudezas çaes em geral. Álbuns e programas
de armarinho .
radiofônicos. Peças. teatrais e chieClasse: 13
matográficas, programas circenses.
Artigos: Para distinguir conto marca
_.Classe: 4
genérica: joalheri ae artigos,. semi..preciosos e suas inntações
usados Artigos'• . Para distinguir corno marca
como adirmos pedras preciosás e suas genérica: Tapetes, cortinas e panos
ca.dos e
imitações, bijouterias de uso pessoal para assoalhas e paredes,
encerados, inclusive para inolstalaçõe:
.
Classe: 14
hospitalares.
Artigos: Para distinguir como. marca
Classe: 35
genérica: vidro comum , .laminado,
ein tôdasa as formas e preparos vi- Artigos: Para distinguir como marca
dro.. cristal para todos os fins, Vidro genérica : Couros e peles preparadas
industrial com telas de metal ou com- ou não. Artefatos de couros e peles.
posições especiais
Classe: 36
Classe: 15
Artigos: Para, distinguIr como ir trca
Artigos: Para distinguir conto marca genérica: Artigos
de vestuário, de
INDÚSTRIA IsRA9a_Ema
genérica: artefatos de porcelana. ce- toda sorte, inclusive de esporte e para Requerente: Heliogas S.A. Coméraa
râmica, faiança, barro e terráota,
crianças
e Indústria
louças vidradas . para uso caseiro,
Classe: 37
Local: São Paulo
adôrnos, fina artísticos e instalações Ar'',;03 : Para distinguir: roupa de Classe: 33 — Cinal de propaganda
sanitárias artefatos de cerâmica para cama e
e
inclusive cobertores
--s•a,
Requerente: H.eliogas S. A. Comér- uso caseiro adôrtios e fins artísticos toalhas
N9 867.453
de uso pessoal, pano de prata
cio e Indústria
Classe: 16
•
e análogos.
Local:. São Paulo
Artigos: Para isihiguir como marca
Classe: 38
Classe: 1
genérica: materiais para construções,
Artigos: Para distinguir como marca
Artigos: Para distinguir como marca
decorações e adôrnos de prédios
genérica :Papeis impressos era gera .
genérica: Substancias e preparações
Classe: 17
e artefatos da r:
e papei.
quimicas usadas nas indústrias na Artigos: Para distinguir como marca
Classe: 39
fotografia e nas análises químicas. genérica: artigos, máquinas e instalaAtrigas: Para distinguir corno marca
Substâncias e preparações químicas
ções para escritório-.e desenho
genérica: Artefatos de borracha e ca
anti-corrosivas e anti-oxidantes.
Classe: 18
Artigos: Para distinguir como marca
Classe: 2.
guta-percha.
Artigos: Para distinguir como marca genérica: armas munições de guerra
Classe: 40
genérica: Substancias e preparações e caça. Explosivos, rógos de ai-ta Artigos: Para distinguir como marca
•
•
químicas usadas .na agricultura, na
genérica: Móveis c" ir- -a, vidro ou
horticultura na veterinária e para
Classe: 19
madeira e de qualquer material, esto- Requerente: Supermercados Jaragt1
Ltda.
como Marca fados ou não. Colchões, travesseiros
fins sanitários.
Artigos: Para
Local: São Paulo
.genérica: aves e Ovos em geral, ani- e calchoadas Para móveis e móveis
Classe: 3 •
Classe: Nome Comercial
Artigos: Para distinguir como marca mais vivos inclusiva o bicho da sêcia
para escritórios.
genérica: Substâncias químicas, proClasse: 20
N° 867.454
Classe: 41
dutos e preparações para serem usa- Artigos: Para distinguir corno marca
•
dos na medicina ou na farmácia.
genérica: petrechos navais e a.eronáticos (salvo-vidas, âncoras, cintos de Artigos: Para distinguir como marca
Classe: 4
Artigos: Para distinguir como marca
natação, bóias, para-quedas)
genérica: Substâncias alimenticois
'.. genérica: Substâncias de origem aniClasse: 21
seus preparados. Ingredientes da alimal, vegetal ou mineral, em bruto ou Artigos:. Para distinguir como marca
mentos', essências alimentícias.
parcialmente preparadas.
genérica: veículos e : suas partes - iateClasse: 42
•
granias
Classe: 5
Artigos:
Para
distinguir COMO marca
Classe: 22
Artigos: Para distinguir como marca
genérica: Metais não trabalhados ou Artigos: Para distinguir como marca genérica: ' Bebidas alcoólicas e fermentadas.
Parcialmente trabalhados, usados nas genérica: Fios e mgeral para tecelaC'asse: 43
gem e Para uso-comum. Linhas de
indústrias.
costura para bordar • para tricolagem
Classe: 6
Artigos: Para distinguir como marca Requerente: Supermercados iaragt1/
• e para crochet
Artigos: Para distinguir corno marca .• •
Limitada
genérica: Refrescos, aguas' Aaturais
genérica: Máquinas -. para indústrias •
• Classe: •23
Local: São Paulo
artificiais, usadas como bebidas.
.I.êxteis, máquinas para fins indus- Artigos: Para distinguir comomarca
Classes: 19 — 28 — 29 — 36 — 37
Classe: 44
triais, máquinas de precisão, máqui- genérica: tecidos em geral, • tecidos
41— 42— 43 — 46 — 48 e 49
nas operatrizes e atras partes, moto- para confecções em .geral, para tape- Artigos: Para distinguir conto :,arca
Título
çarias e para artigos de cama e Mesa genérica: Tabaco manufatura ou não
res e peças para motores.
Artigos para famantes
Classe: 24
.. Classe: 7
N° 867.455
Artigos: Para distinguir como marca Artigos: Para distinguir como marca
.
Classe: 45
I:enérica : Máquinas de agricultura, genérica: artefatos cie algodão nylon,
norticultura e suas partes integran. plásticos, cânhamo, caroa, juta, li- Artigos: Para distinguir cano
-ca
:05. Grandes instrumentos agrícolas, nho lã, paco-paco, rami, rayon, sê, genérica: Sementes e mudas para
da natural, de material sintéticos e agricultura, horticultura e floricultura
inclusive tratores.
outras fibras
-Classe: 8
Classe: 46
Classe: 25
•
krtigos: Para distinguir como marca
Artigos: Para distinguir como marca
genérica: Instrumento de precisão, Artigos: Para distinguir como marca genérica: Velas, fósforos, sabão coIndústria Brasileira
nstrumento científico, aparelhos de genérica: imagens e gravuras, dese- mum, detergentes, cêras para soalhos
aso comum, instrumento e aparelhos nhos, estátuas, estatuetas, estampas, anil, preparações químicas para a lalidáticos, aparelhos eletrônicos e elé- fotografias manequins e análogos.
artigos e preparações para
:ricos para veículos, moldes de tôda Quaisquer obras de pintura e escultura vanderia, conservar
e polir.
Classe: 26
..spécie, acessórios de aparelhos eléClasse: 47
Requerente: Oziel Campos de
;ricos, (inclusive válvulas, lâmpadas, Artigos: 'Para distinguir como marca
Oliveira
'amadas, fios, soquetes), aparelhos genérica: artefatos de madeira osso Artigos: Para distinguir como marca
genérica: Combustíveis, lubrificante
.ou marfim •
Local: São Paulo
'otográficos, máquinas falantes, dissubstâncias e produtos destinados
Classe: 27
Classe: 41
'as gravados e filmes revelados, apailuminação e ao aquecimento
Artigos: Sorvetes
êlhos eletro-dómésticos, instrumen- Artigos: para distinguir çorno marca
de
palha
Ou
fibra
Classe: 48
as e aparelhos de ótica, instrumentos genérica: artefatos '
N° 867.456
Classe: 28
e aparelhos para fins úteis.,
Artigos: Para distinguir como marca
Artigos:
Para
distinguir
como
marca
Classe 9
genérica: Perfumarias, cosméticos
krtig.os: Para distinguir como marca genérica: artefatos e produtos acaba- dentifrícios, sabonetes e preparados
Instrumentos musicais e dos de origem animal, vegetal e mi- para o cabelo, artigos de toucador e
neral, _artefatos e sulastâncias
suas parte integrantes.
esceova,s para os dentes, unhas, camicas artefatos de material plástico belo e roupa, aparelhos e Petrechos
•
Classe: 10
Classe: 29
krtigos: Para distinguir corno marca
para cabeleireira.
ênérica: Instrumentos, máquinas, Artigos: rar a distinguir como marca
esclivas comuns, espanadori
;parelhos e •petrechos para a medici. genérica:
Classe; 49
res e vassouras
ia a arte dentária, a cirurgia e a
Indústria Brasileira
Artigos: Para distinguir como marca
Classe: 30
tigiene, máquinas, aparelhos e inágenérica:
jogos
de
tôda
espécie.
Brinalações hospitalares, de expurgo e Artigos: Para distinguir como marca quedos e passatempos, petrechos e argenérica: , gaardalchuvaa, bengalas e
fins análogos, •
tigos para fins exclusivamente dessuas partes integrantes
.Classe: 11 •
portivos
Requerente: Mercantil, Industrial
Classe: 31
krtigos: Para distinguir corno marca
OperárlOs Unitdos Ltda.
Classe: 50
enérica: Ferramentas de tôda sapé- Artigos: Para ditinguir como marca
Local: Pôrto Feliz, sao Paulo
ije (exceto qtiando. Partes de máCiada genérica: tendas,. lonas, correis' de Artigos: Para distinguir corno Marca
Artigos: Sorvete.
Ias), ferragens e cutelaria em geral, transmissM de toda espécie, cordoalha • genérica: Serviços em geral.,

Supermercados
Jaraguá Ltda

Supermercados JAR AGUA

Sorvita »

Krismel
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FINAP - Fi'nanciamento,
Negócio, Administração
e Participação Limitada

...

e>

•b•
e.
%
x.4

Minas Gerais
- Nome Comercial
N9 867 . 461

,44
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Classe: 2
- • • -Artigos: Na: classe
Classe: 46
.
Artigos: Na classe
Classe: 48
Artigos: Na , classe

No 867.468
) LOio cio .21.4o-rri...cli-Tr2iti,...
Requerente: R. Barras & . Cia. Ltda.
Local: Pernambuco
Classe: 8 — Título
al" 867.967

• Ns. 867.477/478

MO—CLEANER
.Indastria Brasileira

SAN REMO

Requerente : "Finap" — Fina ciii mento, Negócio. Administração o.
Participac'ão Limitada
Indústria Brasileira
Local: Minas Gerais
Nome Comercial
atequerente: Indústria de Capinhoa
N o 867.462
Requerente: Alberto Ivo Lunardi e
Para. Sorvetes Da,mo Ltda..
Osmar Boni
Local: Sorocaba, São Paulo
Local: Para.na
Classe: 41
, Claase:. 49
•
Artigos: Sorvetes, copinhos para sorArtigos: Baralhos. bilhetes de loteria,
vetes, líquidos para o preparo de sorcartas de baralhos, cartões para jogos,
vetes, pó para o preparo de sorvetes,
figurinhas para armar e jogar, marpó pára o Preparo de sorvetes, asseri' cadores de "acare". rifas, tiro ao
cias para.. fins alimentícios, óleos esalvo e tômbolas
senciais, corantes artificiais para fins
alimentícios
Ns. 867.468/469
Indústria Brasileir;
No86.458
til(

Requerente: •Hermanny Industria *
Comércio Hic S.A.
Local: Guanabara
Classe: 2 .
Artigo's: • Na ciasSe
Classe: 46
Artigos: Na clasáe
.4Na. 867.479-480

MBANOR

.

TOP—FEESR
Industrie( Brasileira
Requerente. Hermanny Indústria *
Comércio Hic S.A.
Local: Guanabara.
Classe:
Artigos .: Na classe
Clas.se: 48
Artigos: Na classe
••
Ns . 867.481 - 483

Requerente: Embanor — Embalagens
do Nordeste S.A.
Local: Pernambuco
Classe: 38
01Z1() Artigos: Caixas de papelão, 'artuchos
de cartolina, envolucros de Papel, en-Zrólucros de papelão, malas de pape:
:
I)
lão e sacos de papel
s
—
3--- --No 867.46
'I

1..41

I..4
I -)Xi I . (MGANOR-EMBALAGENS
00 NORPFR T.F. S/O.

TOP—KII
Industria BrasileIrm

INDUSTRIA
BRASILEIRA

Requerente: Heimanny Indústria e
Comércio Hic S.A.
Local: Guanabara
Classe: 2
Artigos: Na classe
Classe: 48
Artigos : Na 'classe
N°867.470

Requerente: Hermanny laduslaa e

Requerente: Alvaro Moia Moreira
Local: São Paulo
Classe: 42
Requerente: Embanor — Emoalags
Aguardente,
aniz, apevitiaos,
artigos:
do Nordeste S.A.
tiaga,ceiras, batidas alcoólicas não meLocal: Pernambuco
dicinais, bebidas fermentadas não meNome de Empresa
dicinais, bitter, brandy, cachaças,
No 867.464
cervejas, " chopps, cidras, coanaques.
fernets, gene 'oras, genebritas, gengiPRESWESS
birras, gerebitaa, gins, gringers alcoóijcos, graspas, nidromel alcoólicos.
Industrie Brasileira
kirch, kummel. licaóres, marasquinhas,
nectares alcoólicos, parati, pipermint.
Herrnann . . ,.e
Ponches. quinados, rum, sucos alcoóliSociedade Anônima
cos, vinhos, vodca, whiaaa
Local: Guanabara
No 867.459,
Para distinguir e. assinalar: Abrasivos, alvejantes, céra, detergentes, es•
ponjas, pastas para polir e lustrar,
sabão e sap,onaceos da classe 46
Ns. -426 7 . 4 71. /473
INSTITUTO 00 PFOURNO PRIgfee
•

Requeran te : " C obrh a " — Construtora
Brasileira de Habitação Limitada
Local: Minas Geraia
Nome Comercial
N9 867.4e0

ir.OBRHA..
Distribuidora de Títulos
a Valores Mobiliários Limitada
Requerente: "Cobrha" — Oi 3 tribuiora de Títulos e Valôr^^ vcribiliártos
Limitada

Requerente: Aloisio Guerra
Local: Pernambuco
Classe: 50 ..
Artigos; Ensino (Serviços da)
N.') 867.465

INDUSIRIA GRÁFICA
PERNAMRUCANA MIA
Requerente: Indústria Gráfica
Pernambucana Ltda.
Local: Pernambuco
Nome de Emprêsa.

ToPPING _ Indastriã'nrasileire
Requerente: Herman/1y Indústria
Comércio Hic S.A.
Local: Guanabara
Classe: 2
Artigos: Na classe
Classe: 46
Artigos: Na classe
Classe: 48
Na classe
Artigos:
_
•
475.'476
Ns.

TOP—BEL

e

Comércio Hic Ltda.
• ,Local: Guanabara
Classe: 2
Artigos: Na
Classe: 46
Artigos: Na classe
Classe: 48
Artigos: Na class;
__—!
867.484

TOP—MUST
Industria Brasileira
Herinann) Indústria e Cor.irci
Hermanny Indústria e Cornérclo Rio
•
S.A.
Local: Guanabara Artigos: Assinalar: Absorventes água
Sanitária baraticidas. cal desinfetantes_
desinfetantes. clesodoiantes.fertilizado-res, inseticidas, sabões e pós' desinfetaiites. da classe 2
N' 867.485

TOP—NICE
Industrie Brasileira

Hernwilny Indústria e Coi;.r..:io Há:
•
SÃ.
Local: Guanabara
Artigos: Para distinguir e a4snialar:
Requerente:' 'Herm-anua Industria' e, Abrasi v os alvejantes, cara, detergentes,
¡esponjas pastas para polir e lustrar, as ..
Comércio Hie S.A.
'Local: Guanabara
bac) e saponácevs, da ,:tasse 46 •
1

a ra a 1R—aa4latity

.

,
--

•
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t
N-; • 847,4. 99
IV 867.486.
Hermanny Indústitia 'e COMérció
'
S:
, •
•
,Local: Guanabara
Artigos: Para distingUir e
smalar: —
e.
Sabonetes e sabões perfumados, ct-izaiétiHermanny indústria é Comercio
cos, dentifrícios em pó, pasta, líquido e
Hic S. A.
•
creme, cremes e óleos para pele, batons,
Local: Guanabara
rouges em pó, liquido e comprimido, Distinguir e assinalar: Abrasivos alvebastões O cremes para barba, esmalte, jantes, cera, detergentes, esponjas, paspasta, pó e tabletes, para unhas pedra tas para polir e lustrar, sabão e saponúantisseptiea, sais para banhos loções, to•
ecos, da classe 46
meios, depilatórios, da ''closse 48 •
N9.867.494
N 9 867.487
Hermanny Indústria e Comércio hic
C0111("Sel()
Há;
Hermanny Indústria e
S. A.
S. A.
Locai: Guanabara
Local: Guanabara
Distinguir e assinalar Sabonetes è sabões
Assinalar: Absorventes, t'igtia saniteíria.. perfumados, cosméticos, dentifrícios em
baraticidas, cal desinfetantes, desinfetan- pó, pasta, líquido e creme,
cientes e
tes. desodorantes, fertilizaclorcs, inset i ci- óleos para pele, batons, rouges em • pó,
das, sabões e pós desinfetantes, da
liquido e comprimido, bastões, e cremes
classe 2
para 'barba,. esmalte . pasta, Pó e tabletes
para unhas, pedra antissética, sais para
N 9 867.488
banhos, loções, tônicos, depilatórios da
Herrnanny Indústria -é. Comércio Hic
classe 48
S. A.
Local: Guanabara
867.495
Assinalar: Abrasivos: alvejantes'. céra,
detergente, esponjas, pastas para polir
r lustrar, sabão e saponáceos da. classe
46

N' f71.499

loP-pnir

lb g

tPlItUTRIA

Requerente: Silva. Lenussa r,
Ltda .
Local: Rio Grande lo Sal
classe: 40
Artigos: Na classe

n••n-••n•n•n•n10

, N 9 857.510

N" 867.500

smue nemtcAmint

FEMME
INDUSIRIA BRASILEIRA
Vicente Gaeta O Cia. L.da.
Local: São Paulo
classe 48 •
'
Distinguir e assinalar: i'r',-ucas.

da .

COMERCIAL L!DS S/C.

1:17alalc -- Intercâmbio Convi .: ai LimI4 •
tada Sociêdade Civil
Local: São Paulo
Nome de emprêsa

Ns . 867.501-503

N 9 867.511

PROJECTA

TOMB..
•••,••n•n

TOP-fits
Industria Brasileira

Requerente: Projecta Craedes
Estruturas S. A
Local: São Paulo
Classe : 16
Artigos: Na classe
Classe: 25
Artigos: Na classe
Classe :. 50
Artigos: Na classe
N 9 967.504.

*GUACUMAT."

Distinguir c asinalar: Saobnetes e sabões
perfumados, cosméticos, dent i frícios e m i
pó, pasta, liquido e creme, cremes c
óleos para pele, batons, ¡sanes em pó )
líquidc ! e comprimido, bastões e creme:
e olcoS pára pele, batons, rouges em pó. •
liquido e comprimido, bastões e cremes!
para barãb, esmalte, pasta, Pó, e table(es para unhas, pedra antissética, i-,ais '1
para banhos, loções, tônicos,. depilatórios,
da classe 48

11.114,11., mimes

Kegue.re: Cilasi
Inciustria e
Comércio de
Produtos Alintenticio$
Ltda.
Local:
io Paulo
Casse:
ritgos: Na classe
• Classe: 42
Artigos: Na asse
Classe: 43
Artigos: Na ciasse
Classe: 50
Artigos: Na classe

TEM

N 5 867.489
Hermanny Indústria e Comércio
Hic S. A.
Hermanny Indústria e C o mércio
Local: Guanabara
Hic S.. A.
•
Distinguir e assinalar: Sabonetes e saLocal: Guanabara
bões perfumados, cosméticos, dentifrícios
em pó, pasta, líquido e creme: cremes e Distinguir e assinalar: Abrasivos, alvejantes, ara, detergentes, ésponjas, pasóleos para pele ha tons, rouges em pó,
tas para polir elu strar, sabão e saponã, liquido e comprimido, bastões e cremes
ceos, da classe -16
para barba, esmalte, pasta,- pó e table •
N' 867.49f
tes para unhas, pedra antisséptica, sais
para banhos, loções, tônicos, depilatórios
da classe 48
WASO—CID
'Industria Brasileira
N 9 867.90

N 5 867 A92
Hermanny Indústria e Comércio Hic
S. A.
Local: Guanabara

teWepAPI

affia~M,
ErJJO0

110P-SCENI:
Industrie, Brasileira

Brasileira

19:19 435

Na. 867.5Jb-509

Inthistr1a,35rasilikra,

Hermanny Indústria é .Hic
S. A.
Locai : Estado da Guanabara
istinguir e assinalar: Sabonetes e sabões
perfumados, cosméticos, i'lentifric'os era
pó. pasta, liquido e creme,
cremes e
óleos para pele, batons, rouges cai pó
liquido e comprimido, baste-5:s e cremes
para barba, esmalte, pasta, pó e tabletes para unhas, pedra antis.septma sais
para banhos, loções, tônicos, depilatórios,
Hermanny Indústria e Comércio
da classe 48
S. A .
Local: Gua na ha Ta
49'7
Distinguir e assinalar: Absorventes. 1\19 867.
água sanitária, baraticidas cal desinfe'antes, desodorantes tertilandores, inseticidas sabões em pó, desinfetantes, da
classe 2
'Indu at ria
N 9 867..491
Maer.iai
Requerente: Guacumat
fiermanny Indústria e Comércio Hic
de
Construção
Ltda
S. A.
Local: São Pauli
Local: Guanabara
Classe: 16
Abrasivos, alvejantes, cêra,
Assinalar:
Artigos: Na classe
detergentes, pastas para polir e lustrar,
sabão e saponáceo, da classe 48
N' 867.498

4-Jir •

--=,

^ ! J -

,

Paz aio

D017E4190

ladtlatrla Brasileira
Requerente: Indústria e Coméro40 à
Plásticos Faisão Dourado Ltcra,
Local: São Paulo
Classe: 28
Artigos: Na. ciasse

«Tecnib> — Sociedade Técnico de
Empreendimentos Imobiliários Ltda,
Local: São Pana,
' Para distinguir e assinaiar Einpr:encli.'
mentos imobiliários t: in geral planeja.
.-nentos: fiscalização, inc >rpo.ir. 'inS . •g
condominim . .- ' 't reaconstituiçõe s de
arrendamentos,
administrações,
gens,.

parcerias, loteamentos ¡ui:diviso:- . ,:, in.,
tegrações de imóveis, da cles,c 50

N" 867.512

SOCiÉDADC

TECNIL
PE EMPREENt.,,,,,DS

«Tern& — Sociedade Técni,:a di; hinA
preenclirnentos Imobiliários Ltda .
Local: São Paulo
N' 867.51 3

INTERVENDAS -

NT" 867.505

Representações
.

INDEBTRIA E COMUM DE
PUSTICOE parolo soussne LTDA.

de Móveis Ltda.

Indústria e Comércio de Plá::tico:5 Faisão
Dourado Ltda .
Local : São Paulo
Nome de ernprésa

,t epre.
Requerente: Intervendas
gentações de Móveis Ltda
Local: Guanabara

ton~ux, 'E”tmixintha,
Requerente: Sérgio joao fonissi
-Local: São Paulo
• Classe: 32 Artigos: Na classe

Nome comercial

436 `férça-feira
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Cf.

867.514

potes, puxadores; receptáculos, saleiros,
serviços de chá; taças para café, travessas, terrinas: urinóis; vasilhas., vasos, vasos sanitárias; xícaras

Classe: 8
Artigos: Terminal de encake

.N" 867.521

N' 867.518

essencias para lubrificação; gasolina; geléia para lubrificação; gorduras para lu,.
brificação e iluminação; graxas lubrifía
cantes; lubrificantes de qualquer espécie;
óleos lubrificantes; óleos para amortecedores; óleos para aquecimento; óleos
para iluminação; parafinas lubrificantes;
preparações para fins de iluminação; petróleo refinado; querozene
4—
N" 867.526

Indústria Brasileira
eq,ir ate: Maria Dei Sac,,rro
cicia - pelo cbra:itativo Co

•.

Requerente Cotonificio da Tõrre
S.A.
.
.
Classe: 32
Locai: Pernambuco
.Ak qos , lorrwjs rcvista..r“xpirteikto.; e
Classe: 16
A: . tigos:
Mater:ais para construções e
8 (. )7 .5 I . 5
•
d , zorações, a saber: Argila, areia, argaeq tiv rcnte Za'r P ink) da R.Pg:.- .)
massa,
azulejos: batentes
balaustres.
• Perrwin;',1.:co
, blocos de concreto, de argila e de már- Classe. 42
more: calhas, canos, cai, :hanas isolanArtigos: Aguard-1
tes, caibros caixilhos, chapas para cobertura, cimento cimento refratário colunas conexões paro canalização, cre:
dormentes: edificações prianoldadas, estuque, estacas. esquadrias; fossa sifõrros,
fõlha de flandres para telhados; gesso
"4t
grades; janelas: ladr:lhos :ajes, tajeotas,
lajedos, lamelas . de metal lambris, lu4
ws de junção; madeiras para construções. material isolante contra crio e calor. manilhas, mosaicos; oarquetes, placas para pavimentação. aedregulhos. peças ornamentais de cimento ou gessa
para tetos C paredes. portas, portões. paà67..516
pfl para forrar casas e paredes ,pisos.
odutos de base asfáltica produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas
de cimento e cal hidráulica, pedras, paralelepipedos, poços tubulares;,
rios, ripas e rodapés: sifões, soeiras para
portas: tintas (para paredes e muros),
trinques e caixas d'água. tacos, telhas,
tijolos refratários, tubos, tubos de concreto tubos de ventilação; vigas vigamentos. vergalhões, venezianas e vitrõs,
betume para construção
Local: Gioón •

r‘S:41;‘1

pliy4

40\

Indústria Brasileira
Requerente: Cotonificio da Tone
S. A.
Local: Pernambuco
Classe: 24
Artigos: Na clases
867.522

RIA
Indústria Brasileira
Requerente: Confecções Sóriti Ltda.
Local: Brasília
Classe: .36
Artigos: Na classe
I‘1'.° 867.523

N , 867.517

•

'Urre
indústria Brasileira
Requerente: Cotoniticio da Torre

S.A
Local: Pernambuco
Classe: 15
sigos: Artefatos de cerâmica. parcelaa, faiança, louça vidrada para uso cairo, aparelhos de chá e café, de Jur, serviços de refresco e de bebidas, a
es': açucattáros, apanh a-moscas; bao
asd e latrina; bandejas, banheiras, bisiteiras, bidés, bilhas, botelhas, botijas,
ules; cafeteiras, canecas, castiçais, cintais" centros de mesa, compoteiras,
descauços de porcelana; exaura-

as, ~remadores; filtros, farn4 galeglobos; jardineiras, Jarros, jarrdes;
va-dedos, lavatórios, leiteiras; maçanede porcelana, mantegtseiras, molhamoringas; paliteiros, pedestais,

uktibubtab 0~1,

Urre
Indústria Bras~
Requerente: Cotonifscio da Torre

S.A.
Local: Pernambuco
Classe: 23
Artigos: Tecidos em geral, a saber: —
brocados; casimiras, gaze de algodão em
peças; pano couro; tecidos phisticose em
peças, tecidos de algodão, de lã, de
dto, de dobam°, de juta, sèda natural
on. raiou, tecidos de elásticos, de vidro,
de viscosa, tule

8/ALEA

serviços

NT" 867.524

Requerente: Burndy do Beasit
tectores

Udet.

no Paula

In tensa:1041a4 Petraleum Company Litnited
Local: Inglaterra

Classe: 47
Artigos: Óleos industriais e graxas (e.ncluidos os óleos comestíveis e os óleos
essenciais). Álcool
earburado: álcool
carburante; álcool motor; á llcool solidificado; azeite para lamparinas; benzinas;

essências para lubrifiacção; gasolina; gelé praa lubrificação; gorduras para lubrificação e iluminação; graxas lubrificantes; lubrificantes de qualquer espécie;
óleos lubrificantes; óleos para amortecedores; óleos para aqueciinento; óleos paar
Iluminação; parafina; lubrificantes; preparações para fins de iluminação; petróleo refinado; guerozenP
&aquerente: Shell bite:uational tt eo
No 867. ps
letun Company Limited
Local: Inglaterra
Classe: 33
Artigos; Garages e postos para abastecimento e lubrificação de veículos

CAL PURNA

N" 867.525
Remierente:

ADRANA
Requerente: Shell

International Pctro-

lema Company Limitei

todOst ria. Brasileira

867.57

Intercop — Sociedade de
Cooperação Intereconômica Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 50
Ramo de atividade: Prestaçõe
Requerente: Sliell

fe 867.550

Fingrep

Requerente:
Shell Internabonal Petraletnn Company Limitei:1
Local: Inglaterra
Classe: 47
Artigos: óleos industriais e graxas (excluídos õs óleos comestiireis a os óloos
essenciais). Álcool carburado; álcool &Frburante; álcool motor; áleool
'azeite para lamparinas: benzinas; essências para lubrificação; gasolina; geléia
para lubrificação; gorduras para lubrificação e iluminação; graus lubrificantes:
lubrificanteá de qualquer espécie; óleos
lubrificantes: óleos para, amortecedores;
óleos para aquecimento:: óleos para iltt'inflação; parafinas lubrificantes; prepações para fins de iluminação; petróleo
refinado: querozems

Intercop

N- 867,519
Cont.,.rcial Sã . ; T,ticas
Ltda.
Loca l : Minas levai
Classe: 10 —

CAPRINUS

Sbell "International Pe,
troleum Company Litnited.
Local: Inglaterra
Classe: 47 .•
Artigos: Óleos industriais e graxas (excluídos de óleos comestíveis e os óleos

essenciais). Alcol carburado; álcool
motor; álcool solidificado; azeite para
lamparinas: benzinas; essências para lubrificação; gasolina; galéia para lubricação; gorduras para lubrificação e
iluminação; graxas lubrificantes; lubrificantes de qualquer espécie; óleos lubrificantes de. qualquer espécie; Mein
lubrificantes: óleos para amortecedora*
óleos para aquecimento; óleos para Ikt-

Local: Inglaterra
Classe: 47
Artigos: Óleos industriais e graxas (excluídos 03 óleos comestíveis e os óleos
essenciais). Álcool carburado; álcool
carburante; álcool motor; álcool solidificado; aa1te para lamparinas; benzinas; minaçae: parafinas
lubrifloantm armo

'

DiÁR!O OFdiA

Têrça-feira ;14
JR»lieS para fins ,de ,i141.41?.inaçãin petró

i2
•
•
; Artias .:: , Motins ,' *I .Jptessos,, trinianaquest:
calendários, catálogos, crônicas impres-:

leo, refinado;,, vinixrosene •.)

I

J

,
S7.529
N'
,;

N
)
'

Requerente:
Shell International
troleinn Company LiMited
Local: Inglaterra
Classe: 47
Artigos: óleos industriais e graxas , (excluidos os óleos comestíveis e os óleos
essenciais). Alcool carburado: . álcool
carburante; álcool motor; álcool solidiicodo: azeite para lamparinas; benzias; e4sencias para lubrificação; gasoli na; geléia para lubrificação; gorduras
lubrificação e iluminação; graxas
p. ;
lii ti , iticantes; lubrificantes de qualquer
:cie; óleos lubrificantes; óleos para
.t ortecedores: óleos para aquecimento;
óleos para iluminação; parafinas - lubrificantes; preparações para pins de iluminação; petróleo refinado; 'querosene
1/

N" 867.530

sas, designaçãôde fihhes, designaçãol
de peças- teatrais, discursos impressos, .
fasciCulos impressos, folhetos impressos,J
folhinas impressas, históri4a impressas,
índices telefônicos, jornais-J . ..8vros. músicas impressas, orações impressas, peças cinematograticas, peças teatrais,
poesias impressas, programas de circol
programas . de rádio, programas de te-;
levisão, .programas impressos, propaganda impressa escrita, prosas impres- I
sas, propectos impressos escritos, pu-

N•

Seça-à, ;UI)
'867.537

Loca, Guanabara
Classe: 50

à -V • ; '

f ;

Artigos: Serviços

5

N'

ç

(00

‘‘e.#

Titulo de Estabelecimentei
Local: Guanabara
Classes: 32, 33 e 11
N

i 867.538

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Rhodia — Indústrias 99
micas e Têxteis Sociedade AnôniMtr
Local: São Paulo
Classe: 2
Artigos: Uni anti-helmíntico injet4.0
867.542

ao :533-3/

DESORAN
INDÚSTRIA BRASILEIRA
•
Requerente:

-- Indústria rth

Químicas e fèxteis S.A.
Local: São Paulo

wc:50

Artigos: —

" Requerente: - - Tem-Tem Churrasca'ria Limitada
/
Local: Guanabara
• Titulo de Estabelecimento
Classe: 41
Ri querente: Shell International PetroTitulo do Estabelecimento
/cum Company LiMited
Classe: 42.
Local: Inglaterra
Titulo de Estabelecimento
ClasSe: 43
Classe: 74

OMPTELLA

Artigos: — óleos " industriais e graxas (ex luídos os óleos comestíveis e
os óleos essenciais) Álcool carburado;;
álcool carburante; álcool motor; álcool
solidificado; azeite para lamparinas
essrcias para lubrificação; • gasolina;
geléia para lubrificação; gorduras para
lubrificação e iluminação; graxas
brificantes; lubrificantes de qualquer espécie; óleos lubrificantes; óleos para
amortecedores; óleos para aquecimenta;,
óleos para iluminação; parafinas lubrificantes; preparações para fins de iluminação; petróleo refinado;, querosene

Título de Estabelecimento
Classe: •44
NQ 867.534
Sinal de PropagandaClasse: 41

Rui ,. Duênas Braga
- desodorante
• Local: Paraná
Classe: .46
N" .67.543
Artigos: PiSto, Ui-a e graxa para- limpeza e polimento de calçados e objetos
de couro em geral; cêra para assoalhas,
preparações para limpeza e polimento
de objetos em . geral. abrasivos para
limpar , e polir, composições para conservação ã limpeza de móveis, utensílios
gra.sileira
Inti =
e madeiras em geral. esponjas e flanelas quimicamente preparadas para
limpeza, saponáceos, sabão comum e Requerente: — Alimentícia Santa Crd
Sociedade Anônima
detergentes

N" R.K7 539

Sinal de Propaganda
Classe: 42
Sinal de Propaganda
Classe: 43

N^ 867.535

Esquisita Ltda.

)2equerente: Lojas, Esquisita Ltda.
Le cal: Ceará

DI? 867.532

Requerente: Wanderley Ferrc2im
Local: Guanabara
• Classe: 50
Atividade: Conjunto Musical
No 867.6'36

Rubens Duênas Braga
Local: Paraná
Classe: 46
Artigos: — Preparado para limpeza e
polimento de objetos em geral, abrasivos para limpar e polir, composições
para conservação e limpeza de móveis

e utensilios, esponjas e flanelas quimicamente preparadas para limpeza, saponáceos, pasta, graxa e céra para limpeza e polimento de calçados • e objetos
de couro em geral; cêra para assoalhos,
sabão comum e detergentés

CLÁSSICOS
• WALT
DISNEY

Local: Minas Gerais
Classe: 41
Artigos: — Alcachofras, aletria, ai
açúcar, alimentos para animais, anil
amendoins, ameixas, amendôas, ararutd
arroz, atum, aveia, avelã, azeite, aze
tonas, banha bacalhau bolachas, biscel,
ibs, balas, bombons, baunilhas, café ezil
grão e m pó, camarão, canelas, cacat%
carnes, confeitos, caramelos chá, elion*
colates, cravos, cereais, caminhos, cr,0
me de leite, cremes alimentícios, orcei
quetes, compotas, cangicas, coalhada
.2asnanhas, cebolas, condimentos paáli
alimentos, colorantes, doces, essências
alimentícias empadas, ervilhas, farinhas't
farinha de ti,igo, es.séncias, farelo, fiSi
colos, flocos, fermentos, figo, faltas
cas, gelatinas, goiabadas, .ge/éias, legtv?
mel em conservas, leite mi, pó, linguhl
ças, macarrão, massas alimentícias rant?
sas para sopa, manteiga, mariscos, men
garinas, mortadelas, mostardas, mel, mel!
lado, óleos comestíveis, pralines, paioN
pickles, pimentas, peixes, petit-pois, eki
iras, pizzas, pudins, queijos, requeijõeSo
salames, sardinhas, talharim, tortas
e vinagre
Ni

867.544

No 867.540

do .

Petrópolis

fr
• 'Wilson Francisco .Fagundes

•••

SERVITEC Servicos

Local: Estado do Ri
o
Classe: 41
Artigos: Biscoitos amanteigados, panetones, cremes, doces em geral, bolos,
Indústria Brasileira
bembons, biscoitos em gera/, caramelos, Requerente: Luiz Carlos Pereira de
t
eristaHgadas,
•arinhas, féculas e . Leão e João Carlos Schiller de
.frutas
May,- Req uente: J. % da Costa e $11,va et-,?massas alimentícias,
jçink

Técnicos Ltda.

Rel:juerente: Editeiro Abril
Paulo
Local:

Cla:.sc: 2
Um woduto desinfetante

•

N o 867.531

Lojas

867.541

JETVER

4X.S%

blicações impressas, revistas impressas.;
romances impressos, roteiros impressos
de filmes, rotei os impressos de peças
teatrais, “scripts de cinema, “scripts1
de teatro, - scripts cie televisão e suei,s•

à

•

•• dalietro de

Limitada

Sret/w7
lhes Ltda.,

Têrça-feira 14
Local: Guanabara
Classe: 11
Artigos da Classe
I
I N' 867.545

C_ G Filmeo
INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: — Mário j. A. da Silva
Local: Guanabara
Classe:- 32
Artigos da classe
N 9 867.546

G. FILMES - Producões
Cinematográficas

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
.4\P 867.549
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VI

• ti,

Janeiro de 1969
867.555

t)

big 867.558

JAPABETE

IENDENSE LTD:A •

Requerente: — v laça° .mesenaense
Limitada
Nome de Emprêsa
N v 867.551

RESENDENSE

4.

Requerente: L'Oreal
Local: França'
Classe: - 48
Artigos: Perpumes, loções de toucador, bastões para os lábios (batons
cremes para os cílios, vernizes e dissolventes para as unhas, cremes e óleos
para bronzear, cremes de toucador e
em geral todos os produtos para a des.
coloração, a ondulação e ti "Mise eat
Plis" do cabelo, tinturas, xamptís, pre.
parações para desencrespar o cabelo
N., 867.559

Requerente: -- Viação Resendense Limitada
Local: Estado do Rio de janeiro
Classe: 50
Aplicação: Transporte de Passageiro

Requerente: Teijin Limited
Local: Japão
Classe: 22
Artigos:
Fios em gerai p2ra tecela:.equttente: — Mário J . A da Silva
gem e para uso comum. Linhas de cosIV , 867.552
Local: Guanabara
tura, para bordar, para tr:cotagein, etc.
Classe: 32
(exceto barbante
xpressão
de
Propaganda
g
Classe: 23
N.', 867.547
Artigos: -- Tecidos
geral
• Classe: 24
At tigos : Artefatos de algodão, canhamo, linho, juta. sêda lã e outras fibras. não incluídos .nas demais classes
Regi...atente Madeiras Ipirgang a S-ocieClasse: 36
dada Anônima
Artigos: — Artigos de vestuário, de
Local: Minas Gerais
tôda sorte, inclusive de esporte, e pa,:a
Classe: 16
crianças (fraldas.. cueiros, etc .. )
eguereute : James Goldens tem e Si- Artigos: Azuleijos para construções, hatentes
para
construções,
caibros
prepa.
mão Goldenstein
Al`.. 8.67.556
rados para construções, esquadrias, esLocai: Guroabarn
,tacas
para
construções,
fôrros,
frisos,
Classe: 8
Janelas, ladrilhos, madeira preparada
T. Estabelecimento
para Construção, mosaicos, pisos, putas, portões, tacos tinta para paredes,
N 9 867.548
vigas, e materiais de construção em
geral

agazine

Requerente: L Orca',
Classe: 48
Artigos: — Perfumaria. comésticos,
dentifrIcios, sabonetes e preparados para
o cabelo: artigos de toucador e escávas
para os dentes, unhas, cabelo e roupa
IV 867.560

Realenso

•AUGUSTO
PERUCAS

867,5g="

No 867.550

Itegu,,ente: Peat, Marwick. Mitche0
6 Co.
Local: São Paulo
Classe: 50
Serviços de Autitoria Contábi e FiNeed
•

decora-Em(

littnuesrente: Augusto R4beiro Do-

mingues
Local: Guanabara
Classe: 48
'
Artigos: Perucas

PEAIS

No 867.561

PEAT

Requerente: Peat. marwick. 1Vlitchell
(i Co.
Requerente: Cooper Mc Dougall G
Requerente: Decoralux
~tela e
Local: São Paulo
Robertson
Limited
Comércio Ltda
•
Classe : 50
'oca!: Inglaterra
4ocal: Minas Gerais
Serviços de Auditoria Contábil r Fisd
Classe: 14, 15 e 16
jiasse: 2
Uasse 14: Revestimentos de vidros em Artigoi —
Nr, 867.562
Preparados vetermarios
pedras
Anti-Helminticos
Classe 15: Pias cantoneiras, ladrilhos,
mármores, placas marmorizadas e gra.
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Chisse 16: Revestimentos monolíticos e
materiais para construção em geral
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Viação Reseitdense

Limitada
Local : Estado do Rio de 'Janeiro
Classes: 21 e 50
.,. Artigos: Artigos das• classes

Requerente: EOPCO, Inc.
Indústria e
Requerente,: Deçoralux
Local E. Tinidos
Comércio Ltda .
("lasse .32
Requemite: Peat. Marwick. lViiichell
Local. Minas Gerais
6 G.).
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•so.,
•tándo Wire:À
Local: São Paulo
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Classe: 50
forma de um
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:Artigos: FAneis, alfinetes de gravata,
de metal phcioso, medalhas,
brilhantes, • brincos, mroches, chaveiros,
pulseiras .
1.-
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Price Wàterhouse Pot
6 Co.
Local: São Paulo
Classe: 50
ierviços de Auditoria Contábil e nua'
'Re q uerente:

Indústria 113rtudeira

Requerente: Transportadora Manches- Requerente: Transportadora Manche.
ter Ltda,
Ler Ltda.
,' Local: Juiz de Fora
Minas Gerais Local: juiz de Fora — Minas Gerai.,
Classe; 33 Titulo
Classe: 33 Título
N 567.573

N 9 867 5-`7.-
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151 , 867.564

Requerente: Produtos Roceli Qaiinicos
e Farmacêuticos S.A.
Local. Rio de janeiro
Classe 10
Artigos Instrumentos,, máquinas, aparelhos e petrechos para a medicina, a arte
dentária, a cirurgia e a higiene, exceto
os incluidos na classe 34; máqunas, apaRequerente: vrice VVaterhouse P,eat relhos e instalações -hospitalares, de ex.purgo e fins analogos. exceto móveis da
Co,
classe 40
Local: São Paulo
Requerente:
ransportaciora ivkarienes-- Requerente: Transportadora Maneheto
Classe: 50
ter Ltda.
N" 867.569
ter Ltda.
Serviços de Auditoria Contábil e Fiscal
Local: Juiz de Fora — Minas Gerais Local: Juiz de Fora — Minas Gerai
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.
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.
‘,?*
1(i v 867.574
1:'," 867.579

Consorcio Nacional Consorcio NaciOnal.
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‘00

Consorcio Nacionat
de Armazenamento
Encaixotamento de Mudanças

Manéhester
Transporta Seu Lar

Para Qualquer Lugar

Requerente: Price Waterhouse .5 Co.
Local: São' Paulo
Classe: 50
Serviços de Auditoria Contábil e irseal

Reguei eu te: Alcosta Transportes Ltda.
'Requerente:- .Transportadora A/lanches-tocai — Estado dá Guanaabra'
ter Ltda.' •
Classe: 33 Títulos
'Local:- Juiz de Fora — Minas Gerais- 'Requerente: Transportadora MandieN
Classe: 33 Título
ter Ltda.
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Local': Guanabara
Nome Comercial
'

N'

867.567
4•*,
is,ó3
oth

'4% a
k‘)
eifN

classe: 33 Títálo

-

• ,
Ote
/$0

Man~

ter Ltda.
RREIRA — PI 101/122 —
>mal: juiz de Fora — Minas Gaudd

2,S143

ft)

Classe 33 Frase

NQ 867.571

-

Requerente: Transpçirtadora

Requerente: Aleatta TM:lbp1Mb Ef£1*.
- Local: Estado da Guanabara
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Requerente: Alvaro da
Local: •Guanabara
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Requerente: Transportadora Mc!.
ran:;portadora Manches- Requerente: "transportadora Manches- Requerente • Transportadora Manches,
ter Ltda
ter Ltda .
ter Ltda .
ter Ltda .
Local: lula de Fora — Minar Gerais ,ILocal: Juiz de Fora — Minas Gerais Local: Juiz de Fora — Minas Gerais Local: Juiz de Fora — Minas Gerais
Classe: 33 Titulo
T
Classe: 33 Titulo
Classe: 33 Título
Classe: 33 Titulo

G
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IX? ESTAp0 DA GUANABARA
LEI N e 1.574 — DE 11-12-67
DECRETO N 5 1.077 — DE 8.6-68
DECRETO N 5 1 095 — DE 12-7-68
LEI N5 1 692 — DE 19-7-68
•DIVULGAÇÃO N 5 1.061
PREÇO: NCr$ 1,50
A VENDA
Na Guanabara

Seco de vendas: Av. Rodrigues Alves,
Agência II: Ministério da Fazenda

4tende-se a pedidos pelo Serviço da Reembeilso Postai
Ein Brasília

Na Sede do DIN

FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SER \'

VEIVDA
Na Guanabara

"96-leia

Ministério da • Pazenda
Seção de Ventas; Av Rodricities Alves 1
Atende-9r 3 pedid(,c pelo Serviço de Pae nhôtso PoRtall
Kin Brasiira
c
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