tY)
if-E3RA.

.•14

LICA FE
;I

s

SEÇÃO III
ANO VII N°82

DEPARTAMENTO NACIONAL
'DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Divisão de Patentes

CAPITAL FEDERAL

SEXTA - FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 1960

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

São Paulo Alpargatas S. A. (oposiNo 171.206 - Huber Marco ComExpediente de 10 de fevereiro de 1969
ção ao têrmo 174.647 - Mod. Inpany.
Privilégio de Invenção (Deferido)
NO 171.207 - Huber Marco Com- dustrial).
N9 135.460 - -Aperfeiçoamentos
Vulcaii Material Plástico S. A.,
em laminados, barras ou vergalhões pa,ny. 171.208 - Huber Marco ComN9
_para concreto armado e processo paPirâmides Brasileiras S. A. e Orthopany.
ra realizá-los - Flávio Torres RibeiLeve Indústria e Comércio de ColN9 171.210 - Huber Marco Com- chões Ltda. (oposição ao têrmo núro de Castro.
pany,
mero 180.165 -- Priv. Inv).
N9 171.211 - Huber Marco ComPlásticos Polyfilm S. A. (oposição
pany.
ao termo 184.456 - Priv. Inv.).
Seção de Exame Formai
1\1 9 171.388 - Seme Sarraf e Izidoro
Iseki - Mitsui Máquinas AgrícoMartins da Camara.
de Marcas
las S. A. (oposição ao têrmo 135.575
-- Priv. Inv.).
N9 171.442 - José Vieira Filho.
Rio, 10 de fevereiro de 1969
No 171.444 - Wassily Fiodor TonVolkswagen do Brasil Indústria e
droff e Hedwig Kara Horn.
Comércio de Automóveis S. A. (opoExigências
N9 171.501 - Wassily Fiordor Ton, sição ao têrmo 141.931- Priv. Inv.).
droff e Hedwig Kara Horn.
Agrícolas (oposição ao têrmo 142.335
• Mantenho a exigência:
No 171.540 - Rodolpho Raphael de
A M F do Brasil S. A. Máquinas
Azevedo.
- Priv..Inv.).
No 172.852 - -Ignacio Costa Ju171.623 -- Waldemar Ferreira
N9
Eáison Penha e Altamir Ruben Penior.
Soares e Adahil Dornela.
nha (oposição ao têrmo 143.401 No 172.962 - -Antonio Peressini
172.303
Art'Sacra
Elisabeth
No
Priv. Inv.).
e Peter Feket e.
Limitada.
Cia. Siderúrgica Paulista - Cosipa
N9 172.978 - Jerzy Durynek.
172.421
Daisil
Quinta
Reis.
NO
(oposição ao têrmo 143.927 - Priv.N9 173.060 - -Hupp Corporation.
N9 172.732 - Arthur de Castro.
Inv.).
N9 172.789 - Walter A. Chr. ThorN9 173.072 - Rodolfo Barriga AnMecânica Esfera Ltda. e Indústria
. .
mahlen.
telo.
e Comércio Nakata Ltda. • (oposição
l‘n-473.321 - Vemag S. A. Veículos
ao têrmo 144.933.- Priv. Inv. e terCumpra exigência:
e Máquinas A grícolas.
mo 147.282 - Priv. Inv.).
No 186.629 - Sandoz Patents LiN9 174.357 -e- José Neves de MiIndústria dé Escovas Leal Ltda.
mited.
randa Zuzart.
(oposição ao termo 149.624 Mod.
186.941
G.
Mendes
Ferrão
N9
No 174.358 - José Neves de Miran- Representações S. A.
Utcila.pas
).
da Zuzart.
Copacabana S. A. e Vulcan
Georges
Hegedus.
186.942
N9
No 184.295 - Reggiani S P A.
Material Plástico S. A. (oposição ao
NO 186.967 - Eberhard Schoppan.
termo 150.341 - Mod. Ind.).
N9 184.456 - Luiz da Silva Reis.
N9 187.053 - Sankyo Company L1-No 199.366 - Rosina Pereira Me- mited.
São Paulo Alpargatas S. A. (opodeiros.
sição ao têrmo M.732 - Priv, In187.054
Pereira
Sobral
IndusN9
N9 133.109 - -Fuller Company.
venção).
Madeiras S. A.
No 157.049 - -Samuel Joshua Sil- trio, de187.092
Fibrolux
Sociedade
N9
Emilio Orlando de Tommaso (opo.berman.
Ltda.
sição ao têrmo 151.064 - Mod. UtiNo 161.774 - Waddington & Duval Industrial
No 187.093 - H. -Ernault Somuá lidade).
(Holdings) Limited.
S. A.
Multibrás - Indústria de Aparelhos
No 164.034 - Kyowa Hakko Kogyo
No 187.11)2 - -JoseP Llobet Valls. Domésticos Ltda (oposição ao têrmo
Co. Ltd.
No 187.104 - José Pedro •de Souza 164.935 - Priv. Inv.).
N9 168.333 - Antonio Correia dos Fernandes
Relva.
Santos.
N9 187.141 - Alfred Taves, MasNO 169.544 - -Macan Indústria e chinen
UND Armaturenfabrik Kg.
Serviço de Recepção,
• Comércio Ltda.
NO 187.167 - Augusto Negrão' e
Informação
e Expedição
No 169.645 - Helio Tagliere,
Romano Ortiz Muniz.
Afonso Domingues
No 169.649 - Alfredo de Freitas
N9 187.168
Rio, 10 de fevereiro de 1989
Junior.
Silveira Ribeiro.
N9 170.626 - -Jaime Ruiz MartiExigências
kNo 168.257 - Burndy Corporation.
nez.
N o 174.246 - Norton Company N9 170.715 - Hisamitsu Oshima.
Gustavo
Fabian
e Luc Pejes (tiApresente docurripto de cessão.'
tulares da nat. 63.119) - Pague as
N. 170.716 - Hi gamitsu Oshima.
No 174.247 - Eduard Eberie
2a, 33 e C anuidades devidas em 64,
No 170.939 - -José Goulart Filho. Apiesente procuração.
65 e 66.
N9 170.964 - Hisamitá Oshima.
Oposições
, Diversos
No 171.126 - Scottish . Agricultural
Helio Muller Borba (oposição ao
Industries Limited.
Gionave
Vieira
de Souza (no peNo 171.173 - Indústria Quimica termo 174.026 - Mod. Ind.).
dido de restauração da patente núSão Paulo Alpargatas S. A. (opo- mero
Deion Ltda.
or.o 5.548) - Concedo at., restauraNo 171.184 - Luiz Carlos Martins sição ao térmo 174.647 --- Mod. In- rçãe
i
dustrial) . .
1VIonaco.

José Agilinaldo Meneses Barbosa
(no pedido de restauração da patente no 62.704) - Concedo a restou.
ração„
Cooperativa Vinícola Caxiense Limitada (no pedido de prrorrogação da
patenta no 4.187) - Prorrogue-se.
Metaurgica Wallig S. A. (no pedido de prorrogação da patente número 4.189) - Prorrogue-se.
A M P Incorporated (no pedido de
prorrogação da patente no 4.295) Prorrogue-se.
• Mano Ursic (no Pedido de prorrogação na patente n o 5.682) - Prorrogue-se.
Egon Saphir (no pedido de prorrogação da patente n o 5.690) - Prorrogue-se.
Vaiery Perfumes do Brasil S. A.
(no pedido de prorrogação da patente nv 5.796)
Prorrogue-se.
São Paulo Alpargatas S. A. (no
pedido de prorrogação da patente número 1.826) - Prorrogue-se.
Liprnan Steinhauer (no pedido ao
pronogação da patente n9 5.486 1 Prorrogue-se.
Dr. Mauro D. Murgel (no pedido
de prorrogação da patente n o 5.522)
- Prorrogue-se.
Giovanni Colettl Moglia (titular
da patente W 5.262) - Arquive-se a
petição n o 47.532-68 por falta de cumprimento de exigência.
Imobiliária Nova York S. A. (titular da patente no 3.751) - O terceiro triênio já foi prorrogado, .arquive-se a petição no 70.038-68:
Ernil Langer (titular da patente número 5.028) - Arquive-se a peti,
ção no 40.139-68 por falta de cumprimento de exigência.
Cancelamento
Foram mandados cancelar de
acordo co mo art. 22 as patentes
abaixo:
N9 78.736 - -Comercio e Indústria
de Auto Peças Ltda.
No 78.739 - Svenska Aktiebolaget
Bromsregulator.
No 78.742 - Armand Engane P.abre e Marceau André Simoni.
No 78.744 - Hoistein & Kappert
Mascrinenfabrik Phonix G M B H.
1'0 78.746 Allmanna Svenska
Elektiska Aktiebolaget.
No 78.747 - Lauro José da Silva.
N 9 ,78.728 - Wickman Limite&
N9 78.730 - Trivellato S. A.
dútistria e Comércio.
N° 78.722 - Albert Carmes,
No 78.723 - -. Eugenio Mezzarano O
flugO Morte.
No 78.725 - G N Screws & Faeteners Limited.
N9 78.704 -- Metalurglca Onça 14tnitada.
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- As Repartições Públicas deverão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicação.
As. reclamaçâes pertinentes-

& matéria retribuída, nas casos da
érro ou omissão, deverão 'ser
formuladas por escrito à Seção
de Redação, até o quinto dia útit
subseqüente à publicação no
órgão oficial.
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ASSINATèIRASi

- Na parte saactior do ande.
rcrça estão consignadas o número
elb ralào de registro dá assinatura
Tè, e. nziãs e. e mio èrn que findará.,
- As assinaturas das Repartições Pz ;.as serf:o anuais e deverão sei renovadas até. 28 de le-•
treroiro,.

FUNCIONÁRIOS
Os origihiais, devidamente
Capital e Interior :
C,Tital e Interior
autenticadbs, deverão ser, dactilo- Semestre .......... NCr; 18,00 Se n a SN e
- A remessa de valõres, semN(.71$ 13,50
grafados em espaço dois. em urna Ano ... ...... .... IVC:-$ 3600" Ano • • • • • • • • • • • . . Arcts- 2700' pres. a- • t.,or do Tesoureiro da- De.
:ó face do papel, formata_ 22x33:.,
partantento de Imprensa, &acto,.
EXterior :,
EXterior,
as emendas e rasuras serio, res- '
nal; deverá' ser' acompanhada, de
Ano c, • • 4 • ilt ••• ••• •-• • NC4i. 39 , 00 Ano ••• •,•,• -• 1,9 .• • I • • NCr$ 30.00` esclarecimentos quanto ã. sua apli.
aadVadas por quem de direito).
cação..
NÚMERO AVULSO
As assinaturas podem ser
tomadas em qualquer, época do', ,-- O preço., do número avulso, figura na última, págbra de cada
Cts supiernentost ediçdies
ano, por seis meses ou um ano,', exemplar:
das &gilas ofiefaiStss5 icrá-o remeexceto a* para o exterior, que
O preço do exemplar atrasado -será acrescido de NCe¢ 0,01. tidas, aos assihantes, que: os soas
sempre ietão anuais.
sada mesmo ano. ,e dia IXtCr5 0.01 por ano, se- de, anos, anteriõres. citarem rio ato, dm, assinatura'.
.

REPARTIÇÕES E PARTICULARES ,

•-•

N9 78.712.- tiunter Baumgarten.
149 558.356- krablematica - G', 13".
N9 78.71+--lienry
Pezzior S. p .A. - classe 43'.
N9 78.71b - H. T. Golde G. X.
N9 555,246. - Sider Ita - Cia.
33... H. & Co. E.
SIderurgica.. Itabirito - Siderita N9 78.720 - Carlo. Sinibaldi
classe 11.
N9 78.721 - Luiz Auge Freire.
N 9 553.367 - Vogue - Indústria
N9 78.697 - Oxigénio do Brasil, S.
Mecânica Vogue Ltda. - classe 21
icem exclusão dos artigos indicados
N9 78.698 - H: 'I'. Goide &K.O.
pela. seção).
N9 78.699 - Lorenzo Fiore.
N 9 78.681 - Angelo Ravioli,
• Marcas Indeferidas
N 9 78.683 - Miyagui' & MiyasUN9 439.567. - Cola Mate - Mate
ro Limitada,
S. A. - classe 43„
149 78:684,- Máquinas S. André - Couro
N9 553.878 - Colorflex - Flex.Isshiki, Cia-..
Col Indústria, e Comércio de, ProduN9 78.691 T M T (Research)
tos Alesivos Ltda. - classe 28.
N9 553.994' - Eletrex - Auto Pe• M, 7&694 -. Toledo
W.00dhead
ças e Acessorios Eletrex Ltda. Springs Limitei!.
classe
8.
N9 78.695 - .José Gonzalez LorenN9 555.174- - Farinha de Mesa, Geto.
N? 78.664 --- bundp Tubing . Com- ma Campista - Comércio e Indústria de Cereais Ltda. - classe 41.
pany.
N9 78.667,- . Buinter Douglas InterExigências
national (Quebec) Limited.
N9
596.262
- Augusto Pereira MbnN9 78.67L- Mario; Multa,
teiro,- Cumpra o art. 96.
149 78.6731- Vittorio Caboni,
149 558.883 - Serviços Comercies
N9 78.652.-. Pablo August.
e Representações Secor S. A. N9 ' 78.653,Plastisil -- Indústria, Cumpra o artigo 92.
o Comércio. de Plásticos . Ltda.
N9s 606.434' - 606.439 - 606.440 No 78.659 - José Carrera Pernan- 606.441 - 606.442 - 606.443 - 606.44+
deb.
- 606.445 - 606.446 - Santa Paula
N9 78.660 - Società Farmaceutici Malhorentos S. A. -. Cumpra- o
disposta, no. artt. 96, cicn CPI face- a149 7864r - Eternit Societá Per, decisão do Sr. diretor geral.
AZiom.
Na. 606.447 - 606.448 - 606.449
N9 78.642 - Jaime Garreton Ris- .- 606.450 - 608'.4.51 - 606.452 sopatrow.,
- 606.457 - 606.458 78: 644' - Remingten: Arms Com- '606.453
'606.459 - Santapaula Melhoramen.
pany Ira,.
tos S.A. - Tendo em vista a dee'.
N9 78609 - .1, M Voith.G.
.são dó Sr. Diretor_Geral. no, Têrmo
E.
5611337' cumpra o disposto no
145 78:623; - Kádoly Szepesi, Tlbar
Jancsó e Jánbs Majer -- Cancelem- art. 96 do %I.
se- as patentes.. .
19 59+.866 - Cibraval Comercial
4
i Brasileira de Vai0res Ltda. - Cum_
r Pra o art. 96 - 594'.961 - 594.964.
-- Capr, i, Imobiliária Ltda. - Cum_
Divisão, de: Marcas
Pra 0., art. 96.
lItpediente de 10 de-'fevereiro . de, 1969,
Face . a . çiecisão do Direton.Gerai,
no Temo n9 5 431.587 cumpra o disMarcas • Defpricias;
p osto no Art. 96, dó', CRI os requeren_
N9 558.906 - 3 Coquin.hos . - Lu- tes abaixo mencionados:
"zona Indústria, e , Comércio , de Bo- NP 696.263 - Augusto 'Pereirai
Monteiro
lba Ltdtv. - classe 42.,
.•

•

' Na. 596. 336 - 596'. 33'r -- 596.338 I.

No 595,951 - B,'asi.1 Central S. A.
Alcântara Machado Comérció e EM - Bracinvestr.
preendimentos
NO 596.003 - Rádio Emissora Santa.
Ars • 596.386 - 396'.38'l.
596.50 8 . Ana Ltda.
- 596.389 - 596490 - 596.391 NO 596.546 - Jangada Automóvis
596.392 - 596.393. - 596.394 . Ltda.,
I
596.395 - 596.395 - Banco Rlograr140 597.218 Indústria de Módense de Expansão Econômica S.A.,
veis Miolaro S. A.
Ns. 596.397 - 596.390 N9 597.497 - Sodauto Comercitk
596.400 - 598.401 -- 596:402' e Representações
de Peçaipa
-"."-"a
ra. AU.
596.403 - Banco Itiograndense de- tos,
Ltda.
Expansão Econômica S.A.
N
597.648
Viria Indústria Me..
149 596.834-- 3,1ântovani 8i Oliveira
? Ltda.
cânica
Ltda.
Nn. 590.739 - 590.741 - 509.744 N O 597.727' - Luciano, Antônio de
- Gerfard Ft:S5.sa/1.
Almeida.
NO 597.767 - Igreja Evangélica, As..
Arguivamen í o de Processos
sembléia de Deus' de, Cubatão.
Fcram mandados arquivar os se. 149 597.820 - Kilab &. Barbosa,
guintes processos abaiko men.
cionados:
14 9 597.823 - Clodamiro 1Pranalst.
N9 456.721 - Textilmetal. S. A. ca Carneiro.
Ns. 523.163
523.164 - 523.165
r5P7'.900 - Auto Service 1VIecd..
- 523.156 - 523 158 - Química In. nica, de Automóveis S.A.
etrcor».- inental. Farmacêutica Ltda.
Ns. 598.533 - 598.534. - 596.535
N O 332.781 - Agnaldo Araújo Melo
- E.P. Lima. Publicidade Ltda..
N. 548.009N O 598.551 - Pautação e Gráfica
Placidio Messias.
149 .554,237, -'
E. Silva & Mercúrio Ltda.
Paulo A. Dias,
N9 598.558 - Tratorit Comércio
149 554.404' - Barras &: Cia. Li. Metaiargica„ Lida,
rnitada.
Ne 589.5&5- c'. A. Dicreinntado.
N9 596.560 - Hei 'riso Ltd-.
dúStria Metalúrgica.
ra de Vendas PrOrnotion.
N9 598.553. - José Luiz Barrias,
- N9 595.921 -. Manoel Machado Jti- Rcdrigues
Q Juan Ramas Dias.
niar.
N' 598.566, - norma Comerclal, Lndustrial de Utilidades Ltda.
AVISO AS' REPARTWOES
,
N9
598.511 - Adalberto A. Rau.
PCBLICAS,
ber & Cia. Leda.
O Departame_nto de- ImprensaNO 598.572 - Rubena Bacchi,
, Nacional' avisa às, Repartiçiies
NO 598.573 - Ossva1do Albumier.
Nicas em geral que deverãxr provi- que Nelo.
denciar' a ~mu das assinaturas
149 598.693 - Mecânica Aunica Li..
untada,.
dos órgãos oficiais até o dia 30 de
NO 599.319 - José Martiniano Nasabril; a fim de evitar o cancela,
mento da re messia, partir, daquela cimento..
149 599.323 -Ficlitõda, LiMgráfica
data..
O registro de assinatura, nova, ou' Coral Ltda.
NO 599.325 - Maneta & Galante
de renovação„ será. feito contra a
apresentação do empenho da des- Ltda.. 599.329 -- Trar.spartadora.
Ltda. S/C.
pesa respectiva.
u 599.342 - Madeireira. Keid Li..
iN
mitadtk..
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Na 539.385 - Pinheiro - Artes
Gráficas Pinheiro Ltda.. - Classe
25.
No 561.048 - INAPLA - Inap:a
'Indústria 'Auto Peças Ltda - Clas
Se 11.,
No 577.805 - Yainato - Indústria de Calçados • Yamato Ltda. Classe 36.
N O 978.803 - Ipiranga - Eletro
Porcelana Ipiranga Ltda. - Classe
Seção de Interferência • 8.
N O 583.705 - Garden - SorveteExpediente de 10 de fevereiro
ria e Bar Kid's Ltda. - Classe 41
de 1969
(com exclusão de refeições pra..
paradas) .
Marcas Deferidas
No 595.033 - Edições Musicais
N 9 419.410 - Marajá - MPk . - veramar - samb Sociedade de Ar,.
Fábrica de Máquinas Raimann S.A. tes e Música do Brasil Ltda. • Classe .32.
classe 6.
N9 449.431 - Marajó DGA-5-6 N o 595.971 Nesoprex Isoterma
Fábricá de Máquinas Raimann S.A. Comércio, Indústria e 'Representa-- Classe 6.
ções Ltda. - Classe 16 - (sem di..
N o 449.500 - RSTG KJP - Fá,- reito a referência . "grafada com
brica de Máquinas Raimann S.A.
qualquer tipo de letra").
- Classe 6.
N o 598.078 - Proquimed - Pro_
N 9 449.501 - RSTG KJPL Fá- quimed Produtos Quimicos Ltda. brica de Máquina Raimann S.A. - Classe 2.
Classe 6.
No 598.739 - Cegonha - Produtos
Fábri,. Alimentícios
N o 449.502 - rtsT KPP
Mãezinha, S.A. - elasca de Máquinas Rairnann S.A.
'se 41.
Classe 6.
N 9 599.446 - Gritzner
GritsN 449.503 RSTG KPPM - Fá- ner-Kayser Gmbh - classe 21.
brica de Máquinas Raimann S.A.
N O 600.334 - Agrosol Agrosol
- Classe 6.
Agro Industrial S.A. - classe 1
N 449.504 - RSTG KSN - Fá- (com exclusão dos :trtigos indicados
brica de Máquinas Raimann S.A. pela seçãoY.
- Classe 6.
N O 605.129 - Cof aro - Comercial
N O 449.506 - RSTG KSF - Fá;
Cotarei Ltda. - classe 5.
briea d eMáquinas Raimann S.A. Técnica
N O 605.444 - Braçal - Braçal
- Classe 6.
Técnica e Comercial Ltda. - classe
No 449.513 - RSTG BVK exclusão de vitrolas) .
brica de Máquinas Raiman.n S.A. 40N(com
o 606.655 - Megabil
MeNEIL
- Classe '.
Laboratories Inc.. -- classe 3.
449.517
RSTG
RE
FáINtç'
No 607.400 - Zezo - Cia. Comerbr i ca de Máquinas Raimann S.A. -- cial
e Industrial Katra - classe 2,
Classe 6..
No 449.519 - RlST •G RFN - Fá- • N 9 607.512 - Rivo - Lojas Rivo
S.A. - classe 7 - (com exclusão
brica de Máquinas Raimann S.A. de
moinhos de vento rurais).
•
• Classe 6.
N O 449.524 - RSTG KM - FáN 9 607.693 - Ibéria - Ibéria Disbrica de Máquinas Raimann S.A. tribuidora de Madeiras Ltda. -classe 4.
- Classe 6.
N O 609.309 - Lsofil - Isofil S.A.
No 449.526 - RSIG DT - FábriCa de MáqUinas Raimann S.A. - Fios, Cabos e Materiais Isolantes classe 22.
Classe .
No 613.169 - Feminyl - Magrini
N 9 449.528 - RSTG OA - Fábrica de Máquinas Raimann S.A. Confecções Ltda. - classe 36.
- Classe .
N 9 614.297 - Dagron E.I. DuNo 149.549 - Rahriann OLH - Pont de Nemours And Company Fábrica de Máquinas Ralmann S.A. classe 28.
- Classe 6.
N 9 614.710 - Maroquinha - EmNo 449.534 - Raimann MSN Fábrica de Máquinas , Raimann S.A. prêsa Caxiense de Bebidas Ltda.
- classe 42.
-Classe .
N 9 419.537 - RaiMann olsa Expressão de Propaganda
Fábrica de Máquinas Raimann S.A.
Deferida
- Classe 6.
569.448
- Feaha de Prata No
N9 449.538 - Raimann LSF/TRA
r- Fábrica d Máquinas Raimann Servi-Fedha S.A. Indústria e Comércio - Classe 33 - Art. 101.
13.A. - Classe 6.
N o 514.140 - Othon - Othon L.
N o 449.539 - Raimiann AK - Fá-. Bezerra
de Mello Comércio, Imporbrica • de Máquinas Raimann S.A. tação S.A.
- classe 33 - Art. 101.
- Classe .
N9 449.544 - Raimann ZL Fá. Título de Estabelecimento Deferido
brica de Mábrica de Máquinas Rd_
NO 608.602 --- Granja Esperança
Mann S.A. - Classe 6.
- George W. Kern - classe 41 -N9 449.547 - Raimann OL - Fá.. Art.
97 n o 1.
brica de Máquinas Rannann S.A.
NO 605.707 - Plano Santapaula de
• Classe 6.
N . 449.687 - Raimann KM - Fá- Segurança Familiar - Santapaula
brica de Máquinas Raimann S. A. Melhoramentos S.A. - classe 33 Art. 97 n9 1.
• Classe 6.
N 9 593.018 , - Casa dos Retalhos
N 9 449.689 - Raimatn DT - Fá- - Dib RI Ponce Ltda. - classe 23
brica de Máquinas Raimann S.A. - Art. 97 - n 9 1.
- Classe 6.
N O 589.545 - * Edifício Itapuã • N9 449.691 - Raimann TA - ya- Construtora Ambiente 'Ltda. - clasbrica, de Máquinas Raimann S.A. se 33 -- Art. 97 n o 1.
- Classe 6.
N O 579.727 - Casa Astor - E.P.
N9 477.904 - Estadio - Horshino Oliveira - classe 13, 14, 15, 34, 35,
adi Hoshino Ltda. - -Classe 42.
36 e 48 - Art. 97 n o 1.
NO 514.986 - Merci
lVfercea„‘ N 9 579.726 - Fábrica de CalçaTias Nacionais S.A. - Classe 48.
dos Astor - E.P. Oliveira - clasNo 523.447 - Café São Manoel - se 36 - Art. 97 n 9 1.
blig tiel Salheb - Classe 41.
N O 554.377 - Auto Peças Cacique
No 526.568 - Aladin - Indústria
- Leal, Furtado & Cia. Ltda. e Comércio Sobral S.A. - Classe 8. alasse
33 - Art. 97 11 9 1
N9 424.018 - Plnaud S.A.
- Arquivem-se os processos net.
flUt
Diversos
The L. D. Caulk
1\1 9 540.265
Company. - Aguarde-se. •
N° 555.803 - Nochim Bergre Nads. há que deferir.
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Sinal de Propaganda Deferido
N9 550.018 - •Belzer do Brasil
N o 590.097 - Untar - Aurélio S.A. - Face o cancelamento do R.365.694;
diga se tem interesse no
Bruneet Zaluar - classe 33 - Art.
presente pedido.
101.
N 9 563.414 - Egide Artefatos de
Marcas Indeferidas
Borracha Ltda. - Face o cancelaNo 419.508 - Inconfidência =- mento do R. 364.937, diga se tent
Bar Inconfidência Ltda. - classe interêsse no pedido.
41.
N 9 573.148 - Internacional
N O 432.864 - Whip - Cluett, Pea- Correios, Telégrafos e Telefones. de
-I
body & Co., Inc. - classe 36.
Face 'o cancelamento do R. 380.198,
N9 524.957 - Raymond - Ray- diga se tem interêsse no presente
mond Indústria. de Roupas Ltda. - pedido.
classe 36.
N o 580.115 - Agenor Braga e SilNo 561.393 - Joalma - Joalma va - Tendo em vista o cancela,
S.A. Administração e Participação mento do R. 381.283, diga se ainda
tem interêsse no presente pedido
- classe 38.
N 9 584.943 - Plasticanos Sula- cumprindo o art. 96 do Código.
plast S.A. Indústria e Comércio N O 608.631 - Orvencal Organizam
classe 31.
ção de Vendas de Calçados Ltda.
N O 595727 - São Jorge- - Distri- - Cumpra o art. 102 do CPI.
buidora de Lubrificantes em Geral
N O 512.068 - Rodrigo Braz Leal
São Jorge Ltda. - classe 47.
Rodrigues .Cumpra o art. 96 do
596.105 - São Judas Tadeu - CPI.
Cafeeira e Cerealista São Judas TaN o 542.313 - Adeltric - Adeltrio
deu
classe 41.
Aparelhos de Eletricidade Indústria
No 597.692 - Guanabara - Gua- e Comércio Ltda. - classe 8. a alt, de nome no regisnabara Publicidade Ltda. - classe Promova
tro 369.657.
25.
N O 598.886 - Impar - Instituto
N O 549.550 - Espacial - Eletre
Mineiro de Profilaxia Animal e Metalúrgica Espacial Ltda. - AsRações Ltda. - classe 2.
sine o 3 0 exemplar.
N9 603.102 - Gamou em Revista
N o 614.981 - Cia. de Algodão e
- Sociedade Gráfica Vida Domés- Óleos Pinos Indústria e Comércio
tica Ltda. - classe • ,32.
- Cole etiquetas.
N 9 612.537 - Riachuelo - Cia.
Retificação de Clichê
Distribuidora de Tecidos Riachuelo
N 9 412.605 - Aurea •- Antônio
- classe 6.
Braga - classe 16 - clichê publ.
em 26-7-59.
Exigências
N9 428.624 - Siderúrgica Frei
Leopoldo S.A; Sifrel - Tendo em
DIVISÃO JURIINCA
vista a desistência do T. 422.798,
diga se ainda tem interêsse no presente pedido.
Seção de Transferência
N o 489.640 - Benigni & Garcia
•
e Licença
- Face o cancelamento do R.
380.440, diga se tem interêsse no
Exigências:
presente pedido.
NO 496.374 - Casas Mikado de Angará Administração de Bens LiProdutos Alimentícios Ltda. - Face mitada (junto aos têrmos - 596.168
o cancelamento do registro 360.947, - 596.162 - 597.193 - 597.194
diga se tem interêsse no presente 597.195 - 597.196 - 597.197 processo.
597198 - 597.199 - 597.200 - 597.201,
NO 521.810 Country Club de 597.202 -- 597.203 -- 597.204 -Belo Horizonte - Face o • cancelarn 597.205 -- 597.206 -- 597.207
menãto do R. 360.979, diga se tem
597.208 -- 597.209 -- 597.210 -1
interêsse no presente pedido.
- 597.2(1 - 597.212 - 597.213 -n
• N O 543.109 - Rolamentos Paraná 597.214) - Promova a assinatura por
Ltda. - Face o cancelamento dos extenso do cedente no documento de
registros 365.195 e 362.145, diga se cessão.
tem interêsse no presente pedido.
Arbor Acres S. A. Avicultura (junN O 543.979 - Pedra Verde Salvvi to aos têrmos: 590.727 - 590.964) -4
Revestimentos Ltda. - Face o can- 1 - Arquive-se o pedido de anotacelamento do R. 362.944, diga se ção de transferência por falta de
tem interêsse no presente pedido.
cumprimento de exigência.
2 - Diga a requerente supra em

EXERCÍCIO
DA PROFISSÃO DE

_QUÍMICO
Divuigação n o 1.086
PREÇO: NCr$ 0,30
A VENDA
Na Guanabara.
Seção de Vendas: Avenida
Rodrigues Alves n° 1
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo
Serviço de ReenabOlso Postal

Em Brasília
Na Sede do D.I.N,

face do arquivamento dos pedidos de
fls. 7 dos dois têrmos.

Agrobra.sil \S. A. - Indústria de
Alimentos (junto ao reg. 250.529) -*
Apresente documento retificando O
n o do têrmo 250.529 tendo em vista
que a publicação de fls 31 publica O
n° do têrmci 250.259 por engano.
Ag
robrasil
S. A. Indústria de Al/-4
mentos (junto ao térmo 513.102) -+
Apresente documento retificando O
número do têrmo 513.102 tendo em,
vista que o instrumento j unto ao reg
250.529 publica o no do têrmo 515.102
por engano.
Agrobnasil S. A. - Indústria de

Alimentos (junto ao reg. 342.982) -•
Apresente documentos retificando
no do R. 342.982 tendo em vista que

o instrumento de fls. 21 do R - ..p
250.529 publica o no do E. - 342.892

'por engano.
W A Sheaffer Pen Co (junto ao
têrmo 446.397) - Cumpra exigência
da seção.
Lavorenti & Ochiuse Ltda. (jun-

to ao termo 619.433) - Cumpra exigência da seção.
Casa Funerária Baptista Ltda.
(junto ao têrmo 607.934) - Apresente a procuração.
•
\Diversos
Arbor Acres S. A. - Avicultnet
(no pedido de anotação de alteracãe
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de nome da marca Van Tress termo
mie 534.268.
Peterson - termo 534.291.
Petreson - termo 534.292 - Arquivem-se os pedidos.
Rernasil - Representações, Materiais e Serviços Ltda. no pedido de
alteraçeo de nome da marca Rema
termo 534.803).
Irmãos Loureiro Ltda. (no pedido
de anotação de transferencia da marca Café Alex reg. 317.158) - Arquive-se o pedido.
Indústrias Alimentícias Iruby Ltda.
(no pedido de anotação de transferência da marca Iruby falimo 529.181)
- Arquive-s o pedido.
Miguel ()nina, (no pedido de anotatação de transferênc i e da marca Leda têrmo 539.357) - Arquive-se o
pedido.
Ernando Baggio & Cia. Ltda. (no
pedido de anotação de transferência
da marca Mobiliadora do Lar têrmo
612.494) - Arquive-se o pedido

Noticiário
Oposições
Systems S. A. - Bureau cie Serviços em Computadores (oposição
termos: - 861.966 marca Sistema Nacional Cia. Distribuidora de
Produtos de Petróleo (oposição ao Vai.mo 862.048 marca Exposição Nacional de Embalagem - termo 862.018
marca Exposição Nacione l de Embalagem - têrmo 862.181 marca "N"
Comércio e Indústria de Conservas
de Carnes Frigoratti Ltda. (oposição ao têrmo 862.154 marca Frioeatti)
Padrão Indústria Metalúrgica e Comércio S. A. (on adeão ao têrmo
n9 862.181 marca N).
Apar Artefatos de Papel Athayde
Reis S. A. (oposição ao têrmo 862.165
- nome de emprêsa 'par Indústria
de Papel Aparense S. A.)
Anderson Clayton & Co., S. A.
Indústria e Comércio (oposição ao
termo 862.348 marca Prodoctor termo 862.349 marca Productor termo 862.350 - marca Prodoctor)
Fibras Sintéticas Yasmina S. A.
- Indústria e Comércio (oposição ao
termo 862.189 marca Jasmin).
Geobras S. A. Engenharia e Fundações (oposição ao termo 861.911 marca Celebras).
Drury's S. A. Distribuidora de
Produtos Internacionais (oposição ao
termo 862.645 marca Glen Blair).
Alcântara Machado Comércio e Empreendimentos Ltda. (oposição ao tê/imo 862.111 título 'Festiaal Nacional
da criança).
Vinicultora e Engarrafadora Ouro
Fino S. A. (oposição ao termo. L19 862.243 marca Costa D'Ouro)
Kibon Z. A. (Irichiste Alimentícias) (oposição ao termo 867.456 marca Krismel).
Mon S. A. (Indústrias Alimentícias) - (oposição ao tOrmo 864.425
marca Tudo Bom - têrmo 865.742
marca Q-Rende - têrmo 866.921 Marca Kibon - têrmo 865.458 marca Café Kiko).
•
Fábrica de Chocolate Saturno M.
E. Kaeser S. A. (oposição ao têrmo
865.321) - marca Chiquita).
Cia. Metropolitana de Agua de
Beto Paulo - Comasp (oposição ao
termo n9 865.824 - marca a.;xnap).
Geobras S. A. Engenharia e Fundações (oposição ao térrno 864.253. marca Giabras - têrmo 864.253 marca Giabras - termo 864.253. marca Giabras).
Freiherr & Cia. (oposição ao térmo 864.914 marca Decanto().
Kibon S A. (Indústrias Alimentícias) (oposição ao têrmo 864.793. marca Ski-Mel - termo 867,455 marca SOrvita).
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Produtos Vitoria S. A. (oposição
ao termo 865.331 - marca CampoDez).
Kibon S. A. (Indústrias Alimentícias) (oposição ao termo 862.913 marca Kiditoetes - têrnio 862.914
marca Kostinés - têrmos 862.915 marca Krostines).
D'Alne, Cip . e Tecidos Aurora (oposição ao têrmo 863.770 - marca
Brilhotex - dermos n 9 833.767 marca Brilhotex).
Invest Planem Planejamento Ecoconômico e Assessoria de Empresas
Ltda. - (oposição ao têrmo 866.231
- marca Planear - têrmo 866.233
- marca Planepar - têrmo 866.234
- marca Planepar - têrmo 857.712
- marca Planepar - termo 867.713
- marca Planepar).
Abril Cultural Ltda. - (oposição
ao têrmo 861.894 - marca Ritmo).
Editera Abri: tda. - (oposição ao
:ermo 862.638 - marca Nova).
Farfanfabriken Bayer Aktiengesellschaft (oposição ao termo 863.625 marca Magnaspir).
Editôra Abril - (oposição ao térma,
862.520 - marca Noiva).
ABC Rádio e Televisão S. A, ( oposição ao termo 865.795 - marca
ABCO) .
Banco Industrial e Comercial do
Sul S. A. (oposição ao tênia ....
865.760 - marca Selfbank).
Montreal Montagem e Representação Industrial .3. A. (oposição ao
têrmo n9 946.874, marca Montreal).
Confecções Ponistil Ltda. - (oposição ao têrmo 861.991 marca Polistil).
Aços Anhanguera S. A. (oposição
ao termo 865.327 - Marca Anhaguera) .
Aktiebolaget Kanthal (oposição ao
termo 866.271 marca Kanthal).
DepóSito de Cereais Ltda. (oposição ao termo 863.961 - maraca
Depósito de Cereais Ltda. (oposição ao termo 864.019 - marca Ene).
Ivo Strada de Oliveira (oposição
ao têrmo 861.746 marca Vipo1).
SEÇÃO DE PRORR,C)GAÇA0
REGISTROS DE MARCAS
Notificação
Ficam notificados os requerentes
de prorrogação dos Registra; abaixo
relacionados para , no prazo improrrogável de sessenta, (60) dias, efetuarem o pagamento de taxas referentes ao ano de 1969, de acõrdo
com as Portarias ri9 5, de 24 de outubro de 1966 e a n9 6, de janeiro
próximo findo.
Registros:
N9 61.357 - Aesculap - Atkiengesellschaft Fuer Feininech.anik,
Vormals Jetter & &lacerar.
N9 194.115 - Edifício Jobi Condomínio do Edifícia Jobi.
N9 194.878 - Cornet -- Artur
Eberhardt & Cia. Ltda.
N9 194.544 - Legal - Argelino
Monteiro de O/-toeira.
N9 194.91-2 - Xarope Peitoral
Paulista - Indústrias Reunidas José
Steffanini S. A.
N9 195.554 - T. Est. Metal -Arte Victório Saacoletto.
N9 195.854 - La Sane - La Salle
Indústria de anpas S. A.
N9 195.866 - Baauchi - Confecções Baouchi Ltda.
N9 196.280 - Polvo Raul M. Pereira-.
N9 197.356 - Coimbra - Indeisa
trias Coimbra de. Ferragens Sociedade Anônima.
N9 797.697 -- Hoffmann 's Hoffmanres Starrefabriken A. G.
N9 197.844 - Thomson-Houston Compagnie Française ThOnasonHoUSton.

Fevereiro de 1969

N9 198.026 - Farinha 33 - Ruyl N9 202.321 - Eneumofil - Sondes
Gonçaeves
Costa,
do Brasil
S. A. Indústria FarmaN 9198.185 - Heyn - Indústria ceunca.
Heyn Comércio Importação Ltda.
N9 202,563 - Esmerada - FriN9 198.191 - Berisa - Karibe gorifico Boavistense S. A. IndúsS. A. Indústria e Comércio.
tria e Colnércio.
Ne 198.192 - Berisa
NO 202,637 - aletrolina P. P.
S. A. Indústria e Comércio.
Tramontano,
N9 198.224 - Colometin - Labo- N9 202.02 - Caea dos Três Iromidãooss
G.a.sa dos Três Irmãos Teratório Sanifer Ltda.
S. A
N9 198.345 - Fungomet - Laboratório Sanex Ltda.
N9 202.828 - Claverie - Jean
N9 198.505 - Original - Saboa- Robert Claverie.
ria Original Ltda.
No 202.911
Santista
Compae
N9 198.675 - Tolaac - Moinho nhia Cervgjaria Santista.
Lorena Ltda.
N9 203.161 - T. Esc. - Tinturaria
N9 198.954 - Flor de Arroz jar- Santa Bárbara - Cristina Clementina
Leite.
dim - Torrefações Associadas InN9 203.246 - T. Est. Novo Mundo
dústria e Comete-sio S. A.
N9 193.934 - Oceania - AR - Departameito de Transportes Banco Novi Mundo S. A.
Tecidos Oceânia Ltda.
No 203.5e1 - reenyl - Ethyl CorN9 199.478 - Dmressia - Labora- poration.
tórios Krinos S. /s.
N9 203.74a - Madernoiselle Júnior
N9 199.609 - Cêra A. Gomes - - Madeineaselle Modas Confecções
M. A. Gomes S. A. Indústria e Sociedade Anônima.
Comércio.
NO 203.763 - r. Est. Camisaria
N9 199.761 - T. Est. Casa ',Mins Adolfo - Adolfo Dominogs Rego.
- Jaime & Moisés Sarue Ltda.
N9 199.765 - Nuance - Peiftuna- NO 203.77a - N. C. Instituto de
ria Lopes Indústria e Comércio So- ótica Krieggr Ltda.
NO 203.816 - T. E.st. Oficinas Gráciedade ,Anónima.
ficas Arte Moderna - Gráfica
N9 199.965 - Zagaia - Produtos Edil :eira Arte Moderna Ltda.
Veterinários Manguinhos Ltda.
N9 204.055 - Aviton - Parke
N9 199.749 - Gratia Probatum - Davis Inter-American Corporation.
Laboratório Inka Ltda.
No 204.066 - N. C. Sul Fabril
N9 199.986 - N. C. Companhia Sociedada Anônima.
Oscar Rudge de Papéis - CompaNO 204.377 1 - União - Refinaria e
nhia Oscar Rudge de Papéis.
N9 200.123 - Coimbra -- Indús- Exploração de Petróleo União Societrias Coimbra - de Ferragens Socie- dade Anônima.
No 204.400 - Anuário de Cinema
dade Anônima.
N9 200.166 - Alilar - Industrial - Célio Scheiner Gonçalves.
NO 201.540 - Pastora - Vitorino
Alimentícia Avelar Santos Ltda.
N9 200.173 - Microdex - Amen- Muna . (Representações Unidas) Lidoeira Importação e Comércio So- mitada,.
1
ciedade Anônima.
No 204.570 - Insignia, DeparamnN9 200.488 - T. Est. Casa Vale to da Previdência da Associação
Ouro - Casa Vale Ouro de Revisas Paulista de Medicina A.P.M. Associação Paulista de Medicina.
e Jornais Ltda.
Sal Especial Neve N9 200.525 - Roger Bellon. - La- N9 204.608
Companhia Comércio e Navegação.
boratoire Roger Beton S. A.
NO
204.676
Trentino - CoopeN9 200.603 - N. C. Companhia,
Melhoramentos do Muquilâo Co- rativa Vinícola São Pedro Ltda.
N9 204.832
njacto
José da
niuqui.
N9 200.673 - Ijal - F. Manetti Costa Maculo.
N
.
204.908
e-Zé
Mecânico
- Ma& Cia. Ltda.
N9 200.678 - Arrabal - Godel rien S. A. Indústria e Comércio.
NO 204.921 I Itaci - Dr. FranRotenberg.
NO 200.717 - Pan-Americano - cisco Carlos cle Castro Neves.
Ne- 204.965 - Tele-Sport - José Giuseppe - Michelangelo Drago.
NO 200.743 - Zagaia - Produtos da Silva Diae.
Veterinários Manguinhos Ltda.
No 205.032 a- AI-orna - Artefatos
N9 201.248 - Spul - José Wen- de Metais Alaina Ltda.
ceslau Ventura.
N9 205.148 - Chapeuzinho VerN9 201.271 - Epidermol - Indús- melho - Malharia Nossa Senhora
da Conceição S. A.
tria, Macedo Serra Ltda.
N9 205.183
C.A.I.O. - Cia.
NO 201.453 - Caza Clásscio e Nad e Mais - Espólio de Ricardo Fasa- Americana Industrial de Ónibus.
NO
205.248
Ginete
- Maxien
nano.
rv 201.460 - Dama - Miguel S. A. Indústria e Comércio.
Lasheras Giner.
NO 205.248
Ginete - Marien
N9 201.902 - Paulistinha - Nor- S. A. Indústria, e Comércio.
mando. Sciullo.
N9 205.249 -a- Ginete - Mallen
NO 201.998 - Transpirol - F. P. S. A. Indústria e Comércio.
Tramontano.
NO 205.299 e-- Almanaque Flecha
No 202.111 - Juca Mulato - Tor- Ligeira - Rio Gráfica e Edithra Lirefações Associadas Indústria e Co- mitada.
• N9 205.521 -- Farinha Campestre
mércio S. A.
- Produtos Cámpestre Ltda.
NO 205.555 -a Gentleman
Jose
AVISO AS REPARTIÇÕES
Alves az Oliveira, Ltda.
PUBLICAS
NO 205.660
Perdizes - Walter
O Departamento de Imprensa Cocconi & Irmos Ltda.
NO
205.684
-4•C. Brassinter
Nacional avisa às Repartições Pú- S. A. Indústria] eN.
Comércio.
blicas em geral que deverão proviNO 205.704 -- T. Est. Edifício
Xavier de Toledo.
denciar a reforma das assinaturas
NO 205.743 - N. C. Editeira Redos órgaos oficiais até o dia 30 de
vista dos Triburatis Ltda.
abril, a fim de evitar o cancelaNO 205.784 a- Santa Isabel mento da remessa a partir daquela Santa Isabel Comércio e Indústria
Sociedade Anôniína.
data.
NO 205.803 (Mista) - D.300 O registra de assinatura nova. 011 Cia. Industrial e Mercantil Casa
de renovação, será feito contra a Fracalanza.
Anu - Indústria
NO 205.894
apresentação-do empenho da desQuímica Una Ltda.
pesa respectiva.
BrIaesoiirmec.-HAe.pátiC0
92i4tal-e
InsNt9itu2t0o5.v.
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N O 205.969 - Em Luta - Emprêsa NO 208.600 - Otto - Vva. J. Car- NO 212.099 NO 229.421 - T. Est. Cartonagen3
Gráfica O Cruzeiro E. A.
doso Bitencourt.
NO 212.406 •-/ Paik)r.i‘- ria Virgulna [Gráfica
Gua-ani - Artes Graf.c.:.s
N9 205.993 - Figastral - Labora- N9 208.672 - T. Est. Agência TécZulmira Alves da Silva.
Guarani
S.
A.
tório Lutécia S. A.
nica - Comercial Boa Vista - Mario NO 212.806 - Crivano N O 229.531 - Bryitone - Be,cbam
N9 206.338 - Conteney - Institu- Levi.
ção Crimental Ltda.
Group
Ltd.
to Vital Brazil S. A.
N9 212.953 - Clássico e Nada Mais NO 229.625 - Lalys Orlando Má
No 208.752 - Vacinosan - Labo- - Espólio
N9 206.339 - Lissivina - Instituto
de Ricardo Fasanello.
S:lva.
ratório
Químico
Farmacêutico
Voros
Vital Brazil S. A.
N 9 212.954 - Clássico - Espólio N 9 232.216 - T. Est Casa LumiLtda.
Ins206.340
Hormo-Renal
N9
Fasanello,
- 0. Ribe:ro da (ca,
N O 208.816 - Fronteira - Emprê- deNRicardo
tituto Vital Brazil S. A.
9 213451 - SPAbâ - Sãs) Paulo nosa
N O 255,027 - Salpci - Alexandre
O Cruzeiro S. A.
N9 206.357 - Três Leões Três saNGráfica
R. Paccola.
O 209.285 - Cruz de Malta - Alpargatas S. A.
teões - Mecânica S. A. RepresenN O 265.010 - N. C'. 1BIA InsIndústria de Metais Cruz de Malta No 213.454 - Serrlia
Zadir P n- tituto
tações Comércio e Indústria,
Bioquímico Inter-Americano
Ltda.
to do Rego.
N 9 206.907 - Metalarte - Victório N9 209.414 - Xale
NO 213.474 - Milagroso - Indús- S.. A.
Eeaton Yale tria de Bebidas Amazônia . A.
NO 273.189 - Lacto-Vagin Saccoleto.
No 206.920 - Brasiliense - ndittS- & Towne Inc.
NO 214.884 - Rex - Perfumaria farma S. A. Indúsi---ia Farmacéntica.
NO
209.474
Detetive
Emprêsa
ra Brasilicnse S. A.
Lopes Indústria e Comércio S. A.
No 273.975 - Insígnia Miss'onelraO Cruzeiro S. A.
No 207.097 - Guaramate - Afrã- Gráfica
NO 215.734 - Rallet - Societé - Frigorífico Três Passos Ltda
N
9
209.486
Diplomata
Nege
nio Estevão Corrêa.
Française
des
Parfums
Rallet.
NO 283.976 - Insign - a Corcovado
N 9 207.174 - T. Est. Cinelândia Achcar.
N9 215.774 - Torrid Zone
Mars, - Frigorif"co Três Passos Ltda.
Hotel Hotéis Reunidos S. A.
No 209.487 - Diplomata - Nege Incorporated.
N9 301.170 Exp. de Propaanda
Horsa.
Achcar.
NO 217.262 - T. Est. BeneficiadoDivno a Ctarantia de um Sono TranCardioquim - La- ia Textil São Leopold.) S. A.
N 9 209.,608
N 9 207.321 - Facoprotin - Cia. boratório
NO 217.313 - Laborkttorio Hildeber- qüilo - Armações de Aço Probel
Torres S. A.
Industrial Delfos S. A.
NO 209.671 - Emblemática Casa te - Laboratório Hildebefto S. A. S. A.
N O 207.363 - SPASA - São Pau- dos
NO 301.171 - Exp. de Propaganda
Biscoitos - Irmãos Altério.
• No 217.314 - Saligyreno - Labo- Colchão
lo Alpargatas S. A.
de Molas Probc,s 1 um Sonho
N 9 209.678 - Discural - Labora- ratório
La- tório
N O 207.447 - Bisrno Sintex
Hildeberto
S.
A.
Divino
- Armações de Aço Probel
Sintético Ltda.
boratório Sintético Ltda.
No
218.028
Luz-Solar
General
S.
A.
No 209.757 - Urosalina - F. P. Electric S. A.
N o 207.510 - Sheriff -• Confec- Tramontano.
o 218.405 - Dilacto/ - Indústria /I? 302.119 - S. de Propaganda
ções Congas S. A.
No 210.006 - Gato Guloso - Pa- deNProdutos
Rodando com Molas Sue deu InQuímicos Alca Ltda.
Emprêsa
daria
Wesphalia
Ltda.
207.542
Meninas
,- N o
N O 219.259 - Palácio d a Virgulina dústria Brasileira de Aço S. A.
S.
A.
Gráfica O Cruzeiro
éulm i ra Alves da Silva.
No 210.019 - Elwood Comerc;a1
302.515 - F. de PropaganJa
N o 207.845 - W - Padaria Wes- Emag
de Materiais para Escritório N 9 219.374 - T. Est. Fábrica Bra- SóNO
é Cama Patente Legitima a que
phalla Ltda.
sil
Tupan
Roupas
S.
A.
Ltda.
N o 207.892 - Teciguará - Cia. No 210.169 - N. C. Comercial de No 219.979 - Buscapé - Emprêsa Tiver na Travessa do Estado Esta
Faixa Azul - Indústrias de Cama
Fiação e Tecidos Guaratinguetá.
Gráfica O Cruzeiro S. A. •
Texteis Joto S. A.
Patente L. Liscio S. A.
N o 207.951 - T. Est. Indústria e Artefatos
210.309
Leitesol
Cia.
BraN
9
Comércio Bovino - Indústria e CO- sileira de Leite e Café Solúvel Leicaf. NO 220.709 - Poste-Escrito
Ein- NO 303.165 - S. de Propaganda
présa Gráfica O Cruzeiro S. A.
inércio Bovino Ltda.
Stevaux - Indústrias Orlando SteN
o
210.349
Emblemática
J.
NO 221:204 - Nar i nseptico - Casa vaux
N9 207.953 - Bovino - Indústria Corrêa Avila & Cia. Ltda. .
S. A.
Granado
Laboratório
Farmácias
e Comércio Bovino Ltda.
e
- Tortuga Cia. Zootécnica Agrária.
N 9 210.803 - Tintolin - Usina Drogarias Ltda.
Laborató- Sãó
N 9 207.979 - Tabarin
Cristóvão Tintas S. A.
NO 221.676 - Solex - Indústria NO 303.741 - S. de Propaganda T
rio Navegantes Ltda.
N9 304.286 - S.. de Propaganda N 9 208.000 - ilvana - Silvana - NO 210.979 - T. Est. Auto 3 Leões e Comércio Química Sole x Ltda
- Três Leões Mecânica S. Represen- N9 221.677 - Solequim - indús- Ma's Fôrça de Freagem - Indústria
Comércio e Indústria Ltda.
de
Freios ç Fricção Lonambi Ltda.
NO 208.132 - Sertaneja - Henri- tações Comércio e Indústria,
tria e Comércio Química Solex Ltda.
N O -211.511 - Granderma -- Casa N o 222.204 - Bols - N. V. Trns- N 9 305.867 - S. de Propaganda que Maria dos Santos.
Granado Laboratórios Farmácias e terdamsche Likeurstokerij't Lotsje der Stevaux - Indústrias Orlando SteN o 208.137 - Rosacruz - Seguezio Drogarias
Erven Lucas Bois.
Ltda.
wax S. A.
•
& Cia. Ltda.
N
O
211_526
Palácio
da
Virbulina
No 229.112 - Reco-Reco - João No 306.659.- Exp. de Propaganda
N o 208.196 - N. C. Sociedade (:oRuclan Ruiz.
marcial de Máquinas Casa Rathsam - Zulniira Alves da Silva.
Harmonia - José AlfreNo 211.524 - Palácio da Virgullna NO 229.119 - Ludwig - Guilherme -do Quarteto
Ltda,
Torres Periera.
NO 208.199 - T. Est. Casa Rath- - Zulmira Alves da Silva.
Ludwig Indústria do Couro S. A.
sam - Soc'edade Comercial de Má- No 211.525 - Palácio da Virgulina N O 229.130 - Jodosan - Labora- N o 309.180 - Exp. de Propaganda
- Zulmira Alves da Silva.
quinas Casa Rathsam Ltda.
tório Zambeletti S. A.
- Depois do Sol ... Quem Ilumina
9 211.527 - Palácio'-da Virgulina NO 229.137 - ICM - João Kirit- o Seu. Lar é a Gale
ria Silvestre Emprêsa - NZulmira
No 208.248 - Brasília
chenco.
Alves da Silva.
Galeria Silvestre Comére'o e IndúsGráfica O Cruzeiro
• S. A.
tria de Material Elétr'co Ltda.
• N o 208.412 - Pelinita - Cia. Gas- N9 211.599 - Palácio da Virgulina NO 229.255 - Nevo Strofantina
par Gasparian" Industrial,
- Zulmira Alves da Silva.
Brasil Chimica Ltda.
N O 315.44C - S. de Propaganda N 9 208.469 - Beija Flor - José N 9 211.600 •-r- Palácio da Virgulina NO 229.255 - Nevo Strofantina - Pilogenio para Queda do Cabelo
Marangoni.
I - Zulmira Alves da Silva.
Brasil Chimica Ltda.
Francisco Antônio Giffonl Filho.

DIVULGAÇÃO N° 1.009
Preço Ner$ 0,49
A Venda:
Na Guanabara
Agência I: Ministério da Fazenda
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 1
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
Em Brasília
Ia sede do DIN
nntiaMeam.~11

FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO
DIVULGAÇÃO

PC

95!

Preou Ner$ 0,25

b. VENDA
Na Guanabara
Agència I: Ministério da Pareada
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves
aí ande-se a pedidos pelo Serviço de Ilainbelso Pane
Em Brasília
Na cade do DIN:
p...mgonaereiglaworp
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PATENTES DE INVENÇÃO
F!UBLICADOS

PONTOS

HfiftEtÉ-M-Mt o

í~.-.-ü3-ío 7 dó reW-Wico dõ

111100 122 .054 dó 17 dó oWdó de I9a

Requerente: CONSTRUTORA E REVESTIDORA BELCAR LTDA.-G=0MA
trod8lo Industrial: "N8V0 MODUO DE PAINEL

rns,runaáâ g UR&

CONSTRUM DE PAREDES
PONTOS CARACTERISTICOS

§

N8vo modelo de painel pre-fabrioadó pata CD-ne,-,

krueNo de paredes, caracterizado por coneietir num corpo priÕ
tatico retangular, pré-moldado em concreto, com altura do pé
limito da parede a ser conetruida, tendo na base superior ao
iidariamente pré-moldada, uma salianoia deNerminada por dois
talhes retangulares . , sendo a base desta eali4noia provida
te orifícios transversale, pelos quais passam ferros que poro
pitem a amarração de dois paineis adjacentes, mediante o en-

phimento
14111.

com concreto, doa vasioe euperlows entre

e
t

N8vo mod8lo de painel pre-fabricado

dois

NU

para cons.%

truço de paredes, de ac8rdo com o ponto 1, cuja bdse inferls
Ir perfilada, ¡ermita sua montagem na base da conetrução tu!s:
10 eubstancialmente como aqui descrito o repreeentado
Sara que ilustra os deeenhcaaneXON

na fl.

Requerentot SOCIStt Dg PROSPECTION ET ZOIMUNtf-0$ TECHNIQUSA
(MT BOUR-13$-VALBNO
?rança

Privilísio do

InVeng go:

•

I

•

*APRNPRIÇOAMOOS ZR muigçOss.,
asIvInacAOss
'
'$). Perta-cartUcho perdido, feito vanta.
SUAM% ao nateria/ plastioo 8 Caracterizado pelo fato
"de compreenderam alojamento para O cartucho, e de que esse
alojamento compreende pelo menos uma camara de expansão pro:4
,elde Para estar situada na periferia do casquilho do cartucho
Z)-Porta-Cartucho perdido deacOrdo com
caraterizado por ser a Camara de aXpahsão anular*
• por estar situada para envolver o cartucho.
)-Porta-cartucho perdido de i acOrdo com
O ponto / 9 Caracterizado por estender-se a cãmára de
expansZa sobre uma parte do Comprimento do cartucho.

O pato 1 8

• .4)- Porta-cartucho perdido de acárdo com
O ponto 1, caracterizado por desembocar a Camara de expansSo
na face dianteira do mencionado porta-cartucho.
5)-Porta-Cartucho perdido de acOrdo øo%
O ponto 1, caracterizado por sex . a sua supertiCie externa
de configurag;o truncOnica.
6)-Porta-cartucho perdido de acOrdo
caracterizado por ser o alojamento do
Cartucho coaxial e superficie externa truncàniOa do
Colt

o ponto 5 9

pArta.4artucho.
.

7)-Porta-cartucho perdido de ecOrdo com
~quer dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato
de conter um cartucho com o qual forma um conjunta
constitutivo de uma munição completa.
'
8)-úUnição 9 caracterizada pelo fato do
compreender UM porta-cartucho, de acirdo com qualquer
doe pontos / a 6, O um Cartucho . disposto no alojamento
para O cartucho do mencionado porta-cartuchoJ
5)-Porta-cartucho perdido, caracterizado
por ser tUbstancialmente de acSrdo com a de4origão, cos
refeúncia ao desenho anexo.)
10)-NunigRo, caracterizada por ser subStanclalmente
de ac;rdo com a descri4o 8 c 'ag reteúncia ao desenho

anexo,
A requerente 7:;vindi j'a de acordo com aI Conven43
Internacional e o art. 21 do Decreto Lei 7903 de 27 .
de agosto de 1945, a prioridade do correspondente pedida

depositado na NepartiçSo de Patentes da FrangS 8,arl: 2,
de Setembro de 1959 8 sob o ne P.Vf 804,1Zo ,

Sexte-teíre 14
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aiARIO OFIC:i.L (Seção ,III)

TERMO DE PATENTE N o 144.436 de ,d de 1TOVembra de 1962 .
Re g uaaente: GIL METERING AND PROpESZING EQUIPMEN,T CORP
ra AMERICA.
Priviig giO , de Invencão:HVALVULA 'ROTATIVA
fONTOSCAACTERISTICOS

1-Uma ValvUla piloto Caracterizada por incluir Um es
tojo contendo uma casara de válvula cilindrica tendo una parede
lateral cilindrica, pelo menos duas portinholas alinhadas e esn
paçadas circunfarencialmente atraves da 'parede cilindrOca dá paa
rede do estojo, una portinhola de esgotamento atraVes do dito ea
tojo dando para a câmara de valvula espaçadas das ditas portinha
las espaçadas circunferencialmente Um rotor rotativamente monta&
do na dita câmara de valvula com seu eixo de rotação coincididdo
com o eixo da eamara de valvula, o dito rotor incluindo um braço
dentro da cãmara de valvula projetando-se radialmente do dito rs
tor e tendo uma extremidade em alinhamento eircunferencial -com
as ditas portinholas circunferencialmente espaçadas e adjacentE
e parede lateral cilíndrica a dita extremidade sendo de menor dimensão transversa seccionada do que a distancia entre as duas
portinholas circunferencialmente esaSadas, pelo que quando a
dita extremidade está sobre una das portinholas mencionadas pot
Ultimo a outra portinhola está descoberta, o aperfeiçoamento cop
preendendo uma passagem dealimentação anular cercando rotor
espaçada do braço e extremidades do .rotor, um conduto de supaimea
to de fluido abrindo sara a dita passagem de alimentação, e una
passagem de fluxo através do rotor comunicando a passagem anular
com a dita extremidade do braço e formando una portinhola na ai- •
ta extremidade do braço.
2 a O aperfeiçoamento, do Ponto 1, caracterizado por
incluir um encaixe anular de npuxe de material resistente as desgaste deslizavelmente montado ma passagem de fluxo na estrema
dade do braço, o dito encaixe de empuxe tendo um lado do mesmo
exposto a pressão de fluido dentro da passagem de fluxo e um lad.:
Oposto ao mesmo em contato com a parede lateral cilindrica.
3 - A combinação do ponto 2, caracterizada por lncluii
arranjos de mola dentro do rotor urgindo o encaixe de empuxeco/
tra a parede lateral cilindriea.
4 - Uma valvula pilota, caracterizada por incluir lia
estojo contendo uma câmara de valvula cilindrica tendo uma pares
de lateral cilindrica, Pelo menos duas portinholas alinhadas
espaçadas circunferencialmente atraves da parede cilindrica da estojo, una portinhola de esgotamento atraves do dito estojo dam
do para a camará de valvula espaçadas dás ditas primeira e segue
da portinhola, um rotor rotativamente montado na dita câmara de
valvula com seu eixo de rotação coineidindo com o eixo da câmara
de valvula, o dito ratar incluindo um braço dentro da camara de
valvula projetando-se ao dito rotor e tendo uma extremidade em,
alinhamento circunferencial com as ditas primeira e segunda pora
tinholas e adjacente a parede lateral ailindrica a dita extrema
dade sendo de dimensão transversa seccionada menor do que a distancia entre as duas portinholas circunferencialmente espaçadas,
pelo que guarida a dita extremidade está sobre uma claa portinholas
mencionadas por último a outra 'portinhola está descoberta, o
aperfeiçoamento compreendendo, o dito rotor tendo todas as alae.
ficies radiais apostas expostas a premsão =de fluido na dita cána.
ra de valvula iguiis em ares, una passagem de alimentação anular
cercando o rotor espaçada do braço lateral, um conduto de suprimento de fluido abrindo para a dita passagem de aliaentaaão, Uma
passagem de fluxo atraves do rotor comunicando a passagem de all
mentação com a dita extremidade do 'braço lateral e formando una
portinhola ma dita eXtremidade do braço lateral.
.
.5— Dnaavalvula, caracteriZada por eompreender•umeata
jo tendo saradas internas opoStaz e Una parede lateraleilandrica interna formadas pelas formação de una câmara de valvulaa ei.
lindrica fechada, primeira e segunda sassagems alinhadas e alia
cunferencialmente espaçadas estendendo-se atraves da parede lata
ral cilindrica, una passagem de esgotamento atraves do dito esta
ia dando 1Dara'a dmara de Valvula esPacada das ditas primeira e

-5? 12:35

segunda passagens, um rotor rotativamente montaao na dita câmara
de valvula com seu eixo de rotação coincindindo com o eixo da ai
marade valVula, e dito rotor tendo 'todas assuperficiaa adiais
opostas expostas a pressão de fluidomadita câmara de valvula
iguais em area, o dito rotor incluindo pelo-menosuma porção ailindrica -de extremidade estendendG-seatraves de uma das dftas
paredes internas opostas, uma porção-de eorpo dentro da 'câmara
de valvula, e um braço . projetando radialmente-da parção de carpo
o dito braço tendo-uma extremidade -em alinhamento eircunferencia
alaom2S ditas 'primeira e aegunda passagemse adjacente a pared
de lateral cilindrica adita extremidade sendo de dimensão trama
versa seccionada,mencaa do que a • distancia entre as :duaa portinha
las circuOferencialmente espaçadas, pelo que quando a dita extra
midade está sobre uma 'das portinholam mencionadas por ultimo a
outra portinhola está descoberta, uma passagem de fluxo ma rotol
conumicando
a com a dita extremidade do braço e fornando una portj,
nhola na dita eatrzaidade do braço, e arranjos de suprimento de
fluido comunicando coma dita passagem :d 9 fluxo radialmente clf
rotor em. todas as posições de dita rotor.
6 - -A aombinação,doponto 5, maraaterizada por incluir,
um encaixe de empuxe anular de material assiaente ao desgaste
deslizavelmente.montado na passagem de fluxo na extremidade do
braço, o dito encaixe de empuxe tendo um lado do mesmo exposto a
pressão de fluido dentro da passagem da flana e um lado oposto
do mesmo em contato com a parede lateral cilíndrica.
7 -I combinação do ponta . 6, -caracterizada por incluir
arranjos de unia alentrodo rotor . urgindoo•encaixe de empuxa roa'
trua parede cilíndrica.
S — Una valvulà, -caracterizada 'por compreender um esta
jo tendo paredes internas opostas e una parede interna lateral
cilindrica, a , dita manara de vaIvula incluindo primeira e seglind
da portinholas a l inhadas e círcunferencialmente espaçadas estendendo-se atraves•da parede lateral cilindrica e uma portinhola
de esgotamento atraves do dito estojo espaçada das ditas primeira
e segunda portinholas, um rotoraaatativamente montado na dita
mera dm valvula com seu eixo de rotação coincidindo com o eixo
da câmara de valvula, o dito ratar tendo todas as superficies
diais apostaa a pressão de fluido na dita :mimara de valaula igaa
Is ..em area, o dito matar incluindo pelo -menos una porção cilindridrica de extremidade estendendo-se através :ta uma das ditas para
das intarnaSopostas, =2 porção de corpo dentro da tâmara de
mala, e um braço projetando-se radiaalneate da porção de borpo, o
dito :braço tendo una eataemidades em alinhamento circunferencial
coei as
primaira e segunda portinholas e adjacente a paredd
lateral. cilindrica, a dita extremidade sendo de dimensão transvez
sa Seccionada menor do que a distancia entre as duas portinholas
circunferencialmente espaçadas, pelo que quando a dita extremida
de está sobre una das portinholas mencionadas por ultimo a outra
portinhola está descoberta, una passagem de alimentação anular
cercando o potor, um conduto de aaprimento de fluido atraves da
abertura do estojo dando para a dita passagem anular, e una passa
gem de fluxo atraves da reter cómunicando.a passagem anular e a
dita extremidade do braço formando uma portinhola na-dita extremidade do braço.
9 a Uma valvula piloto, caracterizada por compreender
Um estojo tendo paredes internas epostas e una parede lateral interna cilindrica 'ormaado una câmara de valvula cilindrica, primeira e segunda portinholas alinbadase aircunferencialmente as,
paçadas atraves da parede lateral ailindrica, una portinhola de
esgotamento atraves do .dito estajelparaa câmara de valvula espaçada das ditas primeira e segundallortiohOlap, um rotor rotativa,
Mente montado na 1ta „dmaralce walvala com seu eixo de rotação
coincidindo com o eixo da dmarade valaula o dito Mbar incluina,
do pelo menos a porção ailindritade extremidade entendendo-se
traves de una das ditas paredes internas oposta, una porção de
corpo dentro da câmara de valvula e um 'braço projetando-se radialmente da porçã a de corpo e -ando tura extremidade emaalinhamente
circunferencial com as ditas primeira e segunda portinholas e adjacente a parede lateral cilíndrica, a dita extremidade sendo de'
dimensão transversa seccionada menor do que a distancia entre as
•
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DIÁRIO OCP.L (Seção III)
1

duas portinholas espaçadas cirCunferencialmente pelo que quando a

TERMO 'T "3 le 16 de Julho de 1963

dita extremidade estiver sobre uma das portinholas mencionadas
por ultimo a outra portinhola estará descoberta, Uma passagem dl
alimentação anular cercando o rotor espaçada do braço e das extra
midades do rotor, um conduto da suprimento, de fluido abrindo pata a: dita passagem de alimentação, uma passagem de fluxo atraves
do rotor comunicando a passagem de alimentação e a dita extrimidada do braço, e um encaixe de empuxe anular de material resiste
te ao desgaste deslizavelmente montado na passagem de fluxo na ez

Requerente: DAMIA0 FRANCISCO RAMOS - São Paulo.

tremidade do braço, o dito encaixe de empuxe tendo um lado do mea
mo exposto a pressão de fluido dentro da passagem de fluido e um
Lado oposto do mesmo em, .contato com a parede lateral cilíndrica.
10 - A invenção do ponto 9, caracterizada por arranjos
de mola dentro do rotor urgindo o encaixe de empuxe contra a pari
de lateral cilindrica.
11 - A invenção do Ponto 9, caracterizada per inclub'
dito rotOM tendo todas as superficies radiais opostas exposta C
pressão de fluido na dita câmara de valvula iguais em areas.
12 - Una valvula, caracteriíáda por compreender um esta
jo tendo paredes internas opostas e uma parede lateral interna c/
lindrica, primeira e segunda portinholas alinhadas e circunferena
cialmente espaçadas estendendo-se atraves da parede lateral cilia
drica, uma portinhola de esgotamento atraves do dito estojo dando
para a câmara de valvula espaçada das ditas primeira e segunda
portinholas, um rotor rotativamente montado na dita câmara de va/
• eixo dá câmara de
vula com seu eixo de rotação coincidindo com
valvula, o dito rotor incluindo uma porção de corpo dentro da
vara de valvula, um braço projetando-se radialmente da porção-de
corpo, o dito braço tendo uma extremidade em alinhamento circunfa
rançál com as ditas primeira e segunda portinhola e adjacente a
parede lateral cilindrica a dita extremidade sendo de dimensão
transversa seccionada menor do que a distancia entre as duas poftinholas circunferekcialmente espaçadas, pelo que quando a dita
extremidade estiver sobre una das portinholas mencionadas .por
ultimo a outra portinhola estará descoberta, e as porções cilin,
dricas de extremidade em cada lado da porção de . corpo, as ditaa
porções de extremidade estando rotativamente suportadas nas ditas
paredes internas cpostas, 'pelo menos una das ditas porções-de extremidade do rotor estendendo-se atraves de uma das ditas paredes
Internas opostas, una pasagea de alimentação anular cercando Una
das ditas porções de extremidade do rotor, una passagem de Supritento de fluidoabrindo na dita passagem de alimentação anular, e
Urna passagem de fluxo.atraves do reter cumunicando entre a passagem de alimentação anular e a dita extremidade do braço.

Moddlo de Utilidade: "NOVO MODELO MALEAVEL DE FLCNO VAE E TEM
•

REIVINDICAÇUS
- NA-e moddlo maleável de fecho

traf

O

vem constita-

ido de uma capsula maleável caracterizaaa por ser fechxmla ao'
, elto, com furo paseante neste alto, e o Çanao alerto, dotado
ao redor, de recortes triangulares com os vertices voltados en
convregencia para dentro e para o alto do centro da capeula.
2 - Navo moddlo maleável de fecho vae e vem,como
reivindicado no ponto 1, acima, caracterizado por uma peça oaaa
lada, dotada de cinta saliente á meia altura, introduzida na
interior da capeula . com a parte mais larga do alto do oval Pee
Emanta e

retida ao furo do alto da capsulo., e

a

parte

mala

es-

treita, inferior, do oval, apoiada nos verticee doe recOrtee
triangulares voltados para

O

alto no interior da oapsula, tude

g ogo eUbetancialmente descrito nos relatorios, mostrado ° no,
desenhos anexos e reivindicado neste doid pontoe caracteriaticaa

FG,IJNIEP

E SC.CSCIULMATICA

TERMO N 9 151.659 da. 14 de Maio de 1963
Requerente: FERNANDO MATTEELLI e LUIGI MATTEELLI São Paulo
%dal() de Utilidade: "SUPORTE PARA TOALHAS OU PANOS DE COIMA
ADAPTÁVEL NAS ABAS DOS FOOOES,
REIVINDICACUES

£uporte para toalhas ou panos de coeinha adapta-

iel

nas

abas doe foges, caracterizado por doia elémentoe{ metei.

110os ou 'plásticos convenientemente diatanoiadon e de perfil em
"U", providos na face posterior de orifício paesante com fios
de rosca para receber parafuso de cabeça sextavada ou

de

borbo-

leta e por da face anterior. desses elementos, partir uma alça
e ainda por da base ou curvatura do "U". desses mesmos elementos, partir uma segunda alça, sendo que essas alças poesulem diDenodes e curvaturas apropriadas, podendo ter cocção oircUlar.'
elipsaidal, oi:avada ou outra qualquer,
t - Suporte para toalhas ou panos de cozinha adaptavel
nau abas doe foges, acorde com o ponto 1, caracterizado por possuir duas ou uma ed alça e ser fixado na vira ou dobra perifarica da Ca do fogão pela introdução desta na canaleta.formada
pelos laterais doe elementos de perfil em "U" e /o posterior
aperto doe parafusos de cabeça sextavada ou da borboleta.

3 - Suporte para toalhas ou panos de coeinha adaptavel

4
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t1.1n111.,

nas abas doe fogCee , acorde com . os pontos
1 e 2, tudo COMO etk.."1
bstancialmente descrito, reivindicado e re p rese:3 1,0 de
nos desenho
anexoe.

(eca0 ifi•

19:9 1297

~intentes, montantes essas a que se articulam, por dobradiças apropriadas, folhas de porta, estando os montantes guarnecidos por moldura, esta e as portas dotadas de fino acabamento
em fórMisa Ou outro material desejado.
2 - N6vaa disposiOes construtivas em ou relativas a
portas para armários e similares-, conforme ,reivindicação
rior, tudo eubstancialmente como descrito no relatório e ilus-

trado nos desenhos apensos ao presente memorial.

,71

e
rio. 2

ft-

;

PIGA 7

F1G.2

À,

•

TERMO

NQ

146.0i17 dm 12 de Outubro de 19oe

Requerente:ÀMSTALUROICA PAULISTA S/A - São Paulo
Modelo

Tr;RMO DE PATENTE N O 143.433 de 27 de Setembro de 1962
Requerente: SAVERIO MANDETTA - São Paulo
Privilegio de . Invanção:"NOVO TIPO DE MOLDURA PARA SLIDE"
PONTOS CARACTERISTICOS

Industrial: "NóVO MOD2L0 DE QUEIMADOR PARA AQUECEDOR"
PONTOS.CARACTEEfSTICOS

1 - N6vo -Modólo de queimador para aquecedor, caracterizado por apresentar Obre um suporte base, os bicos laterais
ligeiramente inclinados, de forma a possibilitar a reduçào do
etWoro de' injetores sem alterar a eficiência da caloria.
2 N6vo modelo de queimador para aquecedor, de acep.
*7~
do com o ponto-anterior e de ac8rdo ainda com o relatório e
'deeenhos anexos.

1 • NOVo tipo de moldura para slide: toda lisa e trana
parente composta de duas peças, uma encaixada na outra, semelhante ao sistema,de gaveta, conforme o desenho anexo, a saber: N os 11
novo tipo de moldura para slide própriamente dita; N 9 2 comparti-'
mento para a colocação do slide, retangular e sendo os ' dois lados'
paralelos ao seu longo eixo, com os lados cortados centralmente
em semi lua N 9 3, N Q 4 peça com tres compartimentos sendo o Nu

5

central, para a colocação da peça N Q 2 com uma boca lateral N 0 6
e duas janelas centrais N 9 7 e N o 8 nas duas faces, anterior e
posterior, do tamanho da .area útil do slide; N 9 9 e N 9 10 compartimentos laterais e paralelos entre si para a colocação de fita

•••

de papel com uma bóca de entrada cada um, respectivamente N 9 11
e N e 12, e nas bOcas cortadas em semi-lua N 9 13 e N 9 14.
2 - Novo tipo de moldura para slide, poderá ser confeccidnado em plástico transparente, acetato de celulose transparea
te ou qualquer outro tipo de material transparente, rígido ou

semi rígido, apropriado para este fim e,em tamanhos variados. '\
3 - Tudo como escrito no , --sente memorial e ilustrad0
nnt desenhos anexos.

'TERNO N Q 151.754 de 12 de Ag8sto de 1963
Nquerente: RYCA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - São Paule
Modelo de Utilidade:"NóVAS DISPOSIOES CONSTRUTIVAS Em OU RELN
TIVAS A PORTAS PARA ARMÁRIOS 2 SIMILARES"
RErVINDICAOES

~eir
TERMO DE PATENTE . N g 14-3.537 de 3 de OutUbrO de 3.962
Requerente: VIOENZO PRUDENTE SIONORETTI • São Paulo
M od'elo , daMtilidada: QMODÊLO p£ PINUÇAIN

1 - N6vas disPOsiOes conatrumivas em OlktelatiVW
POrtan para armário° e similares, caracterizadoo pelo fato dè
e~aistirem em montantes Tx47.moata4os ea dimenebea padroaAROLeg

pmpla

ataras

EM GERAL"
REIVINDICAÇa9

_

4. e UM nava ol0d1L10 da ennater kfa aigi~
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aura tfirdi~

taCtemente distribuidas e com largura suficiente piCa pecá.elires

flhe oda* da parela db preudit oarin-Tefitfictii
/ffé—asa 1AMIta eUstancialMonte retangular di
elw ata cabra
tanPalp dita lemina tendo as suas extremidades apoiadas setre
ama dera borizonta/ da parede da pane/a. dtqUAtO
que exttierp

• introduçãO das bordas dos prato g , riscaras, pires, e SiWólareSo.
Ç.;ando sObre elas colocadas. 4", 14 ,:cis ;;;WdfWifiy»,,,y4

'têm e

~ice

2 - Um nOvo modelo de enxugaddr para pratos e 1CUÇaS Ca
P
Caracterizado de acardo com o ponte 1, e ainda pelo fatoA
,geral.:'
i,de serem ditos entalhes, posicionalmente correspondentes em todas
1
,as hastes que servirão de apalo pra as louças, a fim de permitir
?18 perfeita verticalidade das mesmas, visando o rápido esCOoMental.
'das águas nelas contidas. ';-,-;--- ---Tr". iu.s.----.5?-4`-' ---;—,'s•
3 • Um nevo modeli dc enxagaáur para rretOS u iclçás ele

Cala OU por eua vez atraveeeadas por =pino boritcrital
er0040 qUal pode girar o cabo da tampa.
. 2 - Ndvo modelo, enforme reivItaleaNto 1, caracter1

caraCteriZàdb

',pio

pe direffC da

fato de posuir, as hastes sabre as quais Seraa colocada

:louças, una pluralidade de entalhes verticais, abertOS
Gente em relação á secção transversal das ditas hastes, eqUidiSw4

-,

geral:

cterizado de acOrdo com o ponto
r earas.

2 e ainda como o subs

tancialmente descrito no presente relatório, reivindicado e ilus{-trado pelos desenhos que o acompanham,

ria periferia flob a dita dobre i

a retorta lâmina aonde
pelae pernas verticais do UM &Inerte em M39
Ge 4111810

SSC Mame Malas em "Il e invertido, do bane circular.
apara-,

dueada ta tampa, de um lado da Moina eubstanoialmente retann

parcialmente a vdvula de eegurença
3 - Nevo modelo, conforme rolvindieNCee 1 o á cara4
eteríznó per ter a vdvula 4e proteçto e ferra de um corpo
eu.
betanciaImente trenco-cenico Iniciando por bota() circular colo*
rido, dita vdvule sendo dia tonta do_ outro lado da lamina cube.,
lar. 0

Cdbrindo

tancielmAte retaneulr

4 . N6vo modelo de panela de pressão caracterizado,
por oCt no eeus conjunto, como d eeórite,.relvindicado a
nue.
trado nes Uterinos anexos.

1
fLq
DE PATENTE N O 143:541 de 3 de Outubro de 1952
Oequerente: ANGELO CAFFI 4. Rio Grande do Sul.
ictulágio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM TECLADOS DE PIANOS,

'19 ACORDEONS

OU SEMELHANTES"

-

PEIVINDICAC8ES
Anerfeiçoamentos em teclados de pianos, aeordeons

J50 Setnhantes: caracterizados pelaS teclas serem constituídas
ce quatro partes desmontáveis num suporte de aço, sabre hastes • fixadores, sendo uma das partes perfurada, tendo na sua extremi-

s

gasip_una entalhe,

onde se prende una mola retentora da tecla.

'X

2 - Aperfeiçoamentos em teclados de pianos, acordeonis
0.1 Semelhantes, de acOrdo com o ponto 1 4
tudo substancialmente
gesOmo aqui descrito e representado es quemáticamente nos desenhos

anexos..
s

4

25.-3
1£24 D2 PATENTE N e 143.468 de 2e de Setembro de 1962'
Requerente: "RAMIRO FREDERICO PICCOLI - Rio Grande do Sul

bale de Utiltdade: "UMA CHURRASQUEIRA PORTITIL"
FEIVINDICAÇõES

1 • Uma churrasqueira portãtil: caracteri2ada pelo fato,
dbcr COnstituida por una caixa retangular ou grelha, perfurada
no fundo e nas paredes laterais e assente num montante inferior

retangular no qual são articulados quatro pás que se prolofigam
Para Cima.

• • 2 - Uma churrasqueira portátil: de acordo Com o ponto

4
.
ágítMO R 2 149.232 de 20 de Maio de 1963».
,

nuerente:

amue

VA INDUSTRIAL E COMERCIO ' . Mo Paulo
Industrial: "00 WIDÉLO DE PANEM, ME PREssbu

.iimnuagebn

1 • Caracterizada pelo fato que os referidos pes são de cantoneiras de ferro entalhados na extremidade superior para formar for4u1Ihas nas quais encaixam o montante superior constituído de uma
.m.ldura retangular de barras simples; estando previstos na borda
externa das c P.ntoneiras que formam os pes vários dentes regular4
mente distanciados, que reebes varilhot-re guladores da altura
dos espetoS.

Sexta-feira 14

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

•n•n•nn=enyen,e1....MRIMPP

FeVere0

1299

fl • Uma chttrYinffe -ffit Wtatfli de,aegrdo -c-6M oa 15t'
e 2 cal'acterizacia"pelo fato que quatro placas retangulares amo"
!tiveis, são preSas por engates nos pés da ChUrraSqUel r DO . prolo
,amento das paedes1 1aerád caixa ou greihat

tumu ne 143.552 de 4 de Outubro ae 1962
aeqUarente:
JOSÉ CARLOS MENDES PERNANDES e DÉCIO MELHEM S. Pala,
.,
~elo do Utilidade: "UMA .NOVA TAMPA PARA FRASC O S OU OUTRoS
VASILHAME".
XIIVINDIcACOES,

1 Um nova tampa para frascos ou outros vasi)bames,

dorattad:zada por consistir numa porção cilíndrica eca, de diâm,
tro quasi igual ao diâmetro da beca do frasco em que venha ser
gIRMO

de 3 de Ouvucro de 1962,
%quarenta: EMISOL PROPAGANDA LTDA; - Sio Pauld
Privilégio de Invengio • " APERFEIÇOAMENTO . INTRODUZIDO

adaptadas provida na parte externa de una pequena pega, em voe,
esta porção cilíndrica eca ó .so1id4ria a um aro concentrico,
diZetro quasi igUal ao diâmetro da abertura interna da beca d/

DE PATENTE N D 143.528

SM PAINEIS

DE ANUNCIO& LUMINOSOS
• REIVINDICAdOES
-

4 - aperfeiçoamento introduzido em paineis u. ununcios.

Átuailnosos: caractel'izado por esPaçadores (3) que sustentam as 4
glguras (2) ou dizeres, distâncias diferentes dg -lrinnip-I f (1)
P
'
trana./.11ci da do painel do anàncio.
X„ 2 - Aperfeiçoamento introduzido em palmeis de anunciai
UilnOsos: substancialmente como o descrito. reiV1ndicado no po4:
M
to Is e apresentado no desenho anexo

trâSCOJ

2 • . Uma nova tampa para frascos ou outros vasilhames do
aD .ardo COm o ponto 1, caracterizada por ser articulada atraWs 1
Obarnd,ra a um suporte circular vasodos destinado a circadar for*
~12.to o eatrangUlamento do gargalo . do frasco.
3 . Uma nova tampa para frascos ou outros vasilhames, di
SOardb 061-4 os pontos 1 e 2, caracterizada por compreender una ciai'
ta plásticas que envolve as circunterencias da tampa . e do suportei
circular %rasado, Sendo selada eletrOnicamente, ti.ido substancial*
canto coo aqui descrito e repreoentado nos desenhos anexos.
•

tqf

Pe§.

3
'TERMO DE PATENTE

1

No

143.430 de 27 de S etembro de 1962 .
Requerente: SAUBlo MANDETTA = Sio Paulo
eriv114 Ri0 de InvençãO: "NOVO TIPO PE CARTAO PARA RADIOGRAFIAS
porgos

sai, 5
•

CARACTERISTICOS

1- Novo
tipo de cartão para radiografias, compOsW
_
..
peças a saber. N o 1 - compartimento para a colocaçao
dal
radiografia,
da
forma
da
radiografia,
semelhante
á
uma
balsa
CO
t
Icuo bOca cortada em semi lua (N o 2); N O 3 compartimento para a
'GO/coação de tira de papel; N o 4 base de sustentaçio do conjunta.
Poderá ser confecCionado em plástico, acetato de celulose ou
quaí
'IiMgr_O utro tipo de material, rígido ou sami'rigido, transparente:
• Novo tipo de cartio para radiografias poderá poSaM
0. êror
- - OU mais com partixentos cara raCogratias, igUal.S .e ela ta
Se tres

!i

1. , ' '

ihRi3 • Tudo como docrito no p resente memorial e lluatr4

V riados.

- a

WaL413~4/245141=

r

1 .4

4 J

1 À I 1

. ,

4 '

9 44J:4

r

,

- 4 .él- CRammfinti- de W751_
oá.).'s' CP 0140-CR
te
ial=
Wall
=AM
9azzbil . SIO mu:,
efflg
._49.C2":_earaçh,PABA
CANA AS QtAxml.USID
W22112121E2
e . carapaután,--COnetituid por')
--0 (t+Mnrab para camada
---t~103 ou semelhante em forma de armação, sõbre a qual
dIOUPOR UMA Una ou enxergao, caracterizada por dOIS unam
ameltuunw monoblocos ou constituidOB por segmentos encaixa*
,calã R= MRD_WPR, 9
ggI

tudo 44 ""IP2"11"-491'-41414anI°

T,

•
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tUBOD 651~ êh ~toa gula fidflffital O ele ebáriguxam
encaixes SemeaS Onde introdUsemaS extremidades de hastes metélt
Can, suficientemente flexivela, com identica inclinação ou
quidade do encaixe, projetam-se para baixo até determinada altu,
Ca quando anta° descrevem curva para cima, descrevem um arco cem
trai suficientemente baixo e repetem novamente o trecho inicial
O sentido oposto, do modo .a configurar como que a letra "W" en.
baixando-se a haste oposta em encaixe simétrico ao anterior, situado também obliquamente, na longarina ou tirante longitudinal
Costa,
e ItármsOid para cata de campanha", de acUdo com c
lufo anterior, tudo como substancialmente descrito, reivindicad#
1 ilustrado nos deeenhoSane?,zos*

Fe.,;.efE"..re de

1969

TERMO No 152-214 dê ;g de Julho -de 1553
Req uerente: AIEROTA alímstinks PLÁSTICAS LTDA - Sr,
ã Paulo
Modélo de Utilidade+ *NOVO RALO SINPONADO DOTADO 'PoiE CONJUGAÇÃO
',ARA TUBOS DE SSCOAMENTO'
RETVINDTCArõrS
Em resumo sáo reivindicados os seguintes pontos cara*.
cteristicos essencis'2.s.
1 - Wyvn ralo cif-usado dotado de conjugaçgg
para tubo de escoamento, constituido por ralo sinfonado de tipg
qualquer configurado pelos laterais do sifão e por tubo teatral
que sobe indó se inscrever no interior da base maior do c8ne,
tubo que se conjuga á rede de esgóto çaracterizado por ter eg'
parlamenta, na face superior da grelha uma projeção tubular
elljD interior ha furos de passagem o exteriormete outros para
entrada de agua, e que serve dó conjugação . á tubulação de escoe4
emento de agua de valvula do salda.
2 - Nóvo ralo sifonado dotado de conjuagção para tubi
de escoamento, acôrde com o ponto anterior e caraterizado por
ter grelha ou crivo remevivel ou não, dotada de elemento central
tubular de conjugação d tubulação de escoamento de valvula de
Salda, podendo também de ralo para escoamento de agua de lavageii
3 - N6vo ralo sifonado dotado de conjugação para tubo'
•
de eacoanento, acorde como ponto anterior, tudo 00= substancid4
almente reivindicado, descrito d ilustrado nos deaehhou anexoe„4,

de 4 de outubro de 196',,
Ilequerente: LABORATÓRIO WANDDR DO 1RASIL STA - 'São Paulo
Privilégio de Invençao: "UMA NóVA TAMPA PUA TAXWAnn
TERNO N° 143.553

ilg2»
.-1131-ÇAVILS

1 .. , Una ruiva tampa para vasilhame, caracterizada em efteistir tina base cilíndrica, aberta na parte superior, onde Sua

eircunferencia í provida de um flange circular que determina Um
rebordo circular; em que este rebordo apreeenta una sali gncia e/
arco exCUtrieo,
2 6e. Uma nóva tampa para vasilhames, de ac g rdo Comigo/
to 1, caragterizada pelo fato de ser disposta sob a tampa una pla.
ca circular metalitada, *monja borda interna se fixa a referida
placa circular tetallsada sob a preSsão da campa, apoiada num 13'
piro ressalte Circular interno da lata, tudo substanclalpente
Domo aqui deserito e representado nos deSenhea OUÇO);

N2 152.910 de 29 de Setembro de 196?
•
Requerente: GAYNO
- St° Paulo
primadgie. de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU
RELATIVOS A
BUCHA lE "BENDIX" PARA 1OT$1 R.115 ARTIANW
TÈRMO

REIVINDICAÇUS

J....Aperfeiçoamentos em ou relativos a buCha,de
arranque, Caracterizados pelo fato de consistirem na
obtenção de sa1i8nclao ou .batentes internos pare os Toastes do 1
"bendiz", do motEr de arranque, a partir de funcionamento das w...Tall
-álee da bucha, conformando-3e cavidades externas, junto as
q uais. 1
CRWO tg aJ2498
est"naP.WolAii4,_.
,W414_9_ 4
pare noter de,

Wa

12'31
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TRICAO Ne 145.003 de 21 de Nova.bro de e962
Requerente: WICKNAN WISET LIMITED - Inglaterra
Privilégio de Invenção: A PORTA FERRAMENTAS PARA EMPRÊGOS COM
~responde a formação de excentricidade interna de bucha 'junto de

BITS DESTACÁVEIS.

ealiências batentes dos mencionados roletes.

•
,
2 - Aperfeiçoamentos er ou relativos a bucha de nendix4

para motór de arranque, conforme reivindicação anterior, tudo subetanóialmente como descrito no relatório e ilustrado nos desenhos
ananases ao :p resente memorial.

ea
ÇIG.3
CORTE A-A

OERMO

145.526 de 18 de Dezembro de 3.962

Requerente: ROBERTO DE ALMEIDA CUNHA - Guanabara
Wodêlo Utilidade "DISPOSITIVO D3 ALARME PARA EVITAR ROUBO DE
AUTOMOVEIS
REIVINDICAÇOEe

1 - Dispoeitivo de alarme para evitar roubo de 'automóveis, oonstituido de um circuito eldtrico e caracterizado;

por sair um fio da bateria, passando pela chave de ignção, pulo
bobána, de onde se desdobra para e) distribuidor e pára a caixa
com a resistência, continuando para ligeção num interruptor ' e

REIVINDICAÇOES

I - Um pnrta, (erraatol.ta do tipo especiricaao, caractee
rizado por compreêade, um grampo tendo um par de braços que se
estendem em direçaes mutuamente transversais, um dos ditos braçc4
sendo adaptado em uso para 'sobrepor-se á um bit sustentando pelo
corpo de forma ceie o bit é localizado entre o braço e a face ed-.
jacente dc corpo, ao braço opeeto sena , montado numa guia propor*
cionada no eorpo def.rmar que o grampo é passivel de deslocamene
to em releção ao corpo numa direção transversal á dita face do
corpo, o corpo e o grampo sendo guarnecidos de um membro de ajuSe,
te aparafusado e de uma reentrância que atuam conjuntamente pele
que quando o deslocamento angular do dito membro de-ajuste numa
direção levara as pares de ação conjunta á deslocarem o grampo
em relação ao corpo e desse modo á deslocar o grampo para sua pce.e
"
sição dá sujeição operacional.
2 - Um porta-ferramentas, de acOrdo com o ponto 1, caç
racterizado pelo fato do membro de ajuste aparafusado ser condue
ziaíS pelo corpo e cooperar com ume reentrância no dito outro breei
ço do grampo.
3 - Um porta-ferramenta, de acordo com o ponto 1, carae
eterizado pelo fato do membro de ajuste aparafusado ser conduzida
pelo dito outro braço do grampo e cooperar com una reentrancia no
corpo, o dito membro sendo acessivel do exterior do corpo.
4 - Um porta-ferramenta, de acOrdo com qualquer um dos
pontos precedentes,, caracterizado pelo fato do membro de ajuste
aparafusado ter uma extremidade conica para cooperação com una
reentrância cónica.
5 - Um porta--'.'erramentae_de &cardo com qualquer um dos
pontos precedentes,-euracterizadá por-encarar dispositivos Comeoe
lindo o grampo para sua posição inoperante.
6 - Um porta-ferramenta, de aeOrdo com o ponto 5, caraeterizado pelo fato dos ditos dispositivos serem constituidos pol•
uma mola qneatua entre a base da dita guia e o dito outro braço,
7 - Um porta-ferramenta, caracterizado por compreender'
a combinação e arranjo 'decomponentes essencialmente conforme dej.
crito com referencia á figura 1 á 4 dos desenhos apensos.
8 - Um porta-ferramenta, caracterizado por compreender
a Combinação e arranjo de componentes essencialmente conforme dej
crito com referência ís figuras 5i-8 dos desenhos apensos.
A requerente. reivindica de -acOrdo com a• Convenção Inte
nacional e o Art. 21 do Decreto-Lei N a 7903, de 27 de Agosto de
1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 28 de Novembro de 1961, sob
NI: 42.445. •

descendo para a chave distribuidora; de onde sai para um botão
de contato de onde sai para a buzina do carro
3

2 - Dispositivo de alarme para evitar roubo da auto-

/9

móveis, caracterizado pelo item 1, e nome eubetancialmente de e-

Rrito, reivindicado e representado nos desenhos anexoe.

Fig.1
150'
f4

//

Fig.2
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TERMO tE

150.756 de 12 de Julho de 1963
leaquarante: BRNANI JACOB SCI IMITT RZES & WALTER Raro nonniatm,

‘AO DE BAINHAS, ESTôJOS, TUBOS OU PER
IIS, FEITOS DE ALGUM MATERIAL ARMADO 010!
REFORÇADO'

•

rEIVINDICAÇÕES

I - Acendedor elétrico automático para ,fogbes, ioga.
' trairda, aquecedores e similcres, caracterizado poauma chave
sletro-mecânica simultanearante de acionamento de uma vávula
do bico de gás e de comando do circuito elétrico de um cente=
lhador alimentado por um vibrador que é acionado pela rads
aétrica ou por pilha.
2 - Acendedor, conforme reivindicação 1, earacteri2d
,80 por um volante montado no eixo mestre da chave eletromecáni
I
ca, provido de um braço impulsionador de uma lâmina arqueada
condutora elétrica e com ação de mola, que fecha ou abro o cir
cuito elétrico do °entalhador.
- Acendedor, conforme reivindicação 1, caracteri2a
1
do por ser cada queimador provido d3 uma chave eletromecanica
que comuta o respectivo centelhador ao secundário de um trans.
formador elevador de tensão, cujo primário . é alimentado por umVibrador eletro-mecânico energizado por um transformador abai.
dor de tensão ou por una pilha.
4 - Acendedor elétrico automático para foges, foga.
ir:,
rearoa, aquecedores e similares, caracterizado por ser essenci,
alimente como descrito- reivindicado e ilus-F. -- 4 o nos desenhoe
11/10k0e.

PATENTE N o 143.926 de 18 de Outubro de I962

Requerente. PLASTUS SIA SUIÇA
Privilégio de Invenção:"APERFEIÇOAMENTOS EM MÁQUINAS PARA EXTRU

itffil0 N O

MARCOS GASTÃO SCHOSSLER & CARLOS LUIZ SCHOSUBNJ
d JOSÉ ANTONIO SCHOSSLER - Rio Grande do Sul
Privilégio de Invenção: "ACENDEDOR ELÉTRICO AUTOMÁTICO PARA
OGÕSS, FOGAREIROS, AQUECEDORES .B SIRI
WCRES"

Fevereiro de 1969

REIVINDICAÇÕES

1 = MáqUina para extrução de est8joa ou bainhas 8111
matéria plástica armada, comportando um mandril interno, proi."
longado por uma °salda que comporta meios, internos em relação
bainha, os quais cooperam com meios que são externos em relã
ção a essa última, no sentido de manterem o mandril em posição
permitindo, não obstante, a passagem da bainha, caracterizada
máquina pelo fato de que pelo menos uma das superfícies forme
um Angulo com a direção longitudinal do mandril, apoiando-se
essa superfície contra uma superfície externa de apoio que man;
tém em posição longitudinal a superfície da cauda que forma u3
Angulo, com a bainha passandó entre as duas ditaa superfície,
tendo o seu avanço, de prefer8ncia, facilitado per um contato
de rolamento com, pelo menos, a superfície diacauda.
2 Máquina para extruaão de est8jos ou bainhas . em
matéria plástica armada, de ac8rdo com o ponto 1, caracterizada
pelo fato de que a cauda do mandril forma um,arco . igual ou eu-.
Terior a 90 2 , de maneire a construir um gancho que coopera COMI
uma superfície de apoio, constituída por um cilinciro. ./wm
3. = Máquina para extrusão do est8jos oi.. bainhas eni,
Matéria plástica armada, de ac8rdo com o ponto 2, caracterizada'
pelo fato de que a parte da cauda do mandril, que estelem.conta.
to com a superfície do cilindro, é munida de dispositivos de rs
lamento, para evitar qualquer fricção da bainha 88bre ao cauda.
4 Máquina para extrus g o de est8joe ou bainhas em
Aatéria plástica armada, de ac8rdo com o ponto 2, caracterizada
pelo fato de que o cilindro de apoio é acionado em rotação pgro
assegurar o avanço da bainha.
.5 . Máquina para extrusão de est8joe ou bainhas em
matéria plástica armada, de ac8rdo com o ponto 2, caracterizada
pelo fato de que o cilindro de ap8io vai montado em moentee cuja posição longitudinal, em relação á máquina, é ajustável para
permitizka regulagem da posição do mandril na máquina, e para
facilitar a introdução da bainha defronte do dispositivo de re.
tenção .
6 Máquina para extrusão de est8jos ou bainhas OM
matéria plástica armada, de ac8rdo com o ponto 1, aracterizada
pelo fato de que a cauda do mandril apresenta supeficiee pira.
midais ou cuneiformee, das quais duas facée opostas vã õ dispor..
tas contra as faces de dois mordentes de bloqueio bu travaçãO0
Com as quais são complementares.
7 = Máquina para extrUsão de est8jos ou bainhas em
matéria plástica armada, de ac8rdo com o ponto 6, oaracterizada
pelo fato de serem guarnecida ° por superfícies de rolamento, ao
superfícies de contato entre, de um lado, .d bainha e a superfl.
cie piramidal ou cuneiforme da cauda do mandril e, de outro la,
do, o mordente de retenção.
8 Máquina para extrusgo de est8jos ou bainhas em
aCtéria plástica armada, de ac8rdo com o ponto 1, caracterizada
pelo fato de que a cauda do mandril é retinida de cilindros em
duas faces opostas, com os quais cooperam cilindroe suportados
por mordentes de retenção, sendo que os cilindros doe mordenteo
de retenção penetram cooperativa e parcialmente enilre os cilindros da cauda do mandril, com a bainha entre tios, de maneira a
g

er obtida noeto Wata compooente l OASitucl iaal PqPa
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contato entre oillnaroa.

^

9 = Maquina para extrusao de est6jos ou bainha', Oi
mataria pldstica armada, de aárdo com o ponto 1, caracterizada

tiRID tE PATWE 10 544.056 de 23 6 -okatuüii de 2.9e
Requerente: GARLOCK no). ../=• E.U.A.
Privilagao de Invençao: 0 VEDAÇÃO PARA FLUIDOS E PROCESEL
PARA A PABRICAÇÃO DA MESMA"

pelo fato de que uma-cinta ou fita sem-fim passa entre os cilia
dros ;do mordente de retençao e a bainha, sendo as fitas aem - fia
dos dois mordentes opostos positivamente acionadas, para amen
rer o avanço da bainha::
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Um VodaÇÃO para fluiaos cles -c4nmua a

eedação entre dois elementos coax.lais, relativamente moveis
entre

3 5
NOM

.ag.
, nnn
j‘,..
.
2rtoÁrZ44,
20

MIVINDICAÇOW

si,

caracterizada por compreender um elemento veda.

dor flexivel anular rpresentando una periferia exterior e
"-

um furo central, limitado por uma periferia interior do dia
to elemento, e aemdo conatituido, em sua integridade de ..\
plitetrafluoretileno de, expessura uniforma, um anel rigida

W"
Arr~r~:~

adaptado em aseociaçao fixa o a prova de fluido comum doe
elementos da referida maquina, e meios de aperto possuindo
uma auperficie radical conjugada com-uma suparficie radial
do dito anel para fixar una porção aftular q ue ea Projeta
radialmente de dito elementovedador fixadamente e a prova
de fluido, ao releria° anel, numa das periferias do dito
,elemento vodador, ficando a outra periferia do dito
' to vedador

1
elemen4

destinada a efetuar o vedanento, em contato deaal

lizante com una superfície do outro elemento da refeada
maquina.
TIZaMO - 145.510 - 17 de dezeibro do 1.962
REQUERENTE - SPAR= INDUSTRIA E COM gRCIO DE FILTROS LWOA-SWo Paul

M5D2Le UTILIDADE Original disposição em filtro para agth
12) "ORIGINAL DISPOSIÇXO EM FILTRO
PARA AGUA", caracterizada pelo fato de no interior do filtro ter
sediada chapa de pressão, que atraves de varias molas, estabiliza-se e comprime os elementos filtrantes, contra uma tela, que
vai também^afixada no interior do filtro, prOxima a saida.
22) "ORIGINAL DISPOSIÇXO EM FILTRO

'"-z,:la-AZÇ'ffW~-~t~Tee,Af.?3

2- Uma vedação para fluidos, de acardo com o pen4
to 1, caracterizado pelo fato do referido anel ser fixamente associado, a prova de fluido, com una caroaesa de =qui..
na adjacente a abertura de passagem de um eixo, a outra pe.,
feria referida do dito elemento vedador ser adaptado para
efetuar o vedamento, em contato deslizante coem um eixo que
passa pela referida abertura de paosagem do eixo.
3- Uma vadaçao para fluidos, de acordo com o

penij(

PARA AGUA", conforme reivindicação anterior, caracterizada mais,

to 1, caracterizada por incluir, ainda; um anel de borracha

por o corpo do filtro ser constituido pela conexo de peça de

colocado em contato intimo, face

2oberturn e carcaça de fundo, conectadas por parafusos com boi.
Doletas, havendo, na zona interna de junção de ambas ao partes

a

face e a prova de fluido

com a referida porção anular do dito elemento vedador, na
, já referida periferia do mesmo, e que fica preso fixamente,

guarnição apropriada.
— 35) "ORIGINAL DISPOSIÇÃO EM FILTRO

a prova de fluftda, a teferida porção anotar do dito (nomeai°

PARA AGUA", conforme reivindicação 1 e 2, caracterizada ainda,

veciador, entre a referida auperficia radial do dito anel ria

or os elementos filtrantes serem substituiveis, mediante a abar'

gido e ditos meios de aperto.

ora do filtro.
45) "ORIGINAI DISFOSIÇA0 EM FILTRO
ARA AGUA", conforme reivindicação 1, 2 e 3, caracterizada final
ente, por os meios para . adaptaç g o do filtro na torneira serem
mnstituidos por luva de adaptação, com parafuso, em dita luva,
ncluindo-se outro parafuso para fixa-la em plugue de adaptação
ue vai rooqueado em roscas praticadas em um recesso existente

a peça de cobertura, e, entre dito plugue e o fundo interno dO
:acesso, dispondo-se uma £axeta; no tapo do dito plugue de adap -

;ação, localiza-se igualmente uMa junta de adaptação. .
52) ' , ORIGINAL DISPOSIÇÃO EM FILTRO
PARA AGUA", conforme reivindicações anteriores, tudo como de0Cr
to no relatOrio, reivindicaih e ilustrado nos desenhos anexou,

-J4à„:415040.241.1a:.

4- Uma vedaçao para fluídos, de adrdo com o pOttO
L3 caracterizMa p elo fato do dito anel rigido e ditos meios/
de aperto, cont- titUirem peças separadas-de um conjunto de aa
perto e una das ditas peças do dito conjunto possuir cavos
que se projetam do mesmo, para dentro do material que const1;01
tui o referido elemento vedador, a fim de evitar a rotação .
deste ultimo CF relação ao dito anal riaídU.
5 - Gm vedação para fluidos, de acôrdo com o pont
t3 caracterizado pelo tato de referido elemento nadador fiara
vel ser um disco plano de politetrafluoretllenio.
6 • Uma vedação para fluidos, de acOrdo com o ponta)
caracterizado pelo fato do referi a3 elemanto vedador flexl
vel sei. um disCa plano de politetrafluoretilenio que é submetido a uma deformação para produzir uma borda de vedação troai
OPaaenica, destinada a ficar em contato deslizante com o refg
rido outro elemento do mencionada maca:Aba,
? a UMa vedação para fauldos, do acOrdo com o ponto
A, caracterizaCa pelo fato do referido elemento vedador flexl
vel ser feito de politetrafluoretilenio misturado.
.
8 • Uma vedação para fluidos, de acOrdo com o ponto
7, caracterizada pelo fato do referido elemento vedador floxj
vel ser feito de una mistura c folitetr.,=_IW49retilenio com. u.
ata substancia Z.abríficatte Pulverizada.
9 - Uma vedação pata fluidos de acOrdo com o pontt
1, caracterizada pelo fato do referido elemento vedador ser
feito de uma aasturg 4g politetrafluoretilenio com ca4k 4 - em

n

1.3u =t,
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10 Uma vedação para fluidos de 'acOrdo . com o ponto
:7, caracterizada pelo fato do referido elemento vedador ser
feito de uma mistura precipitada do politetrafluoretilenio
Áa.rbono granular e grafite em
11 - Uma vedação para fluidos, de acOrdo com o ponte
7, caracterizada pelo fato do referido elemento vedador eee (eito. de uma mistura precipitada compreendendo 67% de seu peu
' de politetrafluoretilenio e o restante da mistura consistind
de 3% a 33% do peso de substancia de enchimento lubrificante
CM pó.
12 - Uma vedação para fletidos, de acOrdo com o ponto
11, caracterizada pelo fato do referido mate,ial de enchimento
Consistir de, aproximadamente, 94% do peso, de carbono granula
.lar a 6% de grafite fina.
13 - Uma vedação para fluidos, de acOrdo com o pont;
7, caracterizada pelo fato do referido elemento vedador ser
feito de uma mistura precipitada de, aproxixtedamen 'te, 90% em
peso de politetrafluoretilenio 9,4% do peso, de carbono granular e 0,6% do pese, de grafite em pó.
14 - Uma processo para a fabricação de una vedaçãc
para fluidos, caracterizado por compreender as fases de modelo
sem de una mistura precipitada, contendo predominantemente
politetrafluoretilenio em um cilindro de cortè do referido
cilindro em fatias transversais, a fim de separar do mesmo
aneis planos, de expessura uniforme e compreendendo uma peri- feria externa e UMP periferia interna limitando um furo centr
trai, e de fixaçãe do dito anal, firmamente e a prova de flw
Ido, em una das suas referidas porçOes perifericas a um anel
rigido, que é adaptado para ficar em contato fixo e a prova
de fluido, com um dos dois elementos de uma maquina, moveis,
um em relação ao outro, entre os quais a vedação para fluidos
deve operar, efetuando a vedação.
15 - Um processo, de acôrdo com o ponto 14, caracterizado por compreender mais una fase, tal seja a de alarga.
mento da outra referida porção periferica, para que a mesma
passe a constituir nmR borda de vedação, que se estende axiaj,
Mente.
16 - Uma vedação para fluido e um processo para 1.,
sua fabricação, exatamente como descritos nas presentes espe,
cif caçães e ilustradas nos desenhos anexos.
Reivindica-se, de acOrdo com a Convenção Internacional e o Art. 21 do Código da Propriedade Industrial, a preo
ridade do pedido correspondente depositado na Repartição de
Patentes dos Estados Unidos da América, em 1 de Novembro de
1961 sob n 5 149.4=39-

ra fater a numa, caracterizada pelo fato de o reciPiente compreender um corpo de recipiente tubular dotado de porçOes de 'Sol,
. das longitudinal Opostas. engatadas em relação de enebsto compacto e formadas com recessos dentados dotados de bordas inclinadae,
'sendo os recessos dentados de uma das porçOes de borda deslocados com relação aos dee nutres porçães de borda e engatando com
Ales e meios de ligagiio pare eegurarem es ditas porçOee de borda
oposta em relação de encosto pare formar uma costure lateral.
2- O corpo de recipiente de acordo como ponto 1, •
earacterizado pelo feto de que os ditos meios de lieiação compreendem uma tira aderente qüe lige em ponte se dites porçães de, .
borda encostadas.
3- O corpo de recipiente de acordo com o ponto 2,
Caraçterizado pelo fato de QUO a dita tira é dispoete no exteriOe
do dito corpo.
4- O corpo de recipiente de 5c8rdo com o ponto 3,
terceterizado pelo feto.de que cada uma das dites porçães - de bo£
da é dotada de um degráu, cooperando-os ditos degráuo pare forreg
rem um sulco longitudinal, sendo a dita tira Colocade no dito
O corpo de recipiente de acerdo co, O ponto 4,
4
Caracterizado pelo fato de que a dita tira tem oubsteneialmente
a mesma configuração de secção do dito sulco, pelo que o dito .
corpo no dito lafo tem oubstancialmente a mesma espeSsure das
porçOee adjaoentes do dito corpo.
j-

6- O corpo de recipiente da aebrdo com o ponto 51
Caracterizado pele fato de que a dite tire é formada ide um p' lástico resinoso sintético.
7- O corpo de recipiente de acórdo com o ponto 6,
earecterizado pelo fato de que a dita tira plástica é termoplástica e 4 extrudada diretamente no dito sulco.
8- O corpo de recipiente de acordo com o. /exato 6, .
Caracterizado pelo fato de que a dita tira plástica compreende e
uma extensão de fita plástica préformada que tratado lxèviamee
te para e fazer aderir ao dito corpo.
0 9- Um processo para formar e costura lateral longie
Cadinal de um corpo de recipiente, caracterizado pelo foto de •
compreender as etaDas de providenciar um pedaço de material de
corpo, formação de um jólgo de receesos dentados numa porção de
borda longitudinal do dito material de corpo, formação de Um jogo de recessos dentados que são deslocados-em relação aos ditos
receosos dentados na. porção de borda longitudinal oposta do mate
rial, formação do dito pedaço de Material numa férma tpular e
ligando em ponte ee dita porçOes de borda em - engstemento de ene8sto com os jogos °poetes de receosos entadoe em relaçao de engato e aplicação de una tira de ligação aderente que ea estende'
mas ditas porçãea de borda encostadas longitudinalmente ao long(
do dito corpo de recipiente em -relação encostada pare formar

UPE4

costura lateral.
seeeçe.10- O proceeso para formação de ume costtJa latere.'
PIRMO N O 145 082 de 30 de'novembra de 1952
Requerente: AMERICAN CAN COMTANY el. E.U.A.
Priv. de Invenção: " COSTURA LATERAL DE RECIPIENTE E.
fROCESSO PARA FAZER A MESMA ."
EIV.INDICAÇQES
U m a CUtUra lateral de recipiente 1.roceseo

longitudinal de um corpo de recipiente, caracterizado pelo feto

do comprennder as etapas de providenciar um pedaço de material .
de corpo, remoção de uns porção doa porçOes de borde loegitudiraie dispoetaa opo p lw-wente do dito pedaçO de material pare adele
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caçar as ditas porçOeiede borde e criar um degréu em cada extremi
dada do dito pedaço de material, formação de um je,go da receeeoe
dentados numa das dites porç 'oes de borde adelgaçáae, formação e
de um jogo de recesecse dentados (148 são deslocados doe ditos
'primeiros recessos dentados na outra das iites bordes . a-delgaçadac,dobrendo o dito pedaço de material nume fórma tubular e cole
cação da e ditas porçãee de borde em engatamento de enetseto com e
os ditos jogou de recessos dentados em reine° de engate:Janto
com os ditos degráus dispostos em relação contígua poro formarem
um sulco estendido longitudinalmente éo longo do dito corpo dasre
mipiente e enchimento auhstanciai . do dito sulco com

UM3

tire de

ligação do um material ?tástico aderente para isentar ee ditas por
Oes de borda de engeter:ento de enc6sto e restaurar as ditas por.
çOes de borda eecalonaddã para a espessura das poreOse de ajusta
eem do dito corpo.
O procieeso de ecbrdo com o ponto 10, cerecterizt
do peln feto de que o dito material plEistico . aderente é extrudedn
11-

#iretamente dentro do dito sulco.
12- O processo de 'acordo com o ponto 10; carecterize
co pelo feto ie que o dito sulco é preenchido pelo tratamento ;ré
vio de uma extensão práformade dd fita pléetica para a fazer aderir e então pressionar a dite fite dentro do dito sulco.
2F

44

•;Q
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PER110 N R 170.924 de 1 de Julho de 1965
Requerente: LUIZ CARLOS DE AQUINO RAEALRO e onanabar,,
1odé1m de Utilidade: " APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM-GRUPOS
GERADORES DE RNWGJA EUTRICA" . •
REIVINDICAÇOES

amore
- Aperfele,oamentOS introdüzléeS Cds gfUpO
de eneria elétrica, caraterizado por compreender uma armação
+confeccionada preferencialmente Cole Vigas . de forró, Unidas Pór
meio de soldas, sobre a. qual encontra-se montada motor dê come
bustão interna e seus acessórios, sonde) ncoplado este, ao gerador
montado em uma armação oscilante por intermédio de correias do
transmissão - do tipoewin.
2 - Aperfeiçoamentos introduzidos em grupos geradores
ue energia elétrica, de aCOrdo com o ponto 1, caracterizado por
possuir o al'ternador ou gebador montado em uma armação oscilante
em térno da um eixo, cujos mancãis podem ser deslocados ou para
U esquerda, aumentando a tenssão nas correias resultante go de&ij,..

•
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quilibrio maior do conjunto para a direita, ou deslmados para
direita, diminuindo a tensão das correias pela dimiruição deste
desiquilíbrio.
3 - Aperfeiçoamentos introduzidos em grupos geradores
de energia elétrica, de acordo com os pontos 1 e 2, caracterizado por sistema de acoplamento por correias tipo "V" que trabalham
em polias com gornes em "V", assegurando este sistema um amortecimento eficaz na transmissão não só pela sua constituição,, come
também pelo seu escorregamento nos gomas. das polias no caso de
-trancas mais fortes.
- Aperfeiçoamentos introduzidos em grupos geradores
ue energia elétrica, de a' cordo com os pontos de 1 a 3, caracterie
zado por poder ser montado o gerador de qualquer lado do motor,
dependendo da necessidade de maior amortecimento, ficando quando
colocado o gerador á direita, o ramo tenso das correias por baixo'
e quando na esquerda, o ramo tenso por cima para amortecer dht.
temente o tranco.
5'- Aperfeiçoamentos introduzidos em grupos geradores
de energia elétrica, .de acordo com os pontos de 1 a 4, caracter',
zadó•-por sua montagem de extrema simplicidade,aumentara vida útil das correias e mancais ao. mesmo tempo que dispensa as regula,
gens periódicas das correias, eliminando seus inconeenientes, a.
lém do risco de uma regulagem mal feita com tensão excessiva.
6 - Aperfeiçoamentos introduzidos em grupos geradores
de energia elétrica, de acordo com os pontos 1 a 5, caracteriza,
do por sua polia motora, poder ser fixada ao eixo de uma caixa
de mudandas adequada, obtendo-se um grupo gerador que pode ter
sua vida útil prolongada em função da possibilidade de se baixel
a rotação do motor, sempre que a carga elétrica fôr pequena.
7 - Aperfeiçoamentos introduzidos em gru pos geradores
de energia elétrica, de acórdo.com os pontos 1 a 6, caracteriza.
do por poder-se usar correias chatas, utilizandJ-se polias com
degraus de modo que mudando-se a posição de trabalho das correial
obtenha-se variação da relação da transmissão.
8 - Aperfeiçoamentos introduzidos em grupos geradores
de energia elétrica, de acOrdo com os pontos 1 a 7, caracterizad
dos por sua montagem que nãO obriga o motor a grar com a mesma
rotação do gerador, permitindo arbitrariamente procurar o regime
de trabalho mais adequado do motor, conciliando a capacidade e a
duraçãod desejadas. Com a necessária relação entre as polias do
motor e do alternador, obtem-se a rotação de sincronismo no geme
dor.
9 - Aperfeiçoamentos introduzidos em geeepos geradores
de energia elétrica, conforme descritos neste relatório, caracteg.
rizados em seus pontos e ilustrados' nos desenhos anexos.

•

•
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Requ.erentet WHIRLPOOL .:-.0i1PORaTrá
Privilegio de InvençãOs" PROCESSO APARELHO PARI. A
PRODUÇÃO , UMA ATMOSFERA ADEQUADA PARA A CONSERVAara
COHDICIOIdAt.532;TT0 DE .A.LIYENTOS. "
ÁDICATIEIr

ticlos caracterizado pelo fato de compreender: armazenamentc
; doa ditos produtos alimentícios em uma cãmara refrigerada,que
tem meios de vazamento na mesma combustão de um combustível
hid'roc.arbonetado na presença de ar sob uma teMperatura stifi n
cientmente baixa para impedir a formação da quantidades subj
tancials de amidos de nitrogenio, para proporcionar ame atines

.1.-Toceau e para- • a predução da urna atmosfera adea
ou condiaionamento de alimentos, carac
!arada para a conservaçã o
terizada pelo fato de compre.eadar r combamtão de uma mistura de
combuatível hidrocarbonetado e ar em uma -zona cia combust -ão pe
.
cá. produzir uma atmosfera examricha em oxigenio, e enriqueciia em biaixido d carbono e usa s'adc uma temperatawa na dita

fera caie inclui ernigênipa biewido de carbono e vapor de água;
regulagen da quantidade de ar para produzir uma atmoafera má,
da, que ccopreende, por volume,. menos de la% de craigenio

e nia,

nos de 13% da bieXido dar carbonoae al.tmenhação continuada da
atmoufera unida a'• dita cal.nara sob mia umidade relativa de pe.,
lo! manca 85.
7. Aparelho para gerar urna atmosfera controlada ad2

zona de combustão; entre 649°C. e 1.095°C
2.- Processo para a produçãe de uma atmosfera adA
quada para a cansar-ração- ou , condlcionn me.nto de alimentos

quaaa para conserva4o de alimentos, caracterizado pelcafatC
de compreender: meios de queimador catalítico para; queimar

combustão de uma
caracteriza do pelo fato de compreender: e ar em uma
mistura de combua'A..' vel Dr14..rocarbowytado gasoso

urna atmosfera que compreende oxigehio e biámido de carbono e

1.095°C. para produzir una

atmosfera

meios para esfriar a dita atmosfra durante a dita combustão,

catalisador; manuten-

a uma temperatura menor que a temperatura a em que ao forma..

que inclui oxigãrxio e

das qaantidados substanciais de Caídos de ni errogãnio.
a.- Aparelho para gerar uma atmosfera controladi

de combus,tao, na presença de um
ção da dita zona de. combustão a Luza, temperatura aba i xo de

zona

combustível hidrocarbonetado na presença de ar, para produzir.

adequada para a conservação de alimentos caracterizado pelo

o da dita atmoafora para
• biOxid.a de• carbono;, e re.frigeraaã

fato de compreender: melo° de queimador catalitico, para qual,
mar um combuat,Ivel hidrocarbonet.ido na prasemça de ar, para

uma temperatura conaervador a de alimentos-.
5.,- Processo para produção da uma atmosfera adequa.

produzir uma atmosfera, que • empreende oxigenio e bi6xido de

da para a coma araração ou Coraticicrannanto d3 alimentos carac`ão de uma mistura
terizado . pala fatm, de acmpr.eenate.r: combust
e • ar a urna temperatura abafaco
de c embriá tivel hidr oc arbonetado .
al„ que inclui oxigãnlo
Ae l,O95. para prcduzir2SrA atincrafer
e bicecido de carbono; reaulagem da quantidade de ar na dita

carbono, meios para esfriar a dita atmosferal durante a dita
qualtra, para manter uma lamperatura oscilante , entre 6119°C. e
1.C95°C., e meios para resfriar aubsequentemente a dita alzaca.a
fera a uma temperatura de armazenamento de alimentoa.
9.- Aparelho para gerar uma atmosfera adequada pari
a ccnservaço ou condicionamento d e alimentos caracterizado

uma porção prt-',ernainada de cocigãnlo na
nictura para produzi r
gan da
lita atzeoafera • que não exceda IC% por voItane; regula

pelo fato de compreender: um queimador dotado- de uma c amada

quantidad e da tirSaido de carbono na dita atmosfera para uma
porção voluale'cica pr.(ir'ad;ernain ada qus reão exceda 13%; e refripara. ama tempecatura conaervad2re
;eração da dita atmosfer a

catalítica que forma uma zona de combustão Para ama mistura
de-

combustível Mdrocarbonatado e ar e meies de esfriamento

reraociactos com o dito qinianador e

dasp?

,g toa em relação permu-

1‘.

le alimentos.
3,

caracteriza-

Proceaso, è anCirdo com o ponto
io pelo fato da regula g em de blAreicro de carbono na dita at.
nosfe' ra compreerider: remciça.cr ae ama porção da dito biácid.o d.
rarbono da dita atmosfera,- para. obter uma per.,ç5o. volumátrica,
•
atncs l'eX a recultante.
predeterminada de bic'ecido da carbono rm
Processo de cararciaamento de preidatos
51 ,
cba- conpreander armazenamento
tic loa caracter izado pelo, fato '
a teo
doa ditos produtos aliraentícic a em uma cSnara refrigerad
io medos de vazamento na mesma; ccmbustão . de um conbustívei
aldrocarbonetado na presença de taaigãnia" sob uma temperatura suficienteme nte baixa para impedir a formação de- quantida
Ias substanciai s de exidos de natrog:inio, para proporcionar
urna atinoafera que inclui oxigãnio e rd:ácido , de carbono; e ala
mentação continuada da dita atmcsfera; a' dita camara.
•

6,- Processo de condicionamento de aredutos aliarem.

twlora de calor de corafranto a dita camada atalLtica e efet
' vo para rcoover a maior parte do calor de combustão da zona
! de combustão
10.- Quoimmic,r para gerar uma atmosfera adequai:,
para c coser vaç5o ou condicionamento de alimentos a, partir
de uma mistura de combustível Miairocarbonatado e ar caracte
rimado pelo fato de compreer.dert me envoltio dotado de unia
entrada para a iita ,miatura. de combustível e ar e uma saída
para os produtos da combua tão; uma camada catalítica porosa
- dentro do dito invelucro inte‘rmedie:rio 7t dita entrada e dita
saída; meloa, dia, emfriamento, dia-acatou em relação, de tramara,rencla de calor ;it' dita camada catalítica; p l meios da infla,.
mação dentro do dito
O kntarmedIftirio , dita. camada
catalítica e. dita saída.
'1.- Queimador catalítico caracterizad0 pelo fade:
de compreenderv uai tanque cilíndrico alongado, compreendem.,
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do uma parede, uma tampa superior e uma tuna Inferior, tendo
a dita tampa superior uma abertura central; Um par de retentoras cilíndrico:3 p erfuradoaaconcentricos, dentro do dito

1'

tanque formando um primeiro espaço anular entre a dita P'are.
ra °arriar aubsequentemente a dita atmosfera pare uma tempe
de o o dito retentor de diematro maior, um segundo espaço ail
ratura de armazenamento de alimentos'
lar dentro do outro dito retentor em comunicação com a dita
15.- Aparelho, de ncordo com o ponto 14, caracteri...
abertura central; elementos catalíticos dentro do ditoaegun.
Zado pelo fato ao compraende,e'ainee meios Para remover uma
do espaço; meios de esfriamento circundandoe em comunicação

porçá. o do dito biOxido de carbono para ara da dita atmos-

de transferencia .de calor com o. dito tanque; e meios para. aã

fera,

'mitir uma mistura de combustível-ar ao dito primeiro espaço'

16.- Aparelho para a conservaç g o ou condicionamen

, anular, pelos quais a dita mistura combustível-ar queima ca-

to de alimento caracte2izado peic fato de compreenders- meio0

tallticamente no dito segundo espaço anular quando os ditos

de queimador catalítico para queimar uma mistura de combustio

.elementos catalítieco ao mantidos entre 6490C.. e 1.095°C.,

vel bidrocarbonetado gasoso e ar, para produzir uma atmosfera

passando os produtos da combustão atravàs do dito espaço cie

que inclurbiexido de carboma e oxigenio; meios misturadoree

2,(ndrloo e para fira atravea da dita abertura central*

pare misturar o dito combustível e ar para distribuição ao

12.a Aparelho para gerar uma atmosfera controladm

to queimador em proporç3ea predeterminadas, entre estequiomeal

adequada para a coneervação de alimeatoe e similares caracte

trica e 100% de excesso de ar, para produzir uma proporção voa

rizado pelo fato de compreender um melo de queimador catalf-

lumetrica predetermaaada de oxig5nio na dita atmosfera; Melin

tice para queimar o combustível h idrocarboaetado na presença

modificadores para remover uma porção do dito biOxido de cat.\

de ar para produzir uma atmosfera, que . compreende =isento e

bano da dita atmosfera, para obter uma porção volumetrica pr.1^44

biáxido de carbono; meios para estriar a dita atmosfer a duran
te a dita combustão para manter uma temperatura entre 649°C*

e 1.095°0;

determinada de biSmido de carbono na atmosfera modificada; UMd.
camara comportadora de alimentos; maios para transportar a

meios para remover subeequentemente biOxido de caz

dita atmosfera modificada para a dita camara; e meios oontroa

pono da dita atmosfera quando desejado; e meloa para resfriar
Subsequentemente a dita atmoafera a uma temperatura de armaa'
tenamento de alimentos.

,

ladores de temperatura para manter a temperatura na dita

Ca+

mara não acima de 13°C.
Finalmente, e depositante reivindica de acOrd0 com

13.- Aparelho para condicionamento de prodatoe ala

Jonvenç g o Internacional e de conformidade com o artigo 21 do

dg

f menticios caracterizado pelo fato de compreender; meios de

digo da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondenté

armazenamento refrigerado para os ditos produtos alimentí

pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos

Cios com meios de vazamento; Um meio de queimador catalíti-

da kaerica do Norte em 2 de novembro de 1961, sob o na 149673144

co para queimar O cambus tível , hidrocarbonetado, na presença'
de ar sob uma temperatura suficientemente baixa para impedir
O formação de qu a ntidades substanciais de Oxidda de nitroge.
aio

com o fim de proporcionar ama atmosfera umida, que com.e

preende oxigenio e biàxido de carbono; primeiro, meios de es
rriamento para esfriar a dita atmosfera durante a dita combq
tão;segundo, meios de esfriamento para esfriar ulteriormente
ik

dita atmosfera de esfriamento; metida para remover uma por -

pão do dito biàxido de carbono da dita atmosfera e meios paPa transportar continuamente a data atmosfera para os ditos
tolos de armazenamento.
14... Aparelho para gerar uma atmosfera controlada .
adequada para a conservação de alimentos, caracterizado pele
tato de compreender: um meio de queimador catalítico para
queimar o cambustível hidrocarbonetado na presença de ar, n2
xa produzir uma atmosfera que compreenke oxigenlo e biáxido
de carbono; meios para esfriara dita atmosfera durante a
dita combustão, para manter a temperatura da atmosfera abai.
xo de 1.095°C.; Meios p ara'ajustar a quantidade do dito
ar,
quando desejado, para produzir uma atmosfera de menos de 10%
••.

de oxigenio e menos de 13% de biOxido de carbono; e meios pa n

1

eflata 'telt a .14

•
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MARCAS DEPOSITADAS'
Pabitcaçao feita de acóe do com o art. 109 o seus paragrafos C Código da Propriedade Industrial
nhos para fihs variados; passagens
de papel ou cartolina; promissórias
em branco; radiogramas-papel - de;
recibos em branco; recipientes de papel: recipiena.--; de papelão; 'rosetas
de papel; rõlo de papel; rótulo de
papel; sacos de papel; talão de cabogramas; talão de ingressos; tara:,
de passagens; talão de promissórias;
talão de radiogramas; talão de recibos; talão de telegramas; telegramas
eia branco; tubos de cartão; tubos
de papel; tubos de papelão; tubetcs
de cartão; tubetes de papel; tubetes
de papelão; vasos de cartolina ou
papelão.
Classe 32
Jornais, revistas e publicart equ er eAt e : Lúzea Sampaio Merca- Artigos:
ção em geral: albuns ,programas . radante
diorônicos, peças teatrais e cinemaLocal: São Paulo
tográficas. Artigos impressos a saClasse 33
ber: — almanaques; albuns impres,
Insígnia
sos; anuários; calendários; catãogos; crônicas impressas; designação
Na, 870.664/667
de filmes; designação de peças teatrais; discursos impressos; folhetos
impressos; folhinhas impressas; histórias impressas; índices telefônicos;
jornais; livros; músicas impressas;
orações impressas; peças cinematográficas; peças teatrais; poesias impressas; programas de circo; pro,gra.
ma de rádio; programas de televisão;
programas impressos; propaganda
blicações impressas; revista impressos, escritos; prosas impressas; publicações impressas; revistas impressas; romances impressos; roteiros impressos de filmes; roteiros impressos
de peças teatrais; ascripts" de coneConstrutora Rebello ma; scripts de teatro; "scripts" de
atea a 'rente:
S. A.
televisão; sueltos impressos.
Loclal: São Paulo
Classe 25
Classe 38
Artigos: Cartas geográficas; - cartaArtigos: Papel, papelão e seus arte- zes; cópias fotográficas; heliográfifatos, a saber: Agendas em branco; cas e fotostátioas;
deealcomaniaa;
albuns em branco; argolas de papel desenhos; displays; estampas Figuou papelão; aras de papel ou pape- ras; flâmulas: fotografias; gravuras;
lão, balões de papel para enfeitar; mapas; maquetas; plantas de obras;
: bilhetes de ingresso: bilhetes de pas.- projetos desenhados; prospectos e
sagcm; bobinas de papel, blocos para
fotografias e desenhos.
anotações; blocas para cálculos; bloClasse 16
cos para correspondência; blocos pa- Artigos: Material exclusivamente pa.
ra desenhar; blocos para escrever; ra construção e adórno de prédio e
brochuras não impressas; cabagra- estradas a saber: — alcatroados pamas, pape: de.; cadernetas em bran- ra construçõas; argila preparapara
co; cadernos escolares; caderhos para para construções; areia preparada
des-mho; caixas de papelão; capas de para construções; argamassas para
papel para -doctimento; capas de paa construções; asfalto
para construpeão para documentos; carteiras de cões; azuleijos para construções; ba.paa. e .; carteiras de papelão; cartoli- laustres de • construções; balcões
nas; cartões de ffientidade; cartões quando, construções; batentes para
de vistas; cartões em branco; car- construções; '-locos para construções;
tões ind:ces; caatuchos de Cartolina, blocos para pavimentação; calhas de
não de outras classes; chapas de pa- telhados' cimento comum; caibros
Palao para fins diversos; chapas pla- preparador para construções; caixas
noaráficas; cheque em branco; do- de cimento- caixilhos; cal :para consplicatas; encadernações de papelão;
chaminés de concreto; chaleginek envelopes; envelacros de papel; en truções;
pas para construções; colunas para
válucros de papal5o; etiquetas, fa- construções; cornijas de concreto; are
turas; Talhas de celulose; fôlhas de para saaristruções; divisões pré-fabri_
fi apela fôlha.s de papelão; fôlhas In- cadas; drenas para construções; edidicas. guardanapos de papel; ingres- ficaçõ es 13ré-IT1-01da das ;
esquadrias;
aos de papel ou cartolina; lenços de estacas prep aradas para construções;
branco',
em
papel; livros e-orrierciais
estruturas para construções; estuque
livros de contabilidade; livros fiscais,- ferros; frisas; guichets; grades; imibranco;
livros
não
impressos;
em
areles de mármore para construções;
Malas de papai :aro tna;leias de pape
rmeabiarea-dores de argamassas;
Ião; mata-borrão; notas fiscais; no • ',,r1.-15..S• ladrilhos; lageotas; lajear
tas promissórias; ornamentos de pa 1 :-. m bris; lamelas lixeiras para conspel; pap el absorventes; papel alma- truaa'es; luvas de :T u:leões para cohsço; papei aluminizado; papel celofa- zrucoes; ni e carlerne madeira prepane; papel crepon; papel carta; papei rada pa ea en aarraçã G ; manilhas;
celulose; papel de Ii n'no; papel de mármores nreaa -aaes para . construsêda; papel encerado; papel estanha- eões; massa ,. naco Parede; mosaicos;
do; papel higiênico; papel arpar- oaael para fareae esse: raredes divimeável; papel linha d'água; papel sórias incleuraça. ra ea efaaltórios a parpara desenho; papel para embrulho; nuetes; pee aS erneraen feris de
papel para encardenarão; papel pa- to ou
ou gesso pe rs
- e pa
ra escrever; papel para impressão; ceto da classe r ia ned.r"'" 21!
papelão para qualquer fim; papeli- paradas pare consta-arcas: aila-aipas
N9 870.67i

de concreto; pisos; placas para pavimentação; pedras preparadas para
construções; portas; portões; pratoeira.s quando construções;, produtos
betuminoscs para, construções; produtos de base asfaltica; soleiras para
portas; tacos; tanques de cimento;
telhas; tijolos; tintas para paredes,
muros, portas e janelas; tubos de
concreto; tubos de uso exclusivo para construções; tubos de ventilação
de edifícios; venezianas; vigamentos
preparaocis para construções; vigas
preparadas para construção; vitrinas
quando construções; vitrõs ou
vitreaus.

cachaça, cervejas, cidra, Conhaque,
extrato de malte fermentado, fernet,
gingar,
genebra, gengibirra,
Igin,
kirsch, kurnmel, licores, maraaqui.
nhos, nectar, piperment, ponche;
rum, sucos de frutas Com álcool,
nhas, vodka, 'Ohisky.
Classe 43.
Artigos: Aguas gasosas, naturais ou
artificiais, caldo de cana, caldos de
frutas, guaraná, refrescos, refrega..
rantes, soda, xaropes para refrescos.
N9

870.67p

Na 870.675

[ndústria.13tasiteira

Requerente: Testani az Cia. Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe 17
Requerente: Sociedade Editorial
Artigos: Fotos para máquinas, papel
Visão Ltda.
carbono e grampos para escritório.
Local: São Paulo
Classe 32
N9 870.679
Artigos: Jornais revistas suplementos, publicações, programas radiofô.
nicos e de televisão, noticiários, e
jornais cinematográficos.
•••n••n

NQ

870.676
Requerente: Mistral i — Edithra de
Turismo Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Classe 150
Ramo de atividade: Edição de livros,
livretos, boletins, ganas e mapas
turisticOs.
N9

870.680

MISTRAL Editora
Indústria Brasileira

de Turism,o Ltda. -

Requerente: Electra Rádio do Brasil, Requerente: Mistral — Edithra do
Importação, Exportação, Indústria e
Turismo jLtda.
Comércio Ltda.
Local: Rio Grande do Sul
Local: Guanabara
Nome Comercial
Classe 8
Artigos: Na classe
N9 87068l
N9 870.677

té00‘14'111\\)'44°°S)
Requp
Tremi: Nieder
- Rep. FeA

•- Foices
/ M.Cg^UTICia —

al-manba
42
'
are:alente, ania aperetivos,
eaa - Pra. batida:, branda., bitter,

Requerente: Lamesan Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe 41

Sexta -feira 1 4
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.N9 870.682

N9

CAPO BONITENSD
Requerente: Rodoiriário Capãoboni..
te. nse Ltda.
Local: São Paulo
Classe 50
Artigos: prestação de serviços de
transportes C0121VCS e -cargas.

.£70.392

J)
N9

810.6-97.

179 870.702

"SALÃO VERDADEIRO
gricola e Pastoril

(FELIX O . MILAGROSO)

Fende Guwicára Ltda.'

Requsiente: D,ue Beiix Cos:41,
Locai: M.rms Gerais
Ciasses: 33 e,50
-

'Agrícola e Pastoril Fazenda Guaycart
Limitada
Local: São Paulo
Nome Comercfal

Expresutio de Propaganda
N9 870.693

N 870.683
N9

870.703-701

vite

Recrikerente: Constril — Construoe e
Insta f ações 'Ltda.
Local: Guanabara
'Classe: 50
Artigos: Serviços de: construções civis
instalações elétricas e hidráulicas
eZr41

..,rm rea
unr

. N9 870.598

o

--Kuraahirl Bosekt Kabushiki Kalsria
• Local; Japão
Ciasse: 23
.
Artigos: Tecidos em geral
Classe: 36
•
Artigos: Artigos de vestuário em gera
--N° 870.705

AMARELO

Requerente: S. A. Brasileira de Ta.
bacos Industrializados . "Sabra ti"
Loca:: São Paulo'
Classe 44
Artigos: cigarros com filtro.

Requeren
santos.
- _Local: S2.nta Catarina
,
Classe: 41
. Artigos: Sorvetes
-

N9 870.894

N9 870.834/690

rt,t a. o

eetf(4ite

e c-0w~

INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Antônio Baptista da
Silva
Local: Guanabara
Classe: 28
Artigos: Mamadeira de plástico
79 870.699

(UI(st:

ge.

Cita

*

(444.e.

Requerente: Indústria de Rendas
Rendanyl Ltda.
Local: São Paulo
Classe 22
Artigos: da classe
Classe 23
Artigos: da classe
Classe 24,
Artigos: da classe
Classe 28
Artigos: da classe
Classe 34
Artigos: da classe
Classe 36
Artigos: da classe
Case: 37 •
r• -n niasse
Art'i

Requerente: Luiz Burigo & Irmão .
_Local: Santa Catarina
Classe: 43
Artigos: Refrigerantes
N9 870.695

AZ
Requerente: Tomaz Indústria e
Comércio de Refrigeração Ltda.
Local: Santa Catarina
Classe: 8
Artigos: Incluídos na classe
N° 810.696

N9 870.691

N9 870.706

PAI I'
1NDI:IMA CRULEIRA.
Re',...,,erente: Quimica e Farmacêutica.
Nikkho do Brasil Ltda.
Local: Guanabara
- Classe: 3
Artigos: Um produto farmacêutico Indicado como Enzimo-ativador dos me-.
p irisodai-dependentes
,.. tabolismos
.
NT9 870700

D' Artagnan
Bientôt Maman modas e confecç8eí
Limitada
Local: Guanabara
Classe: 36
Fernando Chinaglia Distribuidora S.A,
Artigos: Artigos de vestuário para,
Local: Guanabara
senhoras e crianças, a saber: calei.
Classe: 32
camisolas, carapuças, cueiros,
Artigos: Revistn, livros e publicações nhas,
fraldas, mandriões, gorros, mantas,
impressas
p ijamas, toucas, chapéus roupabranca,
de uso p sesoal, vestidos, baby-dool,
1,T9 870.701
batas, blusas, botinhas e celçados ent
geral, casacos, p ulover, cintas e mode/adores, maillots, meias, quimonoss
pulover, suéter, roupões, tains; shortS,
slacks e blusões

SABIA

Requer--

Modas Ltda.
Gerais
Classes: 36, 37 e 50
Sinal de Propaganda,
l' ,"' n eS

Kurashiki Boseki Kabushiki KaisMa
Local: Japão
Classe: 23
Artigos: Tecidos em geral

•
Requerente: Tomaz Indústria C
Comércio de RefrigeraçãO Ltda.
Local: Santa Catarina
Classe: 8
Artigos: Incluídos na classe

N9 870.707-708

Magneglass

Indústria e Comércio Dunorte S.A.
111 as, o2sás S.A. Is o
Local: Guanabara
lantes Térmicos
Local: São Paulo
Classe: 41
i
Classe: ia
Artigos: Óleos comestíveis em geral,
Artigos: Material isolante térmica
azeites, gorduras e banhas
para constrkpões, feitos de fibras
de
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estanho, ferro, hidrogênio, mer- físicas e jurídicas tais como adminisvidro (fiber glass) com ou sem relõrço nio,
curio, niquei, ouro, platina, pos rueconsórcios
ale telas ineeálica , s ou lâmina de alu- ancospara solaa, prata, soldas me- tração de correlatas e atividades
Mini°, com ou se madição de resina
çmetal, zinco, tungse com ou sem acabamento, a sabei. tancas; voitranio
ténio (metal)
N9 870.719
placas, blocw, man as, lãs, flocos, tu-.
classe: 8.
bos, (lutos, painéis rígidos e semi-rigi• Artigos: Banheiros ,borracha artificiai
dos, de vários formatos
Classe: 28
Artiogs: Produtos isolantes térmicos,
feitos de fibras de vidro (fiber glass)
com ou sem refárço de telas meia:a:as
ou lâmina de aluminio, com ou sem
adição de resina e com ou sem acabamento, a saber: placas, blocos, mantas, lã, flocos, tubos, dutos, painéis
Rígidos e semi--rígidos de vários formatos
N 9 870.709

ed- Line
indústria Brasileira

Requerente: P. N. S. Fábrica de
Semi-Condutores Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 8
•
Art"--,cs: Antenas

N9 870.710

ou suitética, ceutionie, capas (exceto
vedtuario) , chapas, colas industriais,
espelhos, uobi adiças, matéria plástica
negro de fumo, parafina
ou soa
pi cítara—, r e v es Amentos, vernizes
a i trar e de tcraeador),
exce co
dos para molhagem, resineddes prepa,ados, chnveiros comuns, lamparinas,
massas preparadas-nao de outras classes, compostos vegetais não químicos
Classe: 32
Artigos: Almanaques, albuns impresos, armarlos, calendários, catálogos,

SFIFUS - Organização
e Empreendimentos Ltda.

us

Requerente: - Grifus Organização e
Empreendimentos Ltda.

Local: Guanabara

Nome de Emprêsa

W9 8'70.721
itesignação de filmes, folhetos impresdos, folhinhas impressas, jornai, livros,
musicas impressas, peças .cinematoJ faticas, peças teatrais, programa de
adio, programas de televisão, publicações impressas,' revisas impressas,
sueltos impressos, "cripts de cinema,
"scripts" de televisão
Classe: 50
Gênero de Atividades: Venda, conIndústria Brasileira
sertos e manutenção de "box" para
chuveiros em geral
Requerente: Indústria e Comércio de
Lambritex Ltda.
No 870.716
Local: Guanabara
Classe: 4
Artigos: cavacos de madeira, madeira bruta ou parcialmente preparada,
polpa de madeira, pau-brasil em bruto, pau campeche em bruto, pedras
brutas, serragem, sisal

Lambfiten

n•••••11,...

X9 870.725

VIZOFRA.
INDÚSTRIA BRASILEIRA 1
Requerente:, Vizofra Comercial
Importadora Ltda.'
Local: São Paulo
41
I Classe:
Artigos: Como
marca genérica para

distinguir e aSsinalar substâncias allmentica isuesseneVo
mentidas e seus preparados. Ingredientes de alimentos. Essências alimentidas

l\1 9 870.726

IPOLYNUNI
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente Companhia Gaspar

Gasp rian Industrial
cal: São Paulo
lasse: 23
Artigos: Tecidos de algodão, tecidos
de alpaca, tecidos de amianto, aparas
de tecidos, batista, tecidos entremeados de borracha, tecidos de cambraia,
tecidos de cânhamo, tecidos de atroa,
tecidos de casemira, tecidos de celulose, tecidos de cetim, tecidos de
N9 870.722
S.A.
Requerente: Transegur
crepe, tecidosl de cretone, ktecidos de
Transportadora de. Valores
elásticos, fazendas em peças, tecidos
Local: Guanaoara
de flanelas, fular, tecidos de fustã..o,
Classe: 50
tecidos de gabardine, tecidos de ganga,
Artigos: Serviços de transportes de
tecidos de gase, tecidos de gorgorãO„
valõres em gerai
tecidos de guta-percha, tecidos impermeáveis, tecidos impregnados de qualN 9 870.717
, quer material,, tecidos isolantes era
peça, tecidos ijersey, tecidos de juta,
indústria Brasileira
tecidos de lã, linhagem, tecidos de liPROALI
nho, tecidos de malha, tecidos de matilda Bras ±1éires
téria plástica, morim, musseline, 'teRequerente: Letinidas B. Simões
cidos de nylorr, tecidos de opala, teciLocal: Rio Grande do Sul
Requerente: Proali — Comercial e
dos entremeados de ouro, organdi,
Classe: 3
Importadora de Produtos Alimenticios
paco-paco, pano-couro, pai-nos em peArtgos: Um produto farmacêutico in- ças para qualquer fim, tecidos de paLimitada
dicado como tônico neuro muscular pel, percal, percalina, tecidos plástiLocal: São Paulo
Classe: 41
cos, tecidos entremeados de prata, te1T 9 870.723
Artigos: Na classe
cidos de rami, 1 tecidos de rayon, retalhos de tecidos, sarja, sarjinha, teciN9 870.718
dos de sêda, tecidos de cetim, tafetás,
Bicicleta
Não
Polui
o
Ai,
A
tecidos em geral, telas em peça exceto
de metal, reSultantes de tecelagem
Não Faz Barulho,
Tussor, veludo, tecidos de vidro, teci-

Transe:9w

Indústria Brasileira
Local: São Paulo
egRuerente: Lito Record S.A.
Classe: 49
Artigos: Baralhos
N9 870.711

Nieurfo a

TOM CHOPPIM

Requerente: Dadllio Augusto Gomes
Local: Minas Gerais
Classe: 33 e 50

Não Ocupa Espaço

N° 870.720

P'equerente: Lito Record S.A:
Local: São Paulo
Classe: 49
Artigos: Baralhos

OMBOX
Brasilelra

Requeren te: r ombox Indústria e

Comércio Ltda.
:real: São Paio
Classe: 5
t rW-s: .:N .eo, alumínio, bronze, churdci-cmo (metal) duralumt
to,
fr

Requerente: Evandro do Carolo
Guimarães
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Folhetos impressos, propaganda impressa escrita, prospectos impressos escritos e "scripts" de rádio,
cinema e televisão
N9 870.724
Reauerente: Romildo Vieira Santos

N 9 870.712-715

GR IFUS

Requerente: Grifus Organização e
Empreendimentos Ltda.
Local: Guanabara
- Classe: 50
Administração de bens móveis e imóveis, planejamento e assistência técnica, econômica e financeira a pessoas.

dos de viscose
N9 870.727

É Individual

Sinal de Propaganda

fA.-úst'in

Fevereiro de 1969

equipe de pesca
Alho

de, peixe

Local: Guanabara
Classe: 50,
Artigos: Equipe de" Pesca

POIYNUM
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Companhia Gaspar
Gasparian Industrial
Local: São Paulo
Classe: 23
Artigos: Tecidos de algodão, tecidos de
alpaca, tecidoe de amianto, aparas de
tecidos, batista, tecidos entremeados
de borracha, tecidos de cambraia, tecidos de cânhamo, tecidos de caro*,
tecidos de casemira, tecidos de celulose, tecidos de cetim, tecidos de crepe, tecidos de cretone, tecidos elásticos, fazendas em peças, tecidos de flanelas, fular, tecidos de fustão, tecidos
de gabardine, tecidos de ganga, tecidos de gase, tecidos de gorgorão, tecidos de guta-percha, tecidos impermeáveis, tecidos empregnados de
qualquer material, tecidos isolantes ein
peças, tecidos jersey, tecidos de jutas
tecidos de lã, tecidos de linho, linhagem, tecidos de malha, tecidos de matéria plástica, morim, musseIlne, teci-.
dos de nylon, tecidos de opala, tecidos

Sexta-feira 14

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Fevereiro de 1969 1333

nnn•Ie.....r••n••nnn••n•amry•

entremeados de 'ouro, organdi, pac,0peco, panO-couro, panos em peça para
qualquer 71/n, 'tecidos 'de ;papel, pensai,
percalina, tecidso'pláSticos, tecidos
tremeados de prata, 'tecidos ,de irann,
tecidos de rayon, :retalhos .de 'tecidos,
sarja, sarjinha, tecidos deTzeda, tecidos
de cetim, 'tatetas, tecidos em ,geri,

N7? :870.732

en-

N9 870, ;í2

Instituto de Português

'çx

Oratória

telas em peça exceto de metal, resuttante.s de tecelagrn Tussor, veludo, 'te-.
oidso de 'vidro,'tecidos de "VIscose
2n19

N 9 870.737

• ,Requerente:

cas4

IVIacêdo

Nz.gP

Local,: "Minas !Gerais
.Roma

870.728

N 9 870.733

a'es

lile,,erernie: Empreendimentos etilinirais "'Brasileiros 'Ltda. — EilitbrwEE
Ilsocal: Minas 'Gerais,
(Classe: (8
Requerente: Cifrão — Distribuidora
de -Titulas:e Valores :Mobiliários Lida. (Aráigos: <Contos , inlantis :gravada: 'era
E
'disco
Local: "Minas (Gerais
•Nem.e Cem.27.ciat
Reqterente: :TIBBS — Administradora
870 :743
Local: :Minas (Gerais
N5 1370. 733
,
Raposz
Classes: 16, .33(e 0
Atividades: AdrniniStração 'de imóveis.
incorporação, construção, corretagens,
investimentos ,e ,crédito, seguros, lanIçamentos `imobiliários ee prestação de
E As Uras
serviços
N9 870.734
;Local: 'Hamburgo, Alemaziha
'Classe: 16

tRequeren: Empreendimentos Cultu.
tais Brasileiros _Ltda.. — Editdre,
'Local: :Minas YGerais
Miasse: 13
"kr:igos: Contos,:á
rio
Iscartis,gravado-em
_
e

N9 380.'729

:N9 :g70 .71A4

Requerente: Breitenburger POrtland!
— 'Cement —Eabrik
E
.Artigos: cimento

Si•-‘às

Ernp-eendimentos
Requerente: "LERES — Achninistradora Requerer/te:
ráis
'Brasileiros
iutoa. — "Eultõ,T(eb
• Mimilada
Local.: 'Minas (Gerais
Local: ninas Gerait
Classe: ti
:Arome feamexdia-1
Artigos: (Cor:Et-as iniantrs .gravados em
discos
N9 '810.7735
N 9 '870.-740
Requerente: Cyanamid Quimica do
:Brasil 'Ltda.
Local: "Guanabara
'Classe: '3
Artigos: Produtos larmacétiticos 'Indi-'
cedo como antiinflamatório 'nos ,pro-:
cessos 'infecciosos causados por germes,
sensíveis ã tetraciclma

Ove. TtMas

Ltda.

'Requerente: Overminas :Ltda.
Locai: :Minas 'Gerais
:Nome de /Emprésn
anT

9 1870. 7736
1

N*9 870.730

Requerente: Simbello — Mi'afica
011--sei Ltda.
Local: Mirras 'Gerais
Classe: 32
Artigos: Off-set e artes gráfica ,' em
geral
.N" 870.

405/114°

ij n klA

Traliáàtria 'Brasileirz .

Requerente:: "Mai:.„
Abeltice
Locar: :Minas (Gerais
•
'Classes: 411 e Al2
Requerente: :Braga :SZ ,,Gotilart
Artigos: ;em'-vetes Aguas gasosas.
- Local.: .Minas Gerais
rnagnesianas .:naturais . e 'minerais, be'Classe: .32
bidas 'espumantes. 'essências para ire
Artigos: Serviços "grãfloos e itipota-. ifrigerantes,
groselhas, 'guaranás, .ref: cos ,cin geral, mublicacões Impressas, frescos firn geral,
'refrigerantes, HO() r.S,
serviços •d eOff-set 'e .artes gráficas
de ',trutas, ilicolés e 'xaropes :para
'refrescos
#
N9 870 . 731
9 870.738

'Requerente: Empreendimentos
tais 'Brasileiros Ltda. — 'Editores
Local: Minas .Gerais
Classe:, 8
ArIigos: Contos infantis gravados em.
disco
N" 870.741

SUCOS

ilT

Indústrias Gráficas
Verta Cruz
Requerente: orara & , Gotilart Etapa
'Local: Minas Gerais
Classe: 32
'Título de Estabelecimento

:Reouerente.: 'Cifrão — Distribuidora_ 'R (Killer ente: -Empreendimentos - Cultu- •
de Titulas ,e 'Valores Mobiliários 'Ltda.
'vais Prasileiros ELtda.
Editóres
Lacei: 'Minas (Gerais
Local: :Minas (Gerais.
Classe* .23
Classe: 'B
'Ali VIb q.des: rlistribul(c5o cl» 'TA -Aos, 11h- :Artigos: Contes 'infantis. gravados em
'tolos -e -Vali:ires em geral
disco

Menu

.Bist11010

~eu

(Off-set :Ltda.
Local: 2tirinas Geral!,
Nome 'de IgneprCei
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ag"...L3 .

• N9 870.716

Empreendimentos
Culturais

N9 870.751
TRIBUNA 00 OESTE
Raquel ente: Editôra Tribuna do
, Oeste Ltda.
Local: Paraná
Classe: 32
Artigos: - Jornal impresso
N9 870.752

Requerente: Empreendimentos Culturais Brasileiros Ltda. — Editores
Local: Minas Gerais
Classes: 32
Artigos: Livros, jornais, revistas alInanaques, albuns, músicas impressas,
programas impressos, propaganda impressa, programas de televisão, programas de rádio, peças teatrais, publicações impressas, revistas, histórias
Impressas,, prosas impressas, calendários e crônicas impressas
N9

870.747
Requerente: Antônio Franzolozo
Local: Paraná
Classe: 42
Artigos: vinho tinto de mesa

Indústria Brasileira

N9 870.753

Reqüelrente: - Frischmann's Magazin
Sociedade Anônima
Classe: 36
Local: Paraná
Artigos: Artigos de vestuário de tôda
sorte, inclusive de esporte e para crianças (fraldas, cueiros etc.).

jrnport_adok
Peroatetio/Ciiii'; [toe

N9

870.748

Requerente: Importadora Peruamcana Limitada
Local: Pernambuco
Nome de Empresa
N9 870.754

(,)
wíoahl

Requerente: Comercial Curitibana
de Roupas Feitas Ltda.
Local: Paraná
Classes: 23 — 36 e 49 — Titulo
N9 870.749

ndústria Brasileira

Requerente: Lanfranco Marcelletti
Local: Pernambuco
Classe: 41
Artigos: Substâncias alimentícias e
seus preparados. Ingredientes de alimentes. Essências alimentícias.
N9 870.755

icoNt
Indústria Brasileira

Requerente: ICON — 'Indústria de
Confecções S.A.
Local: Pernambuco
Classe: 36
Artigos: Artigos de vestuário, de tôda
sorte, inclusive de esporte e para
crianças (fraldas, cueiros etc.).
N9 87,0.756
Requerente: comercial Curilibana
de Roupas Feitas Ltda.
Local: Paraná
Classe: 38
Artigos: Cartões comerciais e de visitas, cheques, duplicatas, envelopes
de qualquer tipo, etiquetas impresDas, faturas, letras de câmbio, notas
promissórias, papéis de carta, recibos
e rótulos
Vem•n•••n

N°

870.750

,Conterciali
fie Roupas - Feitas Ltda.
Itequerente: Comercial Curitibana
de Roupas Feitas Ltda.
Local: Paraná
Nome de Emprésa

íci ON-IN DOS T R IK
:CONFECCÕES
Requerente: ICON — Indústria de
Confecções S.A.
Local: Pernambuco
Nome de Emprêsa
N9 870.757

Produtos Atimeaticim
'Reberibe Ltda.'
Requerente: Produtos Alimentícios
Beberibe Ltda.
Local: Pernambuco
'ame de EmPrêsa

,N9 870.758

seus artefatos não incluídos em ou
tra,s classes. Classe 15: Artefatos ct
cerâmica (porcelana, faiança, louçt
vidrada e outros),, para uso caseiro
adôrno, fins .artíSticos e industriais
instalações sanitárias não incluída
em outras classes
Requerente: Grupo 3 Arquitetura e
Classes: lb — 17 e 18
Construção Ltda.
Artigos: Classe 16: Material excluLocal: Pernambuco
sivamente para construção e adôrne
Classe '50
Artigos: Arquitetura e construções de prédio, estradas, etc., como cimento, azulejos, ladrilhos, telhas
(serviços de).
portas, janelas, etc. não incluído
N9 870.759
em outras claSseS. Papel
para for'
rar casa. Classe 1.7: Artigos, máquinas e instalações para escritório
desenho, não incluídos nas classe
38 e 40. Classe 18: Armas, muniçõe/
de guerra' e caç . Explosivos, fogo
Industria brasileira
de a tifícios.
•
Classes: 1 — 20 e 21
Requerente: Panificadora Bôa Vista Artigos: Classe 19: Animais vivos inLtda.
clusive aves, ovos em geral, inclusive
Local: Pernambuco do bicho da sêda, Classe 20: PetreClasse: 41
chos navais e aeronáuticos (salvaArtigos: Biscoitos, bolachas, bôlos, vidas, âncoras, cintos de natação
massas alimentícias, pães e tortas. bóias, paraquedas, etc.). Classe 2P
Veículos e suas partes integrantes
N9 870.760-775
exceto máquinas e motores.
Classes: 22 — 23 e 24
Artigos: Classe 2.2: Fios em gerai
para tecelagem ese para uso comtun.
OLA /1/124 Linhas
de costura!, para bordar, para
INDUSTRIA BRASILEIRA
triootagem, etc. (exceto barbante).
Classe 23: Tecidos em geral. Classe
24: Artefatos de algodão, cânhamo,
Requerente: Brasholanda Ltda.
linho, juta, sêda, lã e outras fibras.
Local: Paraná
não incluídas nas demais classes.
Classes: 1 — 2 e 3
2$ — 26 e 27
Artigos: Substâncias e preparações Artigos:Classes:
Imagensl e gravuras, estáquímicas ' usadas -nas indústrias, na tuas, estatuetas,
estampas, manequins
fotografia e nas análises químicas. e análogos. Quaisquer
obras de pinSubstâncias e preparações químicas tura e escultura não includas
em ouanti-corrosivas e anti-oxidantes.
tras classes. Classe 26: Artefatos de
Classe: 2
osso ou inarfim, não incluíSubstâncias e preparações químicas madeira,
em outras claSses. Classe 27: Arusadas na agricultura, na horticultu- dos
de palha Ou fibra, não incluira, na veterinária e para fins sani- tefatos dos
em outras -classes.
tários.
Classes: 28
29 e 30
Classe: 3
Artigos:
Classe
28: Artefatos e proSubstâncias químicas, produtos e pre- dutos acabados de,
origem
animal, veparados para serem usados na medi- getal e mineral não incluídos
em oucina ou na farmácia.
tras classes: artefatos e substâncias
Classes: 4 — 5 e 6
não incluídos em outras
Artigos: Classe 4: Substâncias de químicasclasse
28: Escôvas comum
origem animal, vegetal ou mineral, classes.
(não incluídas nas classes 6, 11, 17 e
em bruto ou parcialmente prepara- 48)
e vassouras. Classe
das e não incluídas em outras clas- 30: •espanadores
Guarda-chuvas, bengalas e suas
ses. Classe 5: Metais não trabalhapartes integrantedos ou parcialmente trabalhados, usaClasses 31 — 32 e 34
dos nas indústrias. classe 6: Máquinas e suas partes integrantes, não Artigos: Classe 31: Tendas, lonas,
correias de transmissão de tôda esincluídas nas classes 7, 10 e 17.
pécie, cordoalha e barbante. MateClasses: 7 — 8 e 9
Artigos: Classe 7: Máquinas de agri- rial de Aredação e mangueira. Clascultura e horticultura e suas partes se 32: Jornais, revistas e publicações
integrantes. Grandes instrumentos em geral. Albuns e programas radioagrícolas, inclusive tratores. Classe 8 fônicos. Peças teatrais e cinematoInstrumentos de precisão, instrui/len- gráficas. Classe 34: Tapètes, cortinas,
tos científicos, aparelhos de uso co- e panos de assoalhos e paredes. Limum, instrumentos e aparelhos didá- nóleos, oleados e encerados, inclusive
para instalaçõ s hospitalares.
ticos, moldes de tôda espécie, acessórios de aparelhos elétricos (incluClasses: 3 — 36 e 37 e,
sive válvulas, lâmpadas, tomadas, Artigos: Classe 3: Couros e peles
fios e sequetes): aparelhos fotográ- preparados ou ao. Artefatos de
ficos, máquinas falantes, discos gra- couros e peles não incluídos em ouvados e filmes revelados. Classe 9: tras classes. Classe 36: Artigos de
Instrumentos musicais, e suas partes vestuário, de tôda sorte, inclusive de
inte grantes, exceto máquinas falantes esporte e para crianças (fraldas,
Classes: 10 — 11 e 12
cueiros etc.). Classe 37: Roupa de
Artigos: Classe 10: Instrumentos, cama e mesa, ir clusive cobertores.
máquinas, ap arelhos e petrechos para Toalhas de uso peSsoal, pano de praa medicina, a arte dentária, a cirurto e análogos
gia e a higiene, exceto os incluídos
nea, Classes: 38 — 39 e 40
na classe 34; máquinas, aparelhos e Artigos: Classe 38' Papel e seus arinstalações hospitalares, de expurgo tefatos, livros não impressos etc, não
e fins análogos, exceto móveis da inscluídos nas eltses 16, 44 e 49.
classe 40. Classe 11. Ferramentas de Classe 39: Artefatos
de borracha e
tôda espécie s (exceto quando partEs de guta-percha nãoos
incluídos em oude máquinas) ferragenç e cutelaria ras classes. Classe
40: Móveis de
em geral. Pequenos artigos de qual- rrieal. vidro ou madeira, estofados ou
quer metal quando não de outras não. Colchões. travesseiros e soo, classes. Classe 12: Bofõzs e alfinetes
choadrs para móveis.
comuns, fechos corrediços e demais
Classes:
41 — 42 e 43
miudezas de armarinho não incluídas Artian: Classe 41:
Substâncias ali •
nas classes 13, 24 e 48
.nenticias e seus pre
p arados. IngreClasses: 13 — 14 e 15
dientes de alimentos. Essências aliArtigos: Classe 13: Joalheria e arti- mentícias.
Classe 42: Bebidas alcóoligos de metais preciosos, semi-preciocas e fermentadas não incluídas na
sos e suas imitações, usados como classe
3.
Classe 43: Refrescos e
adiámos e não incluídos em outras águas naturais
e artificiais, usada.
classes; pedras p reciosas e suas imi- co—
, hP hidaR não incluídas na ela*
tações. Classe 14: Vidro, cristal e

GRUPOL3
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C:asses 44 — 45 e 46
. N9 870.731
V 870.787
N 9 870.794
Artigr.:s: ud:sse 44:
manufaumaa-tes exe.M:a papel (class.
. C.asse
L:a...ne.u.Ls e mudas
u• /a-triViva .P, Ciaücha.•
.horaiculi,u..
L5p
Sr
.
.ais.
.
Velas, fuá.
.
„..
co
úst ria brosole!ra
mu ri e oca. e:gena.e.:.
. a- IA -e
• Requerente: Rádio e • Telévisão
Oes para Javan.; erJa ).1ri.jt-,;;T)
Gaucha S.A.
para conse.rvar e •:el'r.
Local: Rio Grande do Sul
1
.
.
Classe: 32
Requerent. : Ci e:nente Cifali . S. A.
Claíses:
— 47 e
Artigos: Jornais, revistas e publica11,1aqu'ins Rodoviárias
Llasse
Cartões comernr3es cm geral. Álbuns • e. programas
Lecal: Rio Grande (43 Sul
eir' is e de 'sitas, elleque.s,
radiofônicos. • Pe.-as teatr.ais é eineClasse: 6
e.opes de qualquer tipo, eti- Ar tig • s: Máquinas
.
má.tográficas .
e suas partes in
qu impressas, faturas, letras de
"
câmbio, nctas promissórias, papéis de tegrantes,- não incluídas nas classes
. N9 8'0.788
7, 10 e 17
carta., recibos e rótuks. Classe 47:
Combustíveis, lubrificantes e substân.,
N9 870.782
cias e p.a odutos destinados a iluminação e ao aquecimento. Classe 50:
Pesquisas de mercado, promoções de
super Distribuidora
vendas (Serviços de) .
Requerente: Arlindo João do S- Sitntos
Recue: C1,1 -. : Rádio , e • Tal.: ii.S(.0
Local: Santa Catarina
Indústria
Brasileira
Ga.ucha,
S.A.
N9 870.776
Classe: 42
Tocai: Rio Grande do Sul
Artigos: Bebidas a l cóolicas e fermenClasses: 32 e 33 — Frase de
R. equerento: Clemente Cifali S . A .
propaganda
tadas,. não incluídas na classe 3.

tu a. eu n.o. Ar Agos

Usina

Viva a Gaúcha .

Requerente: Israbricuanua Ltda.
Local: Paraná
Nome de Mnprésa

Máquinas Rodoviárias
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 6
Artigos: Máquinas e suas partes integrantes, não incluídas nas classes
•
7, 10 e 17

N9 \ 870.777

N9 870.783

BRASA/CR...a/VOAL roA

SOMETAL
indústria Brasileira

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Hidráulicos Gubert
Limitada
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 6
Artigos: Macacos

Requerente: Sociedade Metalúrgica
1 Sometal Ltda.

N a 870.799
.

_
R1NGUEDOZE

!PESCAI
Indústria Brasileira.

Requerente: Industrial Pesqueira
Camboriú Ltda. — IPESCA Local: Santa Catarina
Classe: 41
Artigos: Camarão sêco, salgado, desc ascado, congelado, cru ou cozido,
com ou sem casca, carne de siri, cosida, congelada, farinhas alimentícias, lagostas, mariscos, peixes frescos, salgados, prei sadios, em molho,
filetados, congelados, em conservas,
em salmoura, em extratos, em pastas
e em geléias, sal empactado e a
granel

N9 870.740

RINGUEDOZE.

870.784
Requerente: Rádio e Televisão

Gancha S,A.
Local: Rio Grande do ial
Classes: 32 e. 33 — krase de
propaganda

1\19 870.778

N°

INDÚSTRIA
BRASMEIRA
'

' N9 870.796 -

870.791 .

• Indus,trial Pesqueír-Ei",
Camboriú Limitadcli
ipesca,

e...
Requerente: Guaspari — Indústria • Jandaia Tecidos Ltd
do Vestuário S.A.
Requerente: Jandaia Teeidos Ltda.
Lotai: Rio Grande do Sul
• Local: Paraná .
Classe: 36
• Nome de Emprêsa
Artigos: Artigos de vestuário de toda
sorte, inclusive de . esporte e para
N° 870.792
crianças (fraldas, cueiros, etc.).
114,

Indústria Brasileira
Requerente: Hidráulices Gubert
Limitada
Local: 'Rio Grande do Sul

Classe: 6

Artigos: Macacos

N9 870.785

Requerente: Industrial Pesqueira
Camboriú Ltda.. — IPESCA
• Local: Santa Catarina

N9 870.779

EXPRESSO A. B.-Ç,
Requerente: Armelindo Bertogli0
Cia. Ltda.
Local: Rio Grande do Sul'
Classe: 50
Artigos: Transporte .\ coletivo (Serviviços de) .
N 9 870.780 •

m i o° 'TINTO

DE MESA

to

O

.

..„,.....4,„

INDUSTRIA BRASILEIRA

..

Requerente: Guaspari — Indústria

il41

i

N9 870.797

,1
...... 1
....

.,

do Vestuário S.A.
gz,pras ?II IA aàfukSitear.%
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 36
Artigos: Artigos de vestuário de Vida Zequerente: Arlindo João dos Santos
sorte, inclusive de esporte e para
Local: Santa Catarina
crianças (fraldas, cueiro etc.).
Classe: 42
stigos:" Bebidas alcóolicas e fermenN 9 870.786
tadas, não incluídas no classe 2,
— oo
I NI5USTRIA 8RASIIEIR,

INDÚSTRIA BR ASUIRAI

Nome de Emprêsa
Requerente: Industrial Pesqueira
Camboriú Ltda. — 'PESCA
Local: Santa Catarina
N9.870.793.
Clasui: 41
p . L
i
A rtigos: Camarão sêco, salgado, dosc soado, congelado, •.iru ou cozido,
m ou sem casca, carne de siri, cocesi da, congelada, farinhas alirnentit.os
,
a
9A
J :05 i I::: R
), d 38 R
_ D U ST,R I .A
NI
as, lagostas, mariscos, peixes fress, salgados, prensados, em 'molho,
fi letados, congelados, em conservas.
f .--- -• -anta Catarina
ei ei salmoura, em extratos, em pastas
. ';19.SS.f..'": 42
e em velejas, sal empactado e a
:—.:.." es n'eóel*na ,- `•n.
granel
Iodas lão incluídas na.. n1J:sse 1.

./ ,4 A

Cl

"I,JÁV 'A

ASILEIP.h

Requerente: João A,a.mbuja
Locai: Rio Grar ••'<, do Sul
Classe: 47

Artigos: Vinho tinto de mesa

• Requerente: Sociedade de Veículos
Auto-Motores Rio Grandense Ltda.
Grande do Sul
Local:
e' la -•:: 21
krtigos: Vetc ., '-s e suas p artes int"grantes, exceto máquinas e -motores.

870.795

.

Requerera t r : r' dto e Televisão
Gancha S.A.
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 32
Artigos: Jornais, revistas, e publica-cães em geral. Álbuns e nrogramas
radiofônicos. Penas teatrais e einematográVcas

Local: Rio Grande do Sul
Classe: 11
Artigos: Facas e fresia
N°

N°

..
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o
N9 870.798

N9 870.804

LULA
Ca B:tiãileiri.
Ind Cs-ti—
Requerente: Comercial Willerding
Local: Santa Catarina
Classes: 10 e 50
Artigos: Classe 16: Material exclusivamente para construção e adõrno
prédio, -estradas etc., camo cimento, azulejos, ladrilhos, telhas, portas, janelas etc, não incluídos em outras classes. Papel para forrar casa,
Classe 50: Construção civil (Serviços de)
N° 870.799

Indústria Brasileda
Raquerente: Química Indusinal
Sulina Ltda.
Local: Paraná
Classe: 46
Artigos: Velas, fósforos, sabão comum e detergentes. Amido, anil e
preparações para lavanderia. Artigo
para conservar e polir
N° 870.805

ampara
[indústria Brasileira

Requerente: Comercial Willerding
Local: Santa Catarina
Nome de Emprêsa
N° 870.800

Requerente: Quaraca Industrial Sulina .Ltda.
Local: Paraná
Classa, 46
Artigos: Velas, lostoros, sabão camum
e detergentes, Amido, anil e preparações para lavanderia Artigo pára conservar. e polir.
•ian . afia

ATLAS
Ind. Brasileira
Requ3re p te : - Atlair,: S. A. I aiúsiri s
Médico Odontoltig;cas
Local: S:lo Paulo
Classes: 8, 11 e 40
Artigo s: . Abalxa-luzes, abajures,
acumuladores, acendedores, adaptadores, alternadores - de . corrente elétrica,
( $3 RDS45
amperímetros", analisadores, anúncios
elétricos, aparelhos . de evaporação,
‘441-.)1) S- tRIA BRASILEIRA
aparelhos de fermentação, aparelhos
Requerente: Eanusa Limitada
de física, aparelhos de iluminação,
Local: Santa Catarina
aparelhos de medição, aparelhos • de
Classe: 16 e 50
observação, aparelhas de refrigeração,
Artigos: Classe 16: Material exclusi- aparelhos de geofísicos, aparelhos
vamente para construção e adôrno de ozoniza,dores, aparelhos soldadores,
prédio, estradas etc, como cimento, aquecedores, combustores de gás, caazulejos, ladrilhos, telhas, portas, ja- nômetros, densímetros, discos para
nelas etc., não incluídos em outras cálculos, ebulidorcs, ejetores, eletrosclasses. Papel para forrar casa. cópias, equipamentos para sincroniIr, Classe 50: Construção civil (Servi- zação, espectroscópics. espetógrafos,
ços de).
estabilizadores de Pressão, estabilizadores de voltagem, estadímetros, esN9 870.801
tenômetros, estereoscópios, estereografoscopios, estereiknetros, estufas de
aquecimento, evapora.metros, exaustores, fixos dentados, evanorâmetroa,
exausotres, fixos ;jantados, contadores
de gás difusores de gás, gasogênicos,
Requerente: Banusa Limitada
ores, holofotes, pequenas engraduad
Local: Santa Catarina
grenagens para meteres elétricos, reNome de Empresa
fletores, termoscópios - termostatos e
terminais para motores elétricos.
N9 810.802
Artigos: Alicates, .brocas, cabos, abayes de brocas, crivos, estojos de metal, limas, pinças, polias, porcas, rei bites, roseis, sup3rtes, suportes para
indústria.brasileira
brocas em motores 'elétricos, tarraxas.,
taxas e válvulas simples.
Requerente: Química Industrial
Artigos: Armários, balcões sob forSulina Lula.
ma, de móveis, cadeiras de dentista,
Local: Paraná
cadeiras paÉa enfermos, camas, caClasse: 46
mas com rodas, camas hospitalares,
Artigos: Velas, fósforos, sabão co- camas para enfermos, criado-mudo,
knum e detergentes. Amido, anil e divans, mesas, mesas para parto, mepreparações para lavanderia. Artigo sinhas com rodas, móveis para conpara conservar e polir
sultórios, móveis hospitalares e na- veszeiros.
' No 870.803
N9 870.807

BANUSA Ltda.

POLI MAR

-

N° 870 813

N9s 372 S08-809

preparações para lavanderia: Ar urgu
para conservar e polir

Hyper2raze

ilENÉVIT

Rzquerer te: C.!oli-sa.te Paimalive
Company
Local: Nova York -- Estados Unidos
da América
Classa: 3
Artigos: Subitancias ipaimicas, produtos e preparações paia serem usacios na meai:c:Ma ou na. fama, la, a
saber: alcoolatos, babamos, aciaragens •medicinas, capsulas, cumpri •
midos, colírios, emplastros, fortificantes, laxantes, lombrigueiros, 'pós
medicinais, óleos medicinais, pomadas, tinturas e xaropes.
Cla,:;sir 48
Artigos: Perfuma-a ó artigos de toucador, a saber, batons, brilhantinas,
águas perfumadós, aparelhos para
barbear, cabeleiras postiças, cilindros
para enrolar cabalas, crayona, curvadores para alhos, :"emes para a. pele,
cristais e sals perfarna•clos, depilató •
rios, dentifrícios .sail pasta, pó ou líquido, essências acaniaticas, escovas
para os cabelos, paia os dentes e
para roupa, esponjas para banho, esmaltes para unhas espoaas e arminhas para pó de anca e rouge,
extratos, grampos de enrolar cabelos,
geléias perfumadas limas e lixas para unhas, loções, líquidos, e pastas
para limpeza e conservação dos cabelos, navalhas, asos essenclais, papel empoado, pós de arroz,, r des para o cabelo, rola, s.achets, sabões
perfumados, - em cá pasta liquidas ou
uras pasólidos, sabonetes, talcos, teso
ra cabelos e unem) e tinturas para
os cabelos e cílios.

INDOSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Jorae de Sá Vianna
Local: Guanabara
, Classe: 48
Artigos: Leites paia banhos, cosméticos, rouge, batam, craion, cremea
para maquilage, pamadas e liquidoS
para limpeza e embelezamento do
rosto, mãos e das unhas, cremes para massagens, desodorantes, perfumes, loções' para os cabelos, pó facial, sabonetes perfumados, sais para banhos, tintura, para os cabelos e
cílios, máscaras de beleza, esmaltes,
acetonas e ' creme para. limpeza, clareamento e amaciamento das mãos,
pastas dentifricias, escovas para cabelos e dentes, laça:ias para barba e
tônico capilar.
N° 670.814

ÃUREA S/A.-CREIETO,
FINANCIAMENTO E.
INVESTIMENTOS
Requerente: Áurea S. A. — Crédito.
Financianaento e Investimentos
LoCal: São Paulo
Noíne de Emprêsa
N9 8 0.815

N9 870.810

f4

AS MIS BELAS CAPAS
PAPA SEU CAUU0

YIACIs Z SELADA
Requerente: Ancora Indústria e comércio Ltda.
Local: Sã: Paulo
Classes: 32 e 36
„Artigos: Indústria f comércio de Calçados; revistas impressas e. programas de . raclit., e televisão..
N9 870.811

COMBINÉTTE

Requerente: procar S. A., Indústria
e Comércio
Local: São Paulo
Classes: 24, 28 e 35
Sinal 'de ropaganda
N° 8'0.816

TAPIR
inatistria árasileira
1

R;str- .tarer te: &lindo Gtiidi ai Cia.
Ltda.
•Laal: Rio Grande do Su
IND. BRASILEIRA
Clasee: 42 Artigos; Aguardentes, apetitivos, Pia
ter, branda, conhaque, cervejas, es•
sências para bebidas ale-ó-dam, fera
net, gim, Doareis, nectas„.anach, rum,
Requerente: Souaens e Cintra Dar- suco de frutas c,a o á sool, vinho'
ling S. A.
quinados, vinho- espumante., vermuLocal: São Paulo
tes, voa e uísque.
Claaa. • 36
camisolas,
cintas
Artigos: - Anáguas
N4 er0.81
elásticas, combinasões saias, lenços,
pijamas soutiens.
e
No Si:) 812

T.

A. ,M.

CONSOLO DOS VELHOS

indústria Brasileira

Requerente: Arlindo Guidi
Cia.,
Ltda.
Local: Rio' Grande do Sul
irdúSt-ria:/3ifein_
Classe: 42
Artigos: Aguardentes, aperitivos, baftequerente: Química Ir -.1ustrial
ter, brandy, conhaque, cervejas, es. Sulina Ltda.
Requerente: Laborf tócio I.' ter L' :Ia .
sências para bebidas alcoólicas, fel'.
...
Local: Paraná
MaLocal: Sito Paulo
Reqaara.nte: Transportes Aéreos
net, gim, licores, nectar, punch, rum,
Classe: 48
Classe: 3
,...lia -Ci. A. "T.A.M."
suco de Srutas Com álcool, vinhos,
Artiaos: Velas, fósforos, sabão co- Artigos: Um produto farrnaaêu ¡Soo i
Local: f.r.0 Paulo
vinhos quinados, vinbos espumantes.
ilisQue
mum e detergentes. Amido Tann e sedativo. analgésico e • antipirético,
classes. 21 e 33
vermutes. anclea

DIPIRAIGIN

Ind. "Erasileira

'

-

Sa0 Paulo - Capital

DLARIO OFICIAL (Seção III)
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Inatas t ri a Brasil eira!
Requerente: blue b. i. — anausuria
e Comércio de Roupas Esportivas
Local: São Paulo
Classe: 22
Artigos: Algodão, cânhamo, juta ras
mi, lã, linho, nylon, rayon, poliés
ter,
acrílico, sêda natural, sintéticos
plásticos, celulose e mista dos mesmos, para tecelagem, costura, bordadosa.trice, e crochê.
Classe: 23
Artigos: Algodão, alpaca, cânhamo,
cetim, assoa, casaniras, fazendas e
tecidos de lã em peças, juta, jersey,
linho, nylon, paca-paco, percalina,
rami, rayon, sêda natural, tecidos
plástiços, poliesSer, tecidos impermeáveis, tecidos els pano couro, tecidos sintéticos de fios acrilícos e
veludos.
N° 870.820

BLAZE S/A.— iIUUSTRIA
E COMÉRCIO DE ROUPAS .
ESPORTIVAS
Requerente: Blaze. 8. A. — Indústria
e Comércio de Noupas Esportivas
Local: São Paulo
Nome de Empresa

Classe: 22
Artigos: Algodão;
canhanio; juta:
rami; lã; linho; nylon; rayon; praliastes; acrílico; seda natural; siatsticos; plásticos; celulose e mista dos
mesmos; para
uscelagem; costura;
bordado; tricô e croché.'
Classe: 23
Artigos: Algodão; alpaca; cânhamo;
cetim; caroá; casimiras; fazendas e
tecidos de lã em pasas; juta, jersey;
linho; nylon; paco-paco; percalina;
rami; rayon; polisster; sêda natural;
tecidos plásticos; tecidos impermeáveis; tecidos de pane couro; tecidos
sintéticos de fios acrílicos .e veludos.
Classe: 36
Artigos: Aga.salhJs; anáguas; blusas;
blusões; boinas; a :mós, cartolas; casacão; coletes; capas, chales; cachecolt; chapéus;
cintos; cintas;
combinações; calas de" senhoras e
de crianças; calções; camisas; calças; camisetas; caecas; ceroulas; colarinhos; casacos; . echarpes; fantasias; gravatas; gorros; jogos de lingeaie; jaquetas; luvas; ligas; lenços;
mantôs; meias; maiôs; mantas;
mandrião; mantilhas, paletós; penhoar; pulover; palestinas; ponches;
polainas; pijamas; punhos; robe de
chambre; roupão; sobretudos; saias;
suspensórios; soadas de - banho; swea.
ter; shorts; stola .s; soutiens; slacks:
turbantes, taier; ternos; uniformes e
vestidos.
N9

870.82'

inter ish
INDUTIVA ePASHAIRA

IndúsRequerente: Interfishing
ars 3 7 0 821-823
tria e Comércio de Pesca S. A.
Local: São Paulo
Classe: 41
PORTSET
Artigos: Atum; • bacalhaii; camarão;
Industria Brasileira
siris; enchovas; lagostas; mariscos;
crustáceos; ovas; ostras;
Requerente: Blaze S• A. a- Indústria moluscos;
sardinhas; peixes; tatuis.
e Comércio de Roupas Esportivas
Local: São Paulo
N 9 870.828
Classe: 22
Artigos: Algodão, cânhamo, pita, rama, lã, linho, nylral, rayon, poliester,
acrílico, sêda natural, sintéticos, plass
ticos, celulose e mista dos mesmos,
costura, bordados,
para tecelagem,
tricô e crochô.
Local: Itapira — Estado de S. P.
Classe: 23
Artigos: Algodão. alpaca, cânhamo,
cetim, carcás casimiras, fazendas e
tecidos de lã em pasas, juta, jerscy,
linho, nylon, cisco- n aco percaliria,
poliester, rama rayon sala natural,
tecidos de pano como tecidos sintéticos' de fios ac c ilicos e veludos.
nuamente: Interfishing — IndúsClasse: 36
tria e Comércio de Pesca S. A.
Artigos: Agasalhos anáguas, blusas,
Local: SM Paulo
blusões, boinas, bonés, cartolas, caClasse- 41
ssacão, coletes, capas, chales, cache:
Atum;
bacalhau; camarão;
cols, chapéus, sitiaria cintas, combi- Artigosí
siris;
enchovas;
lagostas; mariscos;
nações, calças de senhoras e de crianças, calções, camisas, calças, cami- moluscos; crustáceos; ovas; ostras;
sardinhas, peixes; tatuis.
setas, cuecas, aeroulas. colarinhos,
casacos, echarpes, fantasias, gravaNQ 870.830
tas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, luvas, ligas, lenços, mantas.
melas, maiôs, mantas, mandriáo,
mantilhas, paletós pulover, penhoar,
pelerinas, ponches, p olainas pijamas,
punhos, robe de chambre, roupão,
sobretudos, saias, suspensórios, saidas
indústria Brasileira
de banho, sweater, shorts, stolas,
soutiens, slacks, turbantes, tale; ternos, uniformes e vestidos.
Requerente: Einmanuel .b.,och„lóias
Sociedade Anónima N 9 s 370 824-826
Local: Guanabara
'
Classe" 8
Artigos: Relógios . portáteis e portá•B.CO.TSZT
veis; relógios para a .dôrno " ou era objetos de adôrno, „relógios pulseiras,.
Industria Brasileira
.relógios de bôlso i : slógios para la
pela; .• relógios em broche; ralógios
tndútria em anel; relógios de mesa relógios
• .'
iteg usas;
de alarme: daspeatadores,
e rnmérc o de f.; 1.1 pas Esportivas
cronõriietros.
• Local: São Paulo

gioDA
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,
Classe: 13 (marca genrica)' -1
Artigos: Joalheria e artigos de ITÃ..
tais precisos, senil-preciosos e suaS
imitações, usados come adôrnos, pe.
dras preciosas e suas imitações. •

829

IN T ERFI SHIN
.i.N InSTRIA E COMÉRCIO
DE PESCA S/A.

N9

Requerente: Inscarishing, — indústria e Comércio de Pesca S. A.
Local: Sã') Paulo
Nome de Emprêsa

370,d35

+-5Ç•gerrefli

al-9 370.8a

Requerente: Ferreni Indústria e Co+
inércia Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: 30
EIViDA WATCH
Artigos: Armações de guarda-chuvas
e guarda-sóis; bengalas; barbatanaa
para os mesmos, cabos e ponteiras
indústria Brasileira
para bengalas; capas de algodão pa.s
ra os mesmos; capas de sêda; guarRequerente: Emraanuel BIoch, Jóias da-chuvas e guarda-sóis; sombrinhaa
Sociedade Anônima
e suas partes integrantes.
..•••nnn•••••
Local: ,suanabara
Classe. 8
. N 9 870.837
Artigos: Relógios posa:usas e portáveis; relógios pai' ‘i adõrn o ou em objetos de adóin selegios pulseiras;
relógios de bôls.o, relógios para lapela; relógios era broche; relógios
em anel; relogios de mesa; relógios
de alarme; despertadores,
cronõ atros •
N 9 870 82'

EMDA • MATIC
Indústria Brasileira
Requerente: •Emmantiel Sioéli, Jóias
Sociedada Anônima
rocal. Guanabara
Class?, 8
Artigos: Relógios portáteis e portáveis; relógios para adôrno ou em objetos de adôrno, relógios pulseiras;
relógios de bôlso; relógios para la
pela; relógios em broche; relógios
em anel; relógios de mesa; relógios
de alarme, despertadores,
cronômetros.

Requerente; Editôra Globo S. A.
Local: Rio ;asarias do S111
Nome Comercial
N9

370.838

Indústria Brasileira
Requerente: indústria e Comércio de
Produtos Alimenitcios Manol Ltda.
Local: " Rio Mande do Sul
Classe: 22
Artigos: Fios de algodão; cânhamo;
celulose; juta; lintio: lã; fios plásticos; fios de séda natural ou raion
para tecelagem; para bordar; para
costura; nicotageru e para crochê;
fios e linhas de tôda espécie.

N 9 370.833

me*
•

N9

370 839

indústria Brasileira

MANO!.

Requerente: Etninsratel Bloch Jóias
Sociedade Anônima
Local: Go anabara
indústria Brasileira
Classe: 8
Artigos: Relógios partáteis e portáveis; relógios para adôrno ou em ob- Requerente: Indústria e Comércio do
jetos de adôrno; relógios pulseiras; rodutass Alimentícios Manol Ltda.,
relógios de beilab; relógios para iaLocal: Rio Grande do Sul
'pela; relógios em broche, relógios
Classe: 21
em anel; relógios de mesa; relógios
Artigos: Na classe
de alarrne; despertadores,
cronsra etros .
N ç 870.840
ra s.:7(1.0.34-835

MANOL
Indústria Brasileira
i3loch,
, Lee . • ,I.anabara
genérica)
clase: (mi
artigos. Relógios.

.7 s R,equertnte: Indústria

e Comércio de
Produtos AllmentícIOs Manol Ltda.,
Local: Rio Grande do San
Classe- 18
Artigos: Na classe
i
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ças ornamentais de cimento ou gês- higiene, exceto os incluídos na clas50 para tetos e paredes; portas, por- se 34; máquinas; aparelhos e instões; papel para forrar casas e pare- talações hospitalares, de expurgo e
des; pisos; produtos de base asfál- fins análogos, exceto móvçis da
tica; produtos • para tornar imparclasse 40.
meabilizantes as argamassas de cimento e cal hidráulica; pedras; paN9 870.850
ralelepipedos; poços tubulares; reservatórios; ripas e rodapés; sifões; soleiras para . portas; tintas (para paredes e muros); tanques e caixas
Indústria Brasileira
d'água; tacos; talhas; tijolos; tijoRequerente: Indústria e Comércio de los refratários ;tubos; tubos de conProdutos Alimentícios Manol Ltda. creto ;tubos de veatitaçao: vigas; vigamentos; vergalhõs.s; venezianas e
Local: Rio Grande do Sul
vitrôs; betume para construção.
Cla,se: 17
Artigos: Acessorios e componentes
299 • 870 . 84
de artigos de escritório; almofadas
Reoparente: Editara Revista Guia
para tintas; apagadores de tinta e
Rex Ltda.
lápis; apontadores para la,pis apa• • Local: Guanabara
relhos para reproduzir ditados e seNome de Emprêsa
io Rér
Palác
GráfiCa
melhantes; aparelhos duplicadores
a-e'aPe. saa,
de manuscritos aparelhoz duplicam,1,T7 870.851
res de desenhos; para escritórios;
Manaus-- Am
aquarelas; arquivos; bandejas 'numedecedoras paxa copiar cartas; berço
para mata-borrão; borrachas para Requerente: Casar & Cia. Ltda.
Local: Amazonas
apagar tintas; cadernos para asaiClasses: 32, 33 e 38
tarios; canetas; canaás esferográfiTitulo
de Estabelecimento
cas; canetas-tinteiro; canetas de metal precioso e semi-precioso; caixas
N9 870.844
registradoras de dinheiro; carimbos;
carimbos manual de relevo para- papel; chapas para transferir desenhos
por meio de perfurações; cofres; coIndústria Brasileiro
piadores de cartas, amimas; compassos para desenhos; escaninhos para
papéis; espátulas para cortar papel;
Requerente: Bernard Taillan Imporesquadros para dasenhos; estojos de
tadora S. A.
tiptas de marcaçao; 'facas para corLocal: Rua do Livramento n9 194-A
tar papéis; fichários; fitas de maClasse: 42
_ quinas de escrever; índices para arArtigos: Vinhos em geral, simples
quivos; giz para desenhos; goma
ou compostos, 'vinhos espumantes, gapreparada para papelaria; humedeseificados ou não, vinhos de uva, de
cedores de selos para envelopes; lácana, de laranja e de outras frutas,
pis de côr; lápis comum; lapiseiras
vinhos de fruta ou nectares, vinhos
de metal coariam; máquinas de aponlicorosos, gamados, guaranados,
tar lápis; máquinas de escrever; máe ferro quinados, vinhos verquinas de somar e calcular; máqui- Reouerente: Casar & Cia. "'Ma, nado
des, hiaduros, brancos ou não, vernas perfuradoras de cartões; máquimute ou vinhos vermute, cervejas
Local: Amazonas
nas apagadoras de cartões; máquipilsen, maltadas e outros tipos, cerClasse: 38
nas tubuladoras de cartões; marcaArtigos na classe
vejas brancas, escuras e pretas,
dores de livros; nióveis de aço para
chops, distilados e rastilhos, aguarescritórios, a sabe:: enapoteca, fichádente de cana, de uva e de qualquer
N9 870 . 845-849
rios; cofres e arquivo:, multi-copiaespécie, simples ou compostas, colodores; papel carbopo; palhetas de
ridas ou não, bagaceiras e garapas,
pintor; pastas de bártolina Para arconhaques, simples ou compostos, liquivos; pagadores dc papel; penas de
VERMELHO BRANCO PRETO
cores e anizete, xaropes alcoóliccos,
matai comum; pesos para papéis;
simples ou compostos, coloridos ou
papel estanca; pincéis para desenhos
não, xeraut, biter, amargos e aperie .pinturas; paansas manuais; léguas
tivos
em geral, cidra, humel e cockde, madeira e dc metal para escritótailes, genebra, whisky, gim ou glunrios; tábuas para multiplicação e
ja, brandy, rum e vodya, sucos de
duplicação; tintas para escrever; tifrutas alcetilicamente fermentados
para pihturas de quadres; tintas
tas para
gráficas, tinteiros.
N9 870.852
a•7 9 870.842
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V9' 870.841

NKL

Editora Reyista
Guia Rex' Ltdà.

N9

8'!0.854

Warbes g e Ltda-..4ç
Requerente: Vidroeste Ltda.
Local 1 MG
Nome domerciai
119 8'0.855

al

Curée Réservé

BRANCC VERMELHO BRANCO

NOL
Indústria Brasileira
ee'querente: Indústria e Comércio de
.,.rodutos Alimentícios Manol Ltda.
Local: Rio Grande 'do Sul
. Classe: 16
irtigos: Materiais para construções
.r decorações, a saber. arglia;; areia;
irgamassa; azulejos: batentes; baaustres; blocos de concreto; de areia, e de mármor e; calhas; canos;
;a1; chapas isolantes; caibros; caialhos; chapas para cobertura ,. co
nento; cimento refraiario; colunas;
:onexões para canalização: sré; dornentes; edificaçóss premolda,das; es:ligue; estacas; esquadrias; fossas;
urros; fôlha de flandres para telhatos; gêsso; grades; janelas; ladrilhos;
ajas; lajeotas; lajedos; lamelas da
natal; lama"; luvae de junção;
madeiras para construções; "eititerial
aolante contra tria C c alor ; in
s anis
aias ; mosaicos; parquetes; placas
para pavimentação; pedrespalhos: pe-

SEN LALA

de

Requerente: Meta — mommentO
Estudos Tra alho e Arte
Local: I. Gerais
Class : 32
Artigos: Álbuns inipressos destinados
a leitura; folhinhas impressas, publicações em geral, programas radiofônicos, programas televisionados,
peças teatrais e cinematográficas,
revistas
.néreaux.g..1.4

119 8

0.858

Requerente: Meta — Movimento da
Estudos, Trabalho e Arte
Local MG
,
Clas : 33
Ti ulo
ars. 870.857-858

KUCLEPORE
Requerente: General Electria
Conspany
Local: New York, Estados Unidos da
América do Norte
Classe: 8
Artigos: Filtros de membrana para
fins industriai , médicos e de
labor tórios
Clas e: 28
Artigos: Filtros de membrana para
fins industriais, médicos e de
laboratórios

Requerente: S. A Cotonificio Gávea
Local: Guanabara
Classe: 6
Artigos: Máquinas e suas partes in(Belo Horizonte)
tegrantes, não incluídas nas classes
'7, 10 e e7.
Retluerente: Vaz, Araújo e Azevedo
' Classe: 7
Ltda.
Artigos: Máquinas de agricultura •e
las, 870.859-865
Local: MG
horticultura e suas partes integranClasses: 41 e 43
tes, grandes ins7rumepaos agrícolas,
Titulo
inclusive, tratores,
Clasie • 8
N9 870.853
Artigos: Instrumentos • de precisão,
instrumentos científicos, aparelhos
de uso comum, instrumentos e aparelhos didáticos; moldes de tôda espécie; acessórios da aparelhos elétriis (inclusive valvulas : lâmpadas;
tomadas; fios; soquetes, etc.); aparelhos fotográfica:a einernatograficos;
máquinas falantes. -etc.); discos gravados e filtres revelados.
Classe: 9
Indústria Brasileira
Artigos: Instrumentos musicais e
suas partes integrantes, exceto máquinas falantes. .
Requerente: Poliquhnica S. A. —
Class: 10
Requerente: Vidroeste Ltda.
Indústria Têxtil
Artigos: Instrumentos, máquinas;
Local: MG
Local: llão Paulo
aparelhos e petrechos para a medi Classe: H
Fios de algodão, fios de amianto
ema,
avtç dentária; a cirúrgica e a
Artigos: Vidros e espelhos
para tecelagem, os de linhas para
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bordar, fios de cânhamo para tece- ros, guarda-pó, gravatas, hábitos,

;. nas, , dragas mecânirce, eixos de máNs 870.268-869
lagem, carretéis de linha, fios dc Ca- pciaas, jaqaetas, jaquetões, lenços, ti- reinas eletrodos, êmbolos, engenhos
lulose, para tecelagem, linhas de co- brés, l igas, lingeries luvas, macacões de cana,de serra, engranagena de
ser, de costura, de lãs para crochet, mailotes, mandirões, manípulos, máquinas, escatéis, esmeras ae mafios elásticos para tecelagem, fios de mantas de uso pessoal, manteaux, quinas e mecânicos, estassaanizalocelulose para tecelagem, fios em ge- mantilhas, mantos, martas, marti- res, excêntricos da máquuinas, facas
ral para tecelagem, fios plásticos para nhas, mantos, mantas, meias, meias partes de máquinas, ferramentas metecelagem, fios de serzir, fios de juta Confecções, modeladores, peles (pena- cânicas ,e partes de máquinas, filpara tecelageni, fios de lãs, linhas chaaleves), paletós, pantufas, para- tras, foles, fornos, fornos de máquipara bordar, coser, tricotar, fios de mentos, peignoire, pelerines , peles nas, franzidores de máquinas de
linnhos para tecelagem, novelos de quando vestuario, perneiras, pougas, •costura, forquilhas, freios, fresas, fulã, novelos de linha, fios de nylon pijamas, petilhos, peitos, • polainas, radores de máquinas, mecânicos,
para tecelagem, fios de peles para pponches, puloveres, punhos, quépis, gatilhos de máquinas, gravadores de
tecelagem, fios de rayon para tece- quimonos, regulos, renards, robes de corrent e, grelhas de naquinas,
INDUSTRIA BRASILEIRA
lagem, fios de seda, fios, linhas e las, chambre, roupas brancas de uso pes- gruas, guias partes de máquinas,
soal, roupas de baixo, feitas e para guinchos, guindastes, hastes de mapara tricotar, da classe 22
alpaca, esporte, roupões, meias, sandálias, quinas, insufladores de ar para máTecidos de: algodão,
Ilequatente: Máquinas Sanches
•amianto, entremeados ' de borracha, sapatos, sobre-polises, solidéus short.s, quinas, juntas para máquinas, lan•
Blanes S. A.
cambraia, cânhamo, caroá, casemira, shooteiras, slaks, sobretudos, atinas, çadeiras para máquinas, lanças partes
Local: São Paulo
batista; aparas de tecidos, - tecidos soutiens, sueter, sungas, suspensó- de máquinas, lubrificadores partes de Acoplamentos
axiais, alavancas ide.
Impregnados de carvão para reves- rios, tilleurs, talabartes, tiaras, to- máquinas,maca,cos, maneais antifric- cânicas, alavancas
partes cie má.
timentos, tecidos • de: celulose, cetim, gas, túnicas, turbantes, uniformes, ção, manivelas de máquinas, máqui- quinas, anéis de segmento, anéis parcrepe, cretone, elásticos, fazendas em vestidos véus, e visons, da classe 36 nas abanadoras, achatadoras, acieiga- tes de máquinas, antidetonantes pare
peças, flanelas, fular, fustão, gabar- Acolchoados para: cama, cadeiras, çadoras, afiadoras, ajustadoras, alar- motores, aquecedores de maquinas,
dine, ganga, gase, aorgorão, guta poltronas, cobertas para cama e gadoras, alimentadoras, alisadoras, arietes, artenazes, arranques de mopercha, tecidos impermeáveis, tecidos mesa, cobertores, colchas, edredons, alumadoras, amassadoras, aplainado- tores, apitos de máquinas, aros de
• impregnados de qualquer material, -esfregões, fronhas, guardanapos de ras, arqueadoras, arrolhadoras, aspi- máquinas, balanceiros de maquinas,
tecidos isolantes em peça, tecido de: qualquer tecido, guarnições para radoras, atarrachadoras, a vapor, ba- bases e barras de máquinas, bate-eSa
jerseY, juta, lã, linho, malha, maté- cama e mesa, lençóis de qualquer te- tedeiras, beneficiadoras, bombeactoras, tacas, betoneiras, bielas, blocos partes
ria plástica, linhagem, morim, mus- cido, mantas para cama, panos de brunidoras, buriladoras, catadoras,
máquinas, bombas a pistão, centeline, tecidos de nylon, opala, en- prato e análogos, panos para cobrir centrifugadoras, classificadora- ; cole- de
trifugas, elétricas, hidráulicas, breai,
tremeados de ouro, organui, paco- ou enfeitar moveis, panos para cozi- toras, compressoras, condensadoras, çadeiras
de máquinas, braços de mapaco, paco-couro, panos em peça nha e para cobrir alimentos, toalhas condutoras, construtoras, cortadoras,
brocas mecânicas, bronzá,
para qualquer fim, tecidos de papei, de: altar, banho, mesa, rosto e para de abrir, deacoplar, de alamar, de quinas,
de máquinas, bronzinas, buchas de
percal, percalina, tecidos plásticos,
." banquetes, da classe 37
binar fios, de bobinar, de bordar, de máquinas, burrinhos, cabeçotes ate
tecidos entremeados de prata, tecidos Prestação de serviços relacionados briquctar, dobradoras, de runir, de- máquinas,
cabrestantes, cade rami, rayon, retalhos de teci- com a fabricação; conservação, ma- bulhadoras, de burilar, de calandrar, deias para cábreas,
máquinas, caixas Parça$
Ris, sarja, sarjinha, tecidos de seda, nutenção, transportes, distribuição e de cardar, de clarear, de colar, de de
calandras, calços na/acetim, tafetás, tecidos em geral, te- manipulação de artigos e produtos de conservar estradas, de coser, de cos- tes mácarknas,
de
máquinas,
caldeiras de ind,
cidos para quaisquer fins de peças, qualquer natureza e para qualquer turar, de cavar, de dobrar, de derru- quinas, câmbios, camisas
para mátecidos revestidos de qualquer mate- fim. Prestação de serviços, especial- bar, de descarnas, de- descaroçar, des- quinas,
canos
partes
de máquinas,
rial, telas em peça para tecelagem, mente modas, atelier, de costura, ins- gaseificar, de despolpar, de difundir, cachos adore s, cardans,
"carte:.ar",
telas em peça exceto de meta, resul- titutos de beleza, serviços relaciona- de dobdar, de dranar, de embragar, chumacerias antifricção para maquitantes de tecelagem tussor, veludo, te- dos com o beneficiamneto de fios e de empurrar, de enformar, de encilindros de máquinas, colares pacidos de vidro e viscosos, da classe 23 tecidos a saber: acabamento, estam- grenar, de estriar, de explosão, de nas,
ra, máquinas, compressoras, comutadoAdornos de pano, alamares, alforges paria, fixação, lavanderia, pinçagem, extração, de fabricar produtos; file- res
de fôrça, de velocidade, condensade pano, algodão para alfaiate, ata- retorção, tinturaria, pente,a,gcm, • car- tar, roscar, sacudir, salgar, descasca- doras
de máquinas, condutos para mádagern,
importação
e
exportação,
da
dora,s,
desemparriadoras,
desfibradocadores, ataduras (exceto para fins
contra-hastes para máquinas,
atasse 50
ras, desintegradoras, desnatadoras, quinas,
Medicinais), bicos, Vasas, bordados,
contrapesos de máquinas, coroas
distribuidoras, elevadoras, empacota- para
borlas, braçadeiras, trocados, cadarmáquinas, corrediças para máços, capas para móveis, raquetes, cadoras, espalhadora,s, encadernadoras, quinas,
Ns. 870.866-867
correntes de maquiaas, cru.
pas para instrumentos musicais, caencanadoras, engaveladeiras. eurola- setas para
máquinas, cabos .para má' doraa, encanadoras, escovadoras, es- quinas, culatras
rapuças (exceto vestuário), chumade naáquina,s, (Unade
algodão,
coadores
de
café,
cotampadoras,
expremedoras,
furadoras,
ços
mos, discos de máquinas, dragas megaseificadoras, gramadeiras, impres- cânicas,
berturas para cavalos, pianos, cordões
de máquinas, elétricos,
soras, impulsionadoras, lavadoras, li- êmbolos,eixos
de qualquer tecido, debruns, drogueengenhos de cana e de serra,
zadoras, misturadoras, moedoras, engrenageras
tes, elásticos para vestuário, enchide máquinas, escateis,
pulverizadoras, prurif icadora,s, ramentos de pano, enfentes de pano,
de máquinas e mecânicos,
chadoras, reinadoras, refrigeradores, esmeris
entremeios, entretelas, estopas de alexcêntricos de máINDUSTRIA BRASILEIRA
sacadoras, separadoras, serradoras, estassanizadores,
godão , para alfaiate, etiquetas de
quinas, facas partes de máquinas,
soldadoras, sopradoras, torcedoras, ferramentas
pano, feltros para limpeza, fustões,
mecânicas, ferramentaS
torneadoras, trituradoras, urdidoras,
filtros de pano, fitas, fitilhos, flanede máquinas, filtros de máventiladoras, marteletes mecânicos,, partes
]as para limpeza, franjas; galardetes,
foles de máquinas, fôrmaS
Requerente: Máquinas Saneies
martelos mecânicos, mecanismos cie quinas,
galões, laços, mechas, mochilas, mande máquinas, fôrmas de máquinas,
Blanes S. A.
máquinas, moinhos, molas de ma- fornos
tas (exceto quando vestuário), morde máquinas, forquilhas, fruta.
Local: São Paulo
quinas, motores, munliões para matalhas, mastros, nesgas, ombreiras,
axiais, alavancas me- quinas, parafusos para máquinas, zidores de máquinas, freios, fresas, fupalmilhas, passarnanarias, pussamanes, Acoplamentos
de máquinas e mecânicas,
pavios, pingentes, pon-pons, proteto- cânicas e' partes de máquuinas, anéis pedais de máquinas; pontes de ma- radores
segmento, anéis partes de máqui- quinas, pontea,clores de teares, pinga- gatilhos de máquinas, geradores de
res de pano para colchão, rédeas de de
corrente,. grelhas de máquinas, gequalquer tecido, rendas, sacas, saco- nas, antidetonantes para motores, dores de máquinas, pilões mecânicos, radores
de corrente; grelhas de má-.
de máquinas, arietes, ar- -pilões partes de máquinas, pilões para
las, sianinhas, sutathes, tampos não aquecedores
nezes; arranques de motores, apitos máquinas, placas para tornos, placas quinas, .gruas, guias partes de máoutras
classes,
telas
para
bordar,
h tiras, vieze,s, xergas, na
de máquina, aros de máquinas, ba- partes de máquinas, plainas, plane- quinas, guinchos, guindastes, hastá
lanceiros de máquinas, bases e bar- tárias, platinados de- motores, polias, de máquinas, insufladores de ar para
classe 24
ras de máquinas, bate-estacas, be- politrizes, pratos de máquina, pren- máciaainac, juntas para máquinas,
d'apachos, cortinas, ,cortinados, ence- taneiras,
bielas, blocos, blocos partes sas, rolos de máquinas, receptáculos lançadeiras para máquinas,, lançaS
rados e esteiras para chão, estores de máquinas,
bombas e pistão, cen- de máquinas, redutores para máqui- partes de máquinas, lubrificaclores parpara janela, estrados para chão, lin- trifugas, elétricas,
hidráulicas, braça- nas, reguralores de fõrça, para má- tes de máquinas, macacos, mancais,
para
cama,
oleaaoleos, mosquiteiros '
deiras
de
máquinas,
braços de má- quinas, reguladores de velocidade antil icção, manivelas de máquinas,
dos, panos para assoalhes e paredes, quinas, brocas mecânicas,
brorfzes de para máquinas, reguladores de velo- máquinas; abanadoras, achatad oras,
passadeiras, persianas, móveis, sane- máquinas, bronzinas, buchas
de má- cidade para maquina, rolamentos de adelgaçadoras, afiadoras, ajustadoras,
fas, tapêtes, da classe 34
quinas, burrinhos, cabeçotes de má- motores, rolos partes de máquinas, alargadoras, alimentadoras, alteradoAbrigos quando vestuários, agasalhos, •quinas,
cábreas, cabrestamentos, ca- rotativas, rotores, segmentos, tambo- ras, alumadoras, amassadoras, aplala
alvas, anáguas, aventais, baby-cloll, deiras para
máquinas, caixas palres res, partes de máquinas, separadores, nadoras, arqueadoras, arrolliadorns, as.
barretes, batas, batinas, bermudas, de máquinas,
calços partes partes de máquinas, teares, tesouras piradoras, atarrachadoras, a vapor,
.blusas, blusões, boinas, boleros, bo- de máquinas, calandras,
caldeiras de máquinas, mecânicas, tornos, tremonhas, tubu- batedeiras, benaficiadoras, bombeado:nés, borzeguins, botas, botinas, ca- câmbios, camisas
para máquinas, ca- lações para caldeiras, turbinas, vál- ras, brunidoras, buriladoras, catadoche-cols, cache-ne z , calçados, caleiclassificadoras,
nos
partes
de
máquinas,
carburado- vulas, partes de máquinas, ventila- ras, centrifugadoras,
nhas,
calções
inclusive
para
esporte,
•
compressoras, condensadocamisas inclusive para esporte, cami- res, cardeas, "carters", chumadeira dores, partes de mbãquinas, ventoi- coletoras,
condutores, construtoras, cortam
sas de fôrça, camisas pagão, camise- antifricção para máquinas, cilindros nhas, partes de máquinas, virabre- res,
de abrir, de acoplar, de alta.
tas, camisolas, ca,misolões, canos de de máquinas, colares para máquinas, quina, volantes, partes de máquinas, doras,
mar, de binar fios, de bobinar, de
da classe 6
botas (perneiras), capacetes, capas, compressores, comutadores de fôrça,
de briquetar, dobrua,doras, de
capotes, carapuças, cartolas, casacos, de velocidade, condensadores de má- Prestação de- serviços relacionados bordar,
brunir, debulhadoras, de burilar, de
casacas, casquetes, casulas, ceroulas, quiunas, condutos para máquinas, com a fabricação, conservação, ma- calndrar, de cardar, de clarear, de
abales, chapéus, chinelos, chuteiras, •contra-hastes de máquinas, contra- nutenção, transportes, distribuigo e
de conservar estradas, de coser,
cintas, cintos, cinturões, clergy-man, pesos de máquinas, coroas para má- manipulação de artigos e produtos colar,
de costurar, de cavar, de dobrar, de
tolarinhos, culêtes, nombinações, cor- quinas, corrediças para maquinas, do macio metalúrgico eb geral; As- derrubar, de descascar, de descaroçar,
Pinhos, cuecas, camisas, colete, dol- correites de máquina, de trara mis- sistência técnica em máquina em de gaseificar, de desgaseificar, de desmens, écharpcsa espartilhos, estolas, são, cruzeiros de aláquinas. cubos geral, serviços mecânicos sob todos os polpar, de difundir, de . dobrar, cle
fantasias, fardamentos, fardas, fral- para máquinas, aaldeiras ee má- aspectos, feiras, exposições, importa- drenar, de embrugar, de empurrar,
das. fraques, galochas, gandolas, gôr- quinas, dinamos, discos de maquicão e exportacã,c). da classe 50
de enformar. de engrenar, de esa
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Ciar, de explosão, de extração, de
fabricar produtos, de fiietar, de roscar. de i.acudir, de sa:gar, desca.scadores, cles:imalhadoras. orLsfibradoras, deiáintii:gradoras, .dcsnat adoras,
distribaideras, eievadcras, empacotaderas, c.spalhadoras, encadernadoras,
engave'adshas, enriilad.siiras, escavaOras, ensacadoras.. expremedoras,
fui ad.r.ra.), gaseificadoras, gramadeiras, mips assolas, impulsionacio-as,.
lixactoies,
purificadoras, rachadora ; refinat.thas, reffigeradoras, secaiolas, s.:paradoras, srradoras, soldanoras, s:.piadora,s.. torcedoras, tornado as trituradoras, urdidoras,
venciia,uoras, marteietes inecanicos,
mai. telc.! mecânicos, ,. iecanismos de
niaz.itiinas, moinhos, 'matas de maquinas, motores, munhões para máquinas
paiatusos para máquinas, pedais de
Máquinas, pentes de maquinas, penteadores de teares. pinga-lm.e.s de mailões mecânicos pistoe;; para
Máquina,s, placas para 'tornos placas
partes de máquinas plainas, planetarias, platinados de motmes, polias, puiitrizes, pratos de máquinas, prensas,
ralos de máquinas, receptáculos e redutores para máquinae. feguladoras de
yelocidades para máquinas rmamentos
de motores, rolos partes de máquinas,
rotativas, rotores, segmentos, separadores, parte sde máquinas, tambores,
partes de máquinas teares, tesouras
mecânicas, tornos, tremonhas, turbinas, tubulações para caldeiras, válYulos, partes de máquinas, ventiladores, partes de máquinas ventoinhas, partes de • máquinas, virabre'Ruins, volantes, partes de máquinas.,
da classe 6.
Prestação de serviços relacionados
'com a fabricação, conservação, manutenção transporte, distribuição -e
Manipulação de artigos e produtos
do' ramo metalúrgico em geral. AsLittência técnica em máquinas em ge•al, serviços mecânicos sob todos os
aspectos, feiras, exposições, importa.. çao e -exportaçao, na classe 50
N.
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N9 870.878

grãos, moendas para canas, pulverizadores, separacleiras, Semeadeirase
tratores, trilhadeiras trituradores,
segadeiras
•
I

BECKUROL
R equer ente: Iteichholet-AIDort-Che
mie -Aktiengesellschaft
Local: com sede em Hamburgo,
Alemanha
Classe: 28
Artigos: Resinas sintéticas para fins
industriais
N9 870.879

TÊRMOS DEPOSITOOS EM:

3-12-68
.N.° 870.884'

ADVIM - ADminusTRAçÂo
DE IMÓVEIS LTDA

Requerente: Advim — Administração
Requerente: C. B. Fleet Company,
de Imóveis Ltda.
Incorporated
Local: com sede na cidade de LynchLocal: Minas gerais
burg, Estado de Virgínia, Estados
Nome de Empresa
Unidos da América do Norte
Classe: 3
Requerente: Reichhold-Albert-CheN.° 870.885
Artigos; Preparações farmacêuticas, a
mie Aktiengesellschaft
saber: para lavagens
intestinais
SANTA IZABEL
Local: com sede em Humburgo
(clister), laxativos, substâncias nuAlemanha
tritivas à base de proteínas, vasodiClasse: 28
IND.BRASILEIRA.
latadores dilatadores dos brônquios, Artigos: Resinas sintéticas para fins
estimulantes do miocárdio e respiraindustriais
Requerente: Cerealista Santa Isabel.
tórios, e diuréticos
Limitada1
N 9 870.880
Local: São Paulo
N9 870.875
Classe: 41
Artigos: Cereais, tais I como: arroz,
feijão, tubérculos, milho e trigo
Requerente: Reichhold-Albert-CheN.° 870.886
mie Aktiengesellschaft
Local: com sede em Hamburgo,
Alemanha
Classe 28
Cécritábil
Artigos: Resinas sintéticas para fins
industriais
Requerente: Dimas L1no de Mattos
N° 870.881
Feijó
Local: São Paulo
Classe:
Genêro de Atividade Prestação de
rlostalen strip
serviços contábil, auditoria, constituiRequerente: r-arowerke Hoechst Ak- ção e legalização de sociedades, mien.
tiengesellschaft vorm. Meister Lucius tação e assistência fiscal das sociedades
Requertnte: J. R. CIelgy S. A.
& Brtining
Local: em Basiléia, Suíça
comerciais e hiclustriais
Local: em Frankfurt/Main-Flachst,
Classe: 2
Alemanha
N.o 870.887
Artigos:
Preparados
para
exterminar
,MAQU'INAS SANCIIES MANES S/A
Classe 28
plantas e animais daninhos, inclusive
Artigos, Tirinhas de películas plásherbicidas
COMIN 1
ticas e tecidos feitos das mesmas, bem
Requerente: Máquinas SancheS
como, sacolas, bélsas
N9 870.876
Blanes S. A.
N9 870.882
Local: São Paulo
Requerente: Scarance as Cicchetto
Nome de emprêsa
Limitaria
N9 870.871
Local: São Paulo
Classe: 41_
Artigos: Especiarias, farinhas annum.
Requerente: J. R. Geigy S. A.
dUÂMBURGTIÉS*
ticias, féculas aliinenticias, flocos e
Local: era Basiléia, Suíça
milho
Indástria Brasileira
Classe: 2
N.°
870
888
Artigos: Preparados para exterminar
Re q uc ren te : Jacobs & Cia. Ltda. plantas e animais daninhos, incluLocal: RS
AGR9FIG
sive herbicidas
Classe: 41
'Artigos: Manteiga, queijo, creme de
Requerente: Agrofig Administradora
N9 870.877
leite, doce de leite leite engarrafo
Agro-Pecuária Ltda.
N9 870.872
Local: SãO Paulo
4.
Classe: 50
Objeto: Administração em NON'
Requerente: tJlderico Pires Santos
pecuéria
Local: Guanabara
N.°
870.889
Classe: 33
Título
j
Requerente: Refinaria de Açúcar da
N9 870.883
Bahia S. ,A.
MILHO-ES DE
Locl: Bahia
MÁQUINAS
Clane: 41
Artigos: Açúcar refinado
N9 870.873
Requerente: Milhes de Máquinas
Indústria Brasile"
Limitada
Local: São Paulo
Requerente:
Francisco
Lindner
S.A.
Requerente: .1. R. Geigy S. A.
Indústria e Comércio
Classe: 17
Local: em Basiléia, Suíça
Local: Guanabara
Steq uerente: Refinadora de Açúcar
Artigos:
Máquinas
de escrever, migaid
da Bahia S. A.
Classe 7
Classe: 2
Local" Bahia
Artigos: Preparados para exterminar Artigos: Arados, colhedeiras, Culti- nas de sornar, máqUinas de fotocipias,
multuplicadore3
plantas e animais daninhos, inclusive vadoras enfardadoras, enxadas rota- máquinas de xeróxl
Classe: 41
de cápias
tivas, grades de discos, moinhos de
herbicidas
Artigos: Açúcar refinado

SYNTHACRYL

PHENHYDROL

ind.

amEilleira

NIRGAPOL

Argt

Ind. Brasileira
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N.° 870.890

N.° 870.897

"SUNYER-SOCIEDA.
DE ANUIU INDUS
TRIA E COMERCIO
Requerente: Sunyer — Sociedade
Anónima, Indústria e a:Jurarei°
Local: São Paulo
Nome Comercial
N.o 870.891
•

"FUJI -KOH"
Ind. Brasileira

E.

"ITANOVA"
Ind. Brasileira

"CATEDRÁTICA'
Ind. Brasileira
Requerente: Organizaçãc
Catedrática Ltda.
Local: São Paula
Classe 50
Artigos: Prestação de serviços
N.° 870.894

"ORGANIZAÇXO
CATEDRÁTICA

•••nnn••

Requerente: Organização
Catedrática Ltda.
Local: São Paulo
Classe 33:
Titulo
N.° 870.895

°ELETR.() PENHA .
LAR"
Requerente: Eletro Penha-Lar Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 8
Titulo
N.° 870.896

"DIR-NEY"
Ind. Brasileira
Requerente: Camisaria "Dir-Ney"
Limitada
Local : São Paulo
Classe: 36
Artigos: Cantigas

"RIO PEQUENO"
Ind. Brasileira

N.° 870.908

.

').re00.4-ZAVRIZOÓ
dlid o Br 11
aa eira

, Requerente: Farmácia Droga-Laurinda

ENG

KRAIN-TEr.
Ind. Brasileira

JONAS.
Ind.' Mrasileira

1

Requerente: P'armacia e Drogaria
Jonas Ltda .
Local: São Paulo
Classe: 3 ff
Requerente: Krain-Tex Indústria e
Artigos: Substâncias, produtos prepae
Comércio de Confecções Ltda .
rações químicas para serem usadas neY
Locai: São Paulo
medicina ou na farmácia
Classe: 36
Artig›, Abrigo: quando vestuários,
NS 870.910-913
alvas, baby-dolls, cache-cols, saintee,,
meias, lenços, combinações, anáguas,
aventais, calças ligas, vestidos, calçiribas, bermudas, cintos, cinturões,
cuecas; ceroulas, luvas, pijamas, mail- Requerente
a Kartro S . A. Importadora
lots, toucas, . saias, palatos, uniformes;
,ir
e Distribuidora
camisas, gravatas, camisetas, camisolas,
Local: São Paulo
roupões robe de chambre e ponchos
ir
Classe: 38
Artigos:
Bobina
de papel, bloco. para
N.° 870.905
GARIA LUTE"
anotações e para ser usado em caixas,/
cartões, duplicatas, envelopes, any&
lucros de papel, e l uetas, faturas, no.
tas fiscais, papéis em geral, recibos,
Requerente: Mario Norielli
recipientes e rótulos
Local: São Paulo
1
Classe: 3
Classe: 17
Titulo
IND, BRASILEIRA
Artigos: Almofadas para cai-ui:hm/1j
aanrelhos duplicadores de cópias, cem_
N.° 870.900
netas. çaialanbadore. , datadores, dupli•
cadores, fitas para márjuinas, maquinam
Requerente: Depósito São Domingos de escrever, calcular e de grampeara
"SOL DE OURO"
Limitada
multiplicadores de cópias, papel card
Ind. Brasileira
Local: São Paulo
bono e papei stencil
Classe: 16
N.° 870.914
Requerente: Manufaturas Sol de Ouso Artigos: Calhas ferros para construção, lajotas, manilhas, colunes, pilares,
Limitada
telhas, estacas, postes, tijolos, blocos,
Local: São Paulo
azulejos, ladrilhos, tubos, painéis. para
Classe: 35
tetos e paredes e cono,nto nreparado
Artigos: Sacolas, beolsas, malas
N.° 870.106
N.° 870.901

S

Requerente: Panificadora e Bar
Ferdirceu Ltda .
Local: São Paulo
Classe: 41 Titulo
N.° 870.893

N.° 870.903

Limitada
Local:
São Paulo
Raquel
Saciedade de Implementos Requerente: Relojoaria Rio Pequeno
Classe: 3
Automotivos
caaova" Ltda
Limitada
Artigos: Substâncias, produtos prapsat
Local: Sáo Paulo
Local: São Paulo
rações químicas 'para serem usadas.
Classe. 50
Classe: 8
. na medicina ou na farmácia
Artigos: Importação e comércio de
Artigos: Relógio
N.° 8,70.909
peças para tratores, caminhões e
N.° 870.904
similares
N.° 870.898

Requerente: Importadora e
Exportadora Fuji-Koh do Brasil Ltda.
Local: São Paulo
"
RAZA-TE -CON
Classe: 8
ERVAÇA0 DE AC/II
Artigos: Acumuladores, relógios, ripaÇADOS"
relhos de comunicação, apare:hos de
contrôle de calor, fôrça, tempeintura,
bússolas, aparelhos projetores, aparelhos refrigerados, rádio, televisão, apa.
relhos de contraie de sons, amplifica. Requerente: Engraxa-Te-Conservação
de Calçados Ltda.
dores, voltímetros, hidrômetros, bom.
Locai: São Paula
bas para gás, criStais de rádio, níveis,
Classe: 33
medidores de distancias, microscópios,
Título
instrumentos de contrôles mecânicos
— -interruptores, intercomunicadores, reN.° 870.899
fletores, registro para canos, água e
gás e vibradores, volúmetros, velocia
metros
"FLEKÁCIA E DM).
N.o 870.892

°PANIFICADORA E
BAR FERDIRCEU"
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SIIVERTYPE-,
Ind. Zrasileire

SÃO DOMINGOS

"BAR E LANCHES
DOS FEIRANTES"
Requerente: Bar e Lanches dos
Feirantes Ltda .
Local: São Paulo
Classe: 4-1
Título
N.0 870.902

"MAG"

PIRAJUSSARA
Ind. Brasileira
Requerente: Farmácia e Drogaria
, Pirajussara Ltda .
Local: São Paulo
Classe 3
Artigos: Substancini produ tcs e pra.
parações químicas sara serem usadas
na medicina ou na farmácia
-N.° Sn . 907

Ind. Brasileira

Requerente: Saber S . A. Expansao
Industrial e Comercial da Cultura
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Uma revista
NS. 870.911-912

Ind. BrasUeirW

DELOAN
Ind, Brasileira

Requerente: Indústria de Refrigeração
Gelo-Fabril Ltda .
Local: São Paulo
Classe: a
Requerente: Farmácia e Drogaria
Artigos: Aparelhos de ar refrigerado,
Deloan Ltda.
aparelhos de refrigeaação refrigeradoLocal: saci Paulo
res,' ventiladores, aspiradores, opereClasse: 3
lhos de- ar condicioa ad o, geladeiras Artigos: Substâncias, produtos e precongeladores, instrumentos para refri pau çi'as s nuimicas para serem usadas
geração e ventiladores
na medicine ou na. farmácia

'Requerente: Kartro S . A. Importadora
e Distribuidora
Local: São Paulo
Classe 38
Artigos: Baa-inas dr papel, blocos
pe,
na anotações e para ser usado cm eek
vas, cartões, dttplicatas, envelopes,
elet
válucros de papel, etiqueta., fatura%
notas fiscais, papeis em geral, reclboe4
recipientes o rótulos

t 7

r
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ladrilho" manilhas de barro, pedras,
N.° 870.919
Casse: 1?
portas, soleiras, tijolos, telhas de barArtigos: Almofadas para carimbos,
ro, ferro e vidro, artigos êsses empreaparelhos duplicadores de cópias, cagados exclusivamente para
ADEFAR
netas, carimbadores, datadores, dupliconstruções
;Ind. Brasileira
cadores, fitas para máquinas, máquinas
N o 870.926
de escrever, calcular e de grampear.
a
s,
papel
car
;
multiplicadores de cóp
Requeret.te: Distribuidora Veterinária
bono e papel stencil
_Farmavet Ltda.
EXTREME
N.° 870.915
Local: São Paulo
Ind. Brasileira]
' Classe: 2
Artigos: Vitamina para uso veterinário
Requerente: Modas Extreme Ltda.
Local: São Paulo
N,°870. 921
ARTS —LAR
Classe: 48
1nd, Brasileira
Aplicação: Agua para maquilagem,
ARTESCO
de barbear, batons, brilhaní rnd. Brasileira' aparelhos
tinas, cosméticos, craions para soRequer e nte: Arts-Lar Utilidades
brancelhas, cremes embelezadores,
Domésticas Ltda.
desodorantes, escovas
dentifrícios,
Local: São Paulo
Reguei:ente: Artesco — Comercial
para dentes e toucador, esmalte para
Classe: 8
e Papelaria Ltda.
unhas, grampos 'para cabelos, glicerina
'Artigos: Aparelhos eletrodomésticos
Local: São Paulo
perfumada para o toucador, laquê, loutilidades domésticas abat-jouts, e
Classe: 38
ções, pentes para cabelo, perfumes,
Lanternas
Artigos: Blocos para correspondencla,
sabonetes, talco perfumado
blocos para cálculos, blocos para ano
N.° 870.916
N 9 870.927
tações, cadernetas, cadernos, cartões de
visitas, cartões comerciais, cartolina,
envelopes, papéis sem impressão, pa.
.ELÉTRICA
péis em branco para impressão, papel
r NOVA GUILHERME
DIEBRAb
almaço com ou sem pauta, papel de
Ind. Brasileira
seda, papel impermeável, papel para
:os de
,
desenho,
papel
para
escrever,
da
e:
Elétrica
Diebral
Ltda.
t
• Requeren
papel
Local: São Paulo
Requerente: Panificadora Nova GuiClasses: 8 e 50
N.° 870.922
lherme Ltda.
Artigos: Consertos e compra e venda
Local: São Paulo
de componentes elétricos para veículos
Classe: 41
Artigos: Pães, doces, pizzas, lanches,
auto motores
: PAIVA PLÁSTICOS
churrascos, confeitos, chocolates, bomN.° 870.917
'Ind. Brasileira
bons e balas
N 9 870.928
Requerente: Mario Colaço de Paiva
Local: São Paulo
rEEzrt.
Classe: 49
Ind. Brasileira Artigos: Miniaturas:
aviões, bonecos
'.DENICKILE
carrinhos, chicaras, copinhos, automóveis
PUBLICIDADE
Requerente: Modas Fekete Ltda.
N.° 870.923
Local: São Paulo
Classe: 36
MANIFESTO
Requerente: Mário Montini de Nichile
Artigos: Blusas, calções, calçados, cal.
Local: São Paulo
Indo Brasileira
ças, camisas, capas, cintos, combinaClasses: 32 e 33
;Oes, gravatas, luvas, maillots, meias
Titulo de Estabelecimento
coalhas, pijamas, soutiens, sweaters, Requerent ta: Manifesto Autónáveis
N 9 870.929
vestidos
Limitada
Local:
São
Paulo
N. 0 870.918
Classe: 21
Artigos: Automóveis
"COMODORO'
N 9 870.924

rInd. Brasileira

Reauerente: Empresa Cinematográfica
Comodoro S.A.
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Programas e peças cinemuto.
gráficas
N.° 870.920

ae 1YOY

1•19 870.930 .11

WID.BRASILEIN,y
Requerente: cnuao3 —

Técnicos Contábeis Ltda.,
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: 'Serviços de auditoria

Contabilidade

e

N9 870.931

a agn
Zatintania

Requerente: Indústria e Comercio de
Confecções "Palmar" Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Abrigos quando vestuários
cueiros, calções, uniformes para crian,
ças, • camisetas, bonés, calças, calai.
nhas, pijamas, meias, japonas
tis, fraldas, macacões para crianças
_
gôrros, lenaos, cinturões, bermudas
infantis, botinhas, saias, vestidos, togas, ponchos para crianças, shortsk
maillots, boinas para crianças, shorts,
cuécas, camisas inclusive para esporte e chales para crianças
Na 870.933

nA4UNA°
ïnd e Brasileira-

Requerente: Indústria de Produtos •
Alimentícios Azuna Ltda.
Lotai: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Arroz, feijão, batatas, milho
amendoim, alho, cebola, óleo para alimentação, azeite, azeitonas, amido:
IND. BRASILEIRA
alimentícios, açúcar, sal, pimenta do
reino, canela, mandioca, caramelo,
4:==necieffilima
mortadela, presunto, roz-bife, ervilhas, grão de bico, farinhas alimentícias de cereais, aletria, peixes, carnes
verdes, carnea em conservas, doces ern
Requerente: Indústria Química
conservas, marmelada, goiabada, pes"Caucaia" Ltda.
segada, bolos, bolachas, chocolates
Local: São Paulo
manteiga yogurt, extmto de tomate,
Classe: 1
condiment e preparados para
Artigos: Absorventes químicos, aguaralimentação
rás para indústria, álcalis químicos,
,
amoníaco, antiferruginosos químicos,'
I N° 870 . 934
barrilhas químicas, benzina, descoran»
tes químicos, dissolventes químicos,
hidrossulfito e removedores químicos
nICURGO'
Ind-. orasileira
N° 870.932

GAUGAIA

ta~do.ad °pudim
Requerente: C lau dio Rondem
Local: São Paulo
Titulo de Estabelecimento
Classe: 33
N 9 870.925

ROSSETTI
Ind. Brasileira,'

"PANIFICADORA E

Requerente: Casa Rossetti — MateCONFEITARIA 423"
riais para Construções Ltda.
Local: São Paulo
Requerente: Panificadora e
Classe: 16
tarja 423 Ltda.
.eLtigos: Azulejos, caixas de cimento,
tocai: São_ Paulo
cal, 'concreto. cirrv,.nto, esquadrias, esCSlase: 4
Título
tes, isolantes
Transp'rte tacas, impelir/

Requerente: Transcol
e Comercio Ltda.
Local: São Paulo
Classes: 1 __ 4 -- 42 e 33
. Título de Esfiabelo.timento

fevereiro

PREÇO DO NúMERO DE HOJE: NCr$ 0.16

Requerente: Licurgo Modas e Conf
ções Masculinas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos, Carnisas, cuécas, gravatas.
meias, lenços,, calções inclusive para
esportes, roupões, robe de chambre,
uniformes, calças, cinturões. paletós,
japonas, jaqtietas. . maillots, capas.
culoteá, shortsi suéter.• roupas de baixo, roupas feitas, sobretudo, suspensórios túnicas. capacetes, capotes

