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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PP.OPF.IEDPr-

PORTARIA N9 19, DE 10 DE
MARÇO DE 1969
O Diretor-Geral do Departamento
Nacional da Propriedade Industrial,
do Ministério da Indústria e do Comércio, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso V e combinado corri
o inciso XIII, do artigo 50, do Regimento aprovado pelo Deareto 119 535,
de 23 de janeiro de ;962, resolve enviar pelo prazo de dez • (10) dias: á
cidade de Recife, no Estado de Pernambuco, em objeto de serviço público, a fim de orientar a Delegacia
Regional da Indústria e do Comércio,
na Capital do referido Estado, sôbre
a maneira pela qual "devem ser processados os pedidos de registros- de
marcas e patentes, tendo em vista
as dificuldades surgidas na mencionada Delegacia, a servidora Zilda Figueira, matrícula n9 1.196.737, Oficial de Administração, nível 12, dêste
Ministério, em exercício neste Departamento.
DIRETOR-GERAL
Expediente de 11 de março' de 1969
Diversos
Antônio Buler (no pedido de nomeação para seu prepasto do.Sr. Otávio Alexandre Grimaldi Molleri). Defiro o pedido.
Antônio Paulo de Paiva (no pedido de nomeação para seu preposto
do Sr. Ivan Said de Abreu). - Defiro o pedido.
Divisao de Marcas

Expediente de. 11 de março de 1969
Marcas deferidas
N9 508.493 -- Irlemp-Victor - Irlemp-Victor Juntas Ltda. - cl. 31
(com exclusão dos artigos indicados
pela seção) .
N9 523.954 - Rornan - Vicente
Roman Simoh
cl. 36.
N9 543.821 Erfil - Eugênio Ribeiro Filho - cl. 21 (com exclusão
de alavancas de câmbio e considerando-se "arro" como aro).
N9 547.986 -.Mabel - Are! da
Câmara Martins - el. 18.
N9 552.933 "----Imédica - Imédica
Indústria Brasileira de Medicamentos Ltda."- cl. 3.
N9 553.956 - Edit.:ira Legislação
Fiscal - Mário Lamarini - cl. 32.
N9 557.096 - Sadel - Sadel Sociedade .Artigos Domésticos, Elétricos Ltda. - cl. 6.
N9 584.065 - Guarany - Armazém Guarany Ltda. cl. 41 (com
exclusão dos artigos indicados . pela
secÁo)..
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N9 597.430 - Sandspar - Saneispar Minérios Ltda. - el. 4.
N9 597.438 - Concresan - Engenharia Artefatos de Cimento Concresan Ltda. - cl. 16.
N9 598.817 - Relex - José Zapparolla Júnior - cel. 17 (com exclusão de calendários).
N9 599.250 - Frinor --- Cia. Eletrometalúrgica do Brasil Norler cl. 8
(com exclusão dos artigos indicados
pela seção)
N9 605.324 - Turboil - Milton Alfredo da Silva 10 609.634 -- Igarapé - .Igarape
Construtora e Imobiliária Ltea. cl. 16 (com exclusão dos artigos indicados pela seção).
N9 609.977 Guia RB da Indústria - Roger Ernile Bougeard e Robert Armand Bougeard - el: 32
(com exclusão de publicações iria-.
pressas).
-N9 610.187 - Fiel - Indústria Fabril Palha de Aço Ltda. - cl. 46.
N9 415.417 - Real Club - Costa;
Penna & Cia. - ci. 44.
N9 427.136 - Orwo - Mogens
Stellinger - cl. 8.
N9 437.931 - Ethicon - Ethieon
Incorporated - el. 41.
NY 449.497 - Ivrara3o FP - Fábrica de Máquinas Raimann S. A. el. 6.
Tipografia
N9 469.208 - Delta
Delta Ltda. - el. 38.
N9 475.811 - Novostil - •tilnovo
S. A. Indústria e Comércio, de 4dministração - cl. 36.
N9 516.639 - Forsul - Forsul Forjaria Sul Americana Ltda. - c1.5
N9 517.126 - Emancipação em
Marcha -- Rossine Camargo Guarnieri - el. 32.
N9 541.162 - Usiminas - Usinas
Siderúrgicas de Minas Gerais S. A.
Usiniinas - cl. 43.
N9 550. .113 - Eletrocar - Autopeças Eletrocar Ltda. - el. 21.
N9 553.392 - Edinburgh Ca,stle John Cotton Limitcd - cl. 44.
N . 555.091 - Olivetti - Ing. C.
, Olivetti & C. S. p. A. - cl. 48.
N9 559.456 - Saloon - Paulo de
Arruda Cotrim e Carlos Augusto de
"vasconcellos - cl. 41.
• N9 583.632 - SoinarbiYsdade Industrial de Artefatos de Borracha Soinarbos S. A. exclusão dos artigos indicados .1):ia
seção) .
N9 583.761 - Cobresultox - 1-485
- Cia, Química Rhodia Brasacita
- cl. 2.
Editôra
N9 586.568 - Elpa
Ltda. - cl: 32.
N9 590.764 - Emblemática SCreen Gerns Inc. -- cl. $2 (c:ni
exclusão de • noblieacões em gerei) .

N9 444.397 -- Extra Azul - Fabrasa S. A. Fábrica Ilrasileira de
Lâminas - cl. 11.
N9 530.525 - Tec Bras -.. Metalúrgica Tec Bras Ltda. -,- cl. 11. .
N9 531:115 - Duralit - Antônio
N9 597.553 - Inha:amon - La- Luiz Pereira de Sampaio - cl. 28.
boratório Farmacêutico Efedril S.A.
N9 553.192 - Confort-Air - Con- ci. 3.
fort-Air S. A. Engenharia Indústria
N9 598;655 Pronto---Man - Pre- Comércio - cl. 8. cisa - Participações, • Engenharia;
N9 554.763 - Presunt,ela -- FriIndústria e Comercio S. A. - cl. 28. gorífico Renner S. A. Produtos AliN9 599.195 - Tavares
Refrige- mentícios - cl. 41.
ração Tavares Ltda. - cl. 8.
N9 476.881 - Metox - Laboratório
N9 600.520 - imprensa Livre de Biopan Ltda. - el. 3. *
São Paulo - Rubens de Aze Jedo
N9 5i‘.4 835 - Guarany - Guarany
-Gaivão - cl. 32 (com exclusão ae. Comercial e Importadora de Ferrapublicações) .
gens Ltda. - cl. 38.
• N9 600.562 - Muamba
Irmaoá
N9 603.00 - Norton - Norton,
Santiago & Cia, Ltda. - ci. 42.
Reis S. A. Comissária e Exportado• N . 600.985
Trianon - Triation ra --:- cl. 11.
Indústria Textil Ltda. - el. .36.
N9 604.708 - Codepar - Cia. de
N9 601.909 - Renovaço - Arlindo Desenvolvimento Econômico do PaLima - el. 40.
raná Codepar - el. 41.
N9 605.066 - Coelho - Coelho, • N9 605.084 '-' Irco - Bonnacio
Coelho & Cia. Ltda. - cl. 23.
Sanchez Sayas - cl. 17.
N9 607.290 - Bandinha do Juca N9 607.681 - Anita - Chocolate
Cassio Muniz S. A. Importação e Dulcora - cl. 41.
Comércio - cl.
N9 611.371 - Capri - Quimiea
N9 612.734 - Japonnete - Con- Valmey S. A. - cl. 46.
fecções Mac-Yem Ltda. - cl. 36.
InT 9 611.420 - • Minebita - Minebra,
N9 613.019 - Simarthe - Simar- Minérios Brasileiros S. A. Minerathe Indústria e .Comércio Ltda. - ção e Industrialização - ci. 4.
ci. 2.
N9 612.1?3 -- Sopei - Sopei SoN9 614.428 - Cadeira de Barbeiro ciedade de • Importação e Exporiaçao
- Organização Victor -Costa Rádio e Ltda. - cl. 5.
Televisão Ltda. - cl. 32.
N9 612.63v - Marmor - Marmor
Titulo de estabelecimento deferido
Indústria de Mármores Ltda. - clasN9 547.630 - Casas Portuguesas - se 4.
Comercial Vera Cruz Ltda. - clasNo- 421.931 - Diamante - Ibra,ses 8 - 11 - 33 - 41 - 42 e 46 - masa Indústrias Brasileiras de MaArt. 97 n9 1.
teriais Pará Polimento S. A. - .
N9 553.420 - Umuarama Country cl. 4.
Club Cical - Imobiliária ConsN9 461.273 - Cincbras - Exibidotrutora, Administradora Ltda. - ra Cinebras Ltda. - c'.. 32.
cl. 33 - Art. 97 n9'1.
N9 479.891 - Dr. W. S. - Dr.
N9 553.675 - Lojas Triunlo - Willmar, Schivabc G. m. b. H. Lojas Triunfo Ltda. - ci. 14 - 28 cl. 3.
- 31- 34 = 39 - 40 e 49- tcom
N9 593.614 - Anunciarte - Anunexclusão . de gênero de negócio re- ciarte Publicidade Ltda. - cl 32
ferente à classe 40) .
N9 597.514 -- Siadium - Coinácio
N9 429.022 - Imobiliária Vitória- e Indústria de Artigos Para Esportes
Régia á-- Imóveis VitóriaRégia Ltda. Stadium Ltda. - cl. 43.
N 9 598.633 --- Cesipar -- Cia. Si-.
- cls. 3 3e 50 - Art. 97 n 9 1.
N9 50.5.603 - Ótica Vitória - derúrglca do Paraná Cosipar - J. 5.
N9 600.560 - Caiçara -- Fábrica
Francisco Fernandes Filho - classes
8 - 13 - 14 - 28 e 38 - Art. 97 de Roupas Profissionais R card Lula.
- cl. 36.
r 9 1.
N9 6.,,s.8N. - Ooma Lem -- CanN9 599.455 - Saloon - Pauto
tina Coma Bem Ltda. - cl. 41.
Arruda Cotrim e Carlos Augusto de
N9 610.732 - Goldstar - Rodolfo
Vasconcellos J els. 41 - 42 e 43 -- Korall ,-. cl. 44.
Art. 97 1-1.9 1.
N9 611.478 - Modulart - José
N9 600.928 - Cinema Boulevard Romano Garotti - cl. 16.
N9 613.266 - MetalCusa - MetalCapri Imobiliária Ltda. - ;x1 , 33
fusa Metalúrgica e Fundição Santa- Art. • 97 n 9 1.
na Ltda. - cl. 11.
N9 614.285 ---• Probras - Probras
Marcas indeferidas
Promotora Brasileira do Comércio
N9 318.201 - Enso - Enso S. A. Internacional
Ltda. - cl. 35.
Emprêsa Nacional de Saneamento e
N9 614.796 - X-9 - Indústria
Obras - cl. 16.
Textil Garambei S. & - ci. 23.
N9 £14.925 - Hidratai - FarmáN9 410.805 - Magne'oras - Magnebras S. A. Isolantes Térmicos - 1 cia Nacional de Homeopatia Ltda. --•
el. 3.
ci. 1.

EXF'EsPIIENTE

As Repartições Públicas de.
verão entmgar na Seção de Co.
snunicações do Departamento de
êmprensa Nacional, até às 17 ho.
cas, o expediente destinado à pwblicação.

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

Para evitar intérrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
ce-mwe DA Daçao. oe ADDAçÂo
solicitada com antecedência de
FL ORIA NO GUIMARAES trinta (30) dias.

DIRETOR GERAL

te-mim oo seftveço De

- Os originiais, devidamente
autenticados, deverão ser dactilografados em espaço dois. em uma
só face do papel, formato 22x33:
as emendas e rasuras serão resnalvadas por quem de direito.

pumicAosee

'matosa° nas °fleuma EE , Depertarn tnto de imprensa Nacional.

ASSIN AT II RAS

N 9 532.413 - Veloz - Organização
1,7 . ..oz de Pneus Ltda.
cls. 33 e 21.
NY 352.949 - Mobiliária Estilo E. -tiancie-man - ci. 40.
N Y 543:456 - • Escritório Comercial
Edema'. Pereira Lima.
Lana
• . 53.612.711 - Mercúrio - Arlindo
NY
IV.,anes - el. 33.
N 9 - 609.631 - Parque da Lapa Stex S. A. Administração Comércio
ci. 33.
e indústria
Frase de propaganda indeferida

IV 611.025 - Limpe _Mais Limpo
Limpando Com. Limp - I,aiz . Renata - Cl. 46.
Diversos.

Enema & Cia. Ltcia. (no pedido
de pr#rogação do registro :248.815
nialea - indeferido em virtud2 de ter requerido por proaarador
incapaz. Somente agente ou advoLado poderiam fazê-lo.
Exigências

Termos com exigências a
cumprir:
N9 456.285 .- Aurélio Eufrasio de
Caveira. & Cia.
N: 473.446 - Gibi Magazine Coiinrcio e Representações Ltda.
N
9 473.449 - Galerias, Brasileiras
Comércio e Indústria S. A.
.413.477 - Comisca Cooperativa
Mista Agrícola de Cambe Ltda.
N9 473.478 - Comisca Cooperativa
Mista Agrícola de Cambe Ltda.
N9 564.884 - Paulo Emerich.
N9 570.661 - Empreendimentos
Administração Anna Ltda.
N9 570.662 - Empreendimentos
N
Administraci-in Ana Ltda.
,N9 586.333 .- Florindo de Angelo.
• 9 586:687 -João de Carvalho.
N9 586:805 - Serpel Serviços cle
Publicações Especializadas IMAN 9 589.740 - Arcanjo Ferreira de
Souza.
S-B Engenharia e
10 623.230
Comércio Ltda.N9 :623.256 - Cia de Cigarros
Sinimbu.
N

FUNCIONÁRIOS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

Capital e Interior
Capital e interior :
NCr$ 13,50
1V Cr$ 18.00 Semestre
Semestre
NCr$ 27.00
Ano
••••••••••••••
NCr$ 36,00
......
Ano
Exterior
Exterior :
4n.
•-..•
• .•. • -• NCr$ 30.00
NCr$
39,00_
Ano
•
Ano ,.-.•,•• •,.
Nb • • •,• I.*

• Na parte superior do anderiço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e a mês e e ano em que findará..
- As assiaaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereiro.
- A remessa de valõres, sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional, deverá ser acoMpanhada de
esclarecimentos quanto à sua aplicação.

NÚMERO AVULSO
preço
do
número
avulso figura na última página de cada
- Os suplementos às edições
- O
dos Órgãos oficiais s6 serão reineexemplar.
- O preço 'cio exemplar atrasado será acrescido de NCr.¢ 0,01, 'tidas aos assinantes que os solise do mesmo ano, e de NCr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores. citarem no ato da assinatura.

- As assinaturas podem ser
somadas em qualquer época do
ano, por seis meses ou um ano,
exceto as para o exterior, que
sempre serão anuais.
Titulo de .estabcle?inerito
indeferido

As assinaturas vencidas po.
derão ser suspensas sem prévio
aviso.

ALBERTO DE BRITTO
PEREIRA
•

As reclamações pertinentes J. B. DE AL.ME/DA CARNEIRO
4a matéria retribuída, nos casos de
êtro ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à Seção
•
ISEO?.0 It.
de Redação, até o quinto dia útil
0ay1• de puede...adi' do expedlarrte do °apartam...adile
subseqüente à publicação no
Racionai de Propriadad• ioduotrial do Minhota...1e
de IndDetria. • do Comércio
.
órgão oficial.
- A Seção de Redação funciona, para atendimento do público, de 11 ás 17h30m.
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9 806.538 - Cia. Abtarctica PauN9 '790.153 - Tecidos Beck GieS
lista Indústria Braallera de Bebidas
•
Ltda.
N9 792.469 - Expansão Científica e Conexos.
N9 806.539 - -Cia. Antarctica
S. A.
Indústria Brasileira de Bebidas
N9 793.767 - Cobrasma S. A. In- e Conexos.
dústria e Comércio.
Laboratório Endote- -N9 806.540 - ela: Antaretica PauN9 793.845
lista Indústria Brasil ' a de Bebidas
rápica Ltda.
N9 793.846 - Laboratório Endote-, e Conexos.
N9 206.541 - Cia. A tarcnca Paurápie,a Ltda.
N9 793.877 - Indústrias - Reunidas lista Indústria Brasileira de Bebidas
das Universo Tapeçaria Mecánica e e Conexos.
N9 806.542 - Cia. Antarctica PauMarcenar:a Ltda:
N9 797.164 - General Electric lista Indústria Brasileira de Bebas
e Conexos.
Company.
Cia. Progresso NaN9 806.543
N9 799.122 - Pastificio Mundial
cional Indústria e Comércio.
S. A.
António
N9 806.544 - Cia. Antarctica PauN9 800.248 - Raffaele
lista Indústria Brasileira de Bebidas
Tueci,
Neomed
e Conexos.
N9 802.344 - Laboratório
N9 806.633 - Indústrias Elétricas
Ltda.
BaldasN9 802.350 - Laboratórios
e Musicais Fábrica Odeon S. A.
N9 806.634 - Indúátrias Elétricas
sorri S. A.
N9 802.351 - Laboratórios Baldas- e Musicais Fábrica Odeon S. A.
•
sarri S. A.
806.635 - IndúStrias Elétricas
9 804.746 - Luciano Otavio Fer- e 1 N9
Musicais Fábrica Odeon S. A.
reira Gomes Cardlm.
806.636 - Indústrias Elétricas
N9 804.747 - Destilaria Ypiranga, e N9
Musicais Fábrica Odeon S. A.
Comércio e Indústria S. A.
806.637 - Indústrias Elétricas
N9 80.891 -2 ESáo Brasileira de Pe- e N9
Musicais Fábrica Odeon S. A.
tróleo S. A.
Indústrias GeSsy Le- N9 806.701 - Casas da Banha CoN9 805.218
mérc'o e Indústria S. 4:
var S. A.
N9 806.782 - The Po'sdfor d Dyeris
9 805.219 .- Indústrias GessY La- Association
Ltd.
ver S. A.
Imobiliária Marti- 149 806.771 - 1. dí. . Coats Ltd.
9 805.292
nelli S. A.
149 806.816 - Tintas Ypiranga S. A.
Indústria Heliográ- 149 906.817 Tintas piranga S. A.
N9 805.293
fica Leopoldo Machado S. A.
N9 806.818 - Tintas piranga S, A.
N9 805.482 - Sanatório Jabaquara 149 806.819 - Tintas Ypiranga .S. A.
N9 806.820 - Tintas Vpiranga S. A.
S. A.
N9 805.551 - Indústrias Químicas N9 806.878 - Comt eio e Indús
Arquivamento de processos
Gonzalez Conde Ltda.
tria Irmãos Sahagoff S. A.
Foram maridador arquivar os se- N9 905.658 - Máquinas Moreira N9 806.997 - Lanman & Hempguintes processos abaixo menciona- S. A.
Barclay Si Co. Incorporated.
dos:
149 806.998 - Lanman
RempN9 .906.363 Antaretica Pau- Marclay
Si Co. Incorporated.
Porcelanas Real S.A. lista Indústria Brasileira de Bebidas
9 737.061
149 807.003 - W. Atlee 13tirpee
Motores Elétricos e Conexos.
N9 751.596
Brasil S. A.
N9 806.376 - Indústrias Brasileiras, Company.
149 807.008 - Laibban & .Kemp9 762.343 - Flopen Indústrias de Lápis Fritz Johansen S. A.
Barclap & Co. Incorporated.
Farmaeouteas Ltda.
Nç 806.377 - thdúsWas Brasileiras, 149 1307:0'09 - Lantrian.
N9 '788.114 - Rio Gráfica e Edi- de Lápis Fritz Johansen B. A.
N9 806.444 - Farbaierke Hoechst Barclap, & Co. Incorporated.
tora Ltda.
Ne '789.436 - Renegas Herm anos :6.1:teraiiesellschaft Vorm Meister Lu807.139 - Cia. Antarctica
& Cia Ltda. Sociedade Anõri'ma
sta Indústria Brasileira de Sabidas
T"9 V)6.U8
Parbwerke Hoechst Conexos.
dustrial & Comercial.
Vorin IVIcister Lu- 149- 607.276 - Antônio da, Silva.
N9 789.939 - N ad r Fgae:redo/
iclus Bruníng.
dústria e oCtrircio S. A.
' Relvas.
N9 623.273 - Durimpex Comércio
de Auto Peças Ltda.
N9 670.158 - Cia. Auxiliar de
Crédito Imobiliário.
119 670.515 - Orga -Organizaça.o
dos Artistas Musicais Brasileiros.
_ N9 670.517 - Confecções Blumenau Ltda.
N9 670.518 - Malharia Flamingo
Ltda.
N 9 670.519 - Empresa de Pesca
Oceania Ltda.
N9 670.520 - Otto Prensei.
N9 670.521 - Farmácia Vera Cruz
Ltda.
N9 670.522 - Panifício Cresciumansa Ltda.
N9 670.523 - Pão Gostoso Ltda.
N9 670.524 - Serraria Cabida
mitada.
N9 670.526 - Comércio e Indústria
de Café Ltda.
N° 670.543 - Leonor Guedes Barros da Silva.
N9 610.599 - Yolanda Stabile Na-'
varro.
Nicolas Theodore
N9 517.559
Gatos.
N9 737.661 - Emirra Empresa de
Minérios Brasil Norte Nordeste Ltda.
N9 545.286 - Brasimac S. A. Comércio e Indústria.
N9 595.668 - Perstorp Aktiebolag.
N9 600.987 - Heliotec Cópias Heliográficas Ltda.
N9 601.494. - Casa Souza•de Ferragens Ltda.
N9 610.638 - Aços Baukus Indústria e Comércio Ltda.

N
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N9 807.434 - Eberhard, Faber
NO 811.316r- • Jainic - Indústria
N." 811.400
Pastificio Rex Ltda.
N.° -811.480 - Marcovan Ferragens
mércio e Indústria Ltda.
e Comérc o cteProdutos • Alimewletos
N." 811.401 - Cia. de Cigarros Comércio e Indústria Ltda .
No 807.435 - Kadak Brasileira Co-' Ltda.
Cruz.
N.° 811.481 - Guitherme Carneiro
me
Indústria Ltda. •
,Pescados. Oceania do Brasil Leda.
N. 811.402
Cia. de . Ciga-_ros de Andrade.
No ..37.427
,Kodak Brasleira, Co- - Oponte do. têrmo 811.316..
Souza
Cruz.
mercia e Indústria Ltda.
NO 811.317 - Tabaju Agro PecuáN." 811.482 - Gregório Assoc:ação
N.' 811.403 -- 811.404 -- Labs. Brasil Cooperdativa .
N v 807.428 - Kodak Brasileira Co- ria S. A.
in2rrio e Indústria Ltda.
N. 811.318
jornal dos Sportes Leite de Rosas S/A.
N." 811.484
Papelaria Tiradentes
N 807.431 - Kodak Brasileira Co- S/A.
Ns. 811.405 - 811,406 Associa Lida.
iná.,• cio e Indústria Ltda.
N." 811.319 - I 'rentar Gomes Ta- ção dos Venvedores de Bilhetes de LoN.° 811.485 -- Center Hotel Quebra
NO 807.432 - Koçlak Brasileira Co- vares.
terias do Brasil.
•
Mar Ltda. - Bar e Restaurante.
•
Int:,.cie e Indústria Ltda.•
N."
811.409
Nereida
Indústria
de
N.° 811.320 - Meta Itest Cia BrasiN." 811.487 - Mayr Boutique e
No 807.438 - Igasa. , ,S.
Irnpí,rMalhas
Ltda
.
leira de Ensaios e Industrial.
Confecções Lida.
tacai e Comércio.
N.' 811.410 - Edobrás Editôra
N.' 811.322 - 'Casa Mar e Terra
No 807.585 - Sul Química tida,
Ns. 811.489 - 811.490 -. Teto
Documentação Brasileira Ltda .
No 807.604 - Cia. Antarctica Pau- Comestiveis Ltda .
S/A It-h_wporações e Construções. .
lista Indústria Brasileira de Bebidas
N.° 811.411 - Carnáv - Serviço.,
Ns. 811.323 - 811.324 - Casa
N.' 811.492 Erecil - Irmãos
de Consertos de Televisão Ltda.
Mar e Terra Comestiveis Ltda .
Rassi Engenharia, Comércio, Indústria
e COIICXGS
807.643
Lamsa
Lain
nação
e
Na.
811.412
811.413
Edobrás
Lida.
No
N." 811.325 - Condorninio do Edi- - Editôra Documentação Brasileira
AríeâÀos de Metais S. A. • N." 811.493 - Hans Cari Stach.
• •
•
'
N" 807.645 - Casa -Falchi S. A. ficio Pieroni.
Ltda .
Ns, 811.494 - 8:11.495 - Vieira
.N." 811.326 - Condomínio do EdiIniusala e Comércio;
N.' 811.414 - Edima Lida,
5 Azevedo Ltd a.
N' 807.684 - Refinadora de óleos fício Senador Dantas.
N.° 811.415 - Cia. Cimento Por
N." 811.496 - Churrascaria Cem• •
Brasil S. A.
N.° 811.327 - Condomínio do Edi- -tland Caué.
pestre Lida,
No 807.707 - Laboratór os Andro- fício Golden State ,
.
N.° 811.416 - Jaime Ferreira Mon,
Ns. 811.497 -_811.498 - Brasirnar
maco S. A.
N.' 811.328 -- Basile Tschiuvaliski. teiro.
N° 807.724 - Kibon S. A. - .. In- Brasileira de Marcas e Patentes Ltda.
N."
•
811.330
José
Dionisio
Catanho
N.° 811.417 - Ideal S/A Tintas e
dústrias Alimentícias.
N.° 811.499
Darison Parreira
N" 807.737 - Perfumaria Florida Tremura e Clodomir Muniz de Castro. Vernizes.
Diniz.
N." 811.332 - Ciplan Coordenaç.o
Ltda.
N.° 811.418 - Danytex Indústria
Arfei - Indústria Eletrônica Lida, e
N" 807.772 - Cia. de Cigarros Sou- de Revestimentos e Planejamento Eco- Comércio de Confecções Lida.
Brastel Artigos Domésticos S/A. (opo.,
za Cruz.
nômico.
N.° .811.420 - Laboratórios Lepetit entes do têm() 811.499) .
N" 807.839 - Condomínio do EdiN." 811.338 - Indústria e Comércio S/A.
N.° 811.500 - Seg - Serviços de
fie o Inca.
de Produtos Eletrônicos Alex Ltda .
Winthrop Products Inc -(opoente do Entregas Gerais Ltda.
N O 801.85a - Ivo da Rocha Vaz.
N.° .811.339 - Indústria e Comércio térnio 811.420) .
N." 811.501 - Courobom Lida, N° 807.860 - Refinação de M riéN.° 811.421
Medeiros 6 Cia. S/A Comércio de Couros e Afins.
de Produtos Eletrônicos Alex Ltda .
rios Bomfim S. A.
•
N.°
811.422
Abril
Cultural
Ltda
N.° 811.502 - Irmãos Mendonça
NO 807.882. - Cia. Ta,ubaté IndusN.° 811.343 -- Hela Promoções e
ABC Rádio e Televisão S/A (opoente Ei Cia. Ltda.
trial.
Publicidade Ltda,
do têrmo 811.422) .
N° 807.890 - Coventry Crmax
Ns. 811.344
N. 811.503 -- Gera Idino José de
811.345 - Fiat
gines Limite&
N.° 811.423 - Abril Cultural Ltda. Azevedo.
Sociedade
Corretora
de
Valôres
Ltda
.
N° 807.892 - Coventry Climax EnN.° 811.424 - Orniex S/A OrganiN.° 811.346 - Bertante S/A Mode., zação Nacional de Importação e Exgines Limited.
N.' 811.506 - Aliomar Irmãos S/A.
ktção
e
Fundição.
808.089
Alvaro
G.
Ribeiro.
No
Na. 811.507 - 811.508 - 811.509
portação.
808.099
Expresso
Orion
S,
A.
N9
N.° 811.348 - Francisco Santana
N." 811.425 - Israel José de Araújo: - 811.510 - Indústria Gaucha de
N" 08.940 - .Indústrias de Meias Neto.
N.° 511.426
Agua Sanitária Super Implementos e Máquinas Agrícolas S/A
Aço S. A.
Agrisa .
N.° 811.356 - Pioneer Hi-Bred Globo Ltda .
- Arquivem-se os processos.
N." 811.511 - Auto Mecdil •Ltda
Comn Company •
Globo S/A Tintas e Pigmentos e
Retificação de clichê
N.° 811.512 - Sérgio Vieira Ferraz,
N.° 811.357 - Indústrias Barilocbe Ruth Rebello de Oliveira (opoentes do
Max Pierre de Almeida, Arairis Santermo 811.426) .
No 611.093 - Praia Grande Clube S/A.
Conjunto Turístico - Cabréuva EmN.° 811.427 - Agua Sanitária Supu. toro de Barros e Elydio Santoro de
N.°
811.359
Lovida
A.
G.
Barros.
preendimentos Imobilidrios S. A.
Globo Ltda .
33 - Clichê publicado em 17-1 . N.° 811.362 - Orniex Rio Club.
Classe 33
Mário
Rebelo
de'
Oliveira
Filho
N.° 811.513 - Ayron Costa Souza
N.° 811.363, - Panobra Ltda.
.
de 1964.
(opoente do têrmo 811.427) .
Braga .
N.° 811.364 - Iselé,trica Lida.
Ns. 811.428 - 811.429 -- 811.430
N.° 811.514 - Associação Carioca
• N.° 811.365 - Guiomar Thomaz da
- 811.431 - 811.432 - 811.433 -- de Aquariofilia, Piscicultura e IctioloSilva
e
Sidnei
Th
ornaz.
Seção de Exame Formal
N.° 811.367 ----- Parke Davis Ei Com- 811.434 - 811.435 - 811.436 -- gia-Acapi.
de Marcas
811.437 - 811.438 - Agua Sanitária
pany.
N.° 811.515 - Sperry Rand Corporation.
N.° 811.369 - Mitsui Kagaku Kogyo Super Globo Ltda..
De 11 de março de 1989
N.° 811.439 - Agua . Sanitária Super
K abushiki Kaisha
N.° 811.516 - Rembrandt Tobti.xo
Notificação
Corporation (Overseas) Limiteci.
N.° 811..370
Kewpie Kabushiki Globo Ltda .
N.° 811.517 - J. Ei E. .Atkinson
Globo S/A Tintas c Pigmentos (opoFicam os requerentesabaixo men- Kaisha
Limited.
ente
do
têrmo
811.439)
.
cionados convidados a comparecer a
N.° 811.371
Societe Anonyine des
êste Depratamepto no prazo de 00 Etablissements Louis Regnier.
N.° 811.518 - Becton, Sickinsoti And
Ns. 811.440 - 811.441 -- 811.442 Company.
dias para pagamento das taxas devi•
N.°
811.374
S/A
Farmaceutici
811.443
811.444
811.445
das no período de 29-5 a 3-12-67, de Itália.
N.' 811.519 - Ferdinando J , Kruss.
811.446
--811.447
811.448
acôrdo com a Portaria no 5, de 7-6
Indústria
N.° 811.375 Colgate Palmolive 811.449 -- 811..450 -- 811.451 -- `Ns. 811.520 .-. 811.521
de 1968.
Textil Metidieri S/A.
Company.
No 811.300 - Cobreq - Cia. Bra811.452 -- 811.453 -- 811.454 -Ns. 811.522 - 811.523 - J,111.524
sileira de Equipamentos,
N.° 811.377 - Uniroyal Inc.
811.455 -- 811.456 -- 811.457 -- 811.525 - 811.526 - 811.527 sileira de Equipamentos.
N.° 811.379
L'Oreal.
811.458 -- 811.459 -- 811.460
811.528,1-----811.529 - Indústria Textil
- NO 811.301 - Cobreq - Cia. BraN.° 811.380
Parker
Hannifin 811.461 -- 811.462
811.463 -- Meticlieri S/A.
sileira de Equipamentos,
Corporatioti.
811.464
-811.465
-811.466
N9 811.302 - Cobreq - Cia. BraPqs..811.530 -- 811.531 -- 811.532
N." 811.381 - Alfred Dunhill Li- 811.467 -- 811.468. -- 811,469 -sileira de Equipamentos,
__
811.533 -- 811.534 -- 811.535
rnited.
811.470 - Agua Sanitária Super Glogd
No 811.303 - Cobreq - Cia. Bra811.536 -- 811.537 -- 811.518 Ns. 811.384 - 811.385 - Unieme Ltda.
sileira de Equipamentos.
811.539 Produtos Perstorp Indústria
N9 811.304 - Cobreq
. Bra- Equipamentos Elétricos Lida.
N.° 811.471 - Cia. de Transportes de
Plásticos S/A.
sileira de Equipamentos.
N.° 811.386 - Indústrias Alves Comercial e Importadora.
Ei
Reis
S/A.
N.°
811.472
João
Fernandes
Tulha
N.'
811.540 - Produtos Químicos
N9 811.305 - Cobr-1 - Cia. BraBertoni Lida.
sileira de Equipamentos.
Tabacaria Londres S/A (opoente do Júnior.
N.° 811.473
N.' 811.541,- Tévere S/A Indústria
Excol - Expansão
No 811.307 - Metro Sacos Plásti- têtrno 811.386)
Alimentícia.
cos Ltda
N.° 811.387
Indústrias Alves Comercial Empreendimentos Lide.
. N.° 811.474 - Marcenaria Macharte
N.° 81:.542 - Osasco Textil S/A.
NO 811.308 - Líbia, .de Ei Reis S/A.
Ltda.
N.° 811.543 - Sotel -_
Metais Ltda.
Na. 811:388 - 811.389 - C,eccato
Técnica Editorial Ltda.
NO 811.309 - Nivalon Comércio de Ei Cia. Lda.
N.' 811.475 - Casa de Carnes FaMalhas Ltda.
Ns. 811.390
811.391 - Fábrica mosa Ltda
N.° 811.545 - Autoclock Indústria
No 811.310 -• Centrosul - Emba- de Botões Corozita S/A.
Anderson Clayton 6 Co. S/A Indús- e Comércio de Relógios para Veículos
lagens Transparentes Ltda,
Ns. 811.392 - 811.393 - 811.394 tria e Comércio (opoente do têrmo Ltda .
NO 811.311 - Pedreira SantAna - 811.395 - 811.396 - Marmitex n.° 811.475)
Ltda.
N." 811.546 - 'rextil Siculiano Ltda.
Ns. 811.477 - 811.478 - Bebidas
Ceiâm'ca Santana, S. A. - Opo- Indústria e Comércio de Embalagens
N.' 811.547 - Fábrica de Sorvetes.
para
Refeições
Ltda.
Merino
S/A.
ente do térmo 811 311.
Pirineos Ltda .
N.°
811.397
Aparicio
Basilio
da
N9 811.312 -.
N.' 811.479 - Rei das Calças ConAlves dos
N.° 811.548 - Leo-Werke GMBH
Santos
Silva.
fecções -Ltda.
Orniex S/A Org . Nacional de ImporN.° 811.399
No 811.315 - Geraldo Caetano
Cia. de Leite de CaCredirei S/A Modas e Confer,Aes ação e Exporthção (opoente do Vima
Vieira.
ranbuns - Colega
(opoente do thmo 811.479 \
1." 5 11.5 ;8) .
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Ns. 811.549- 811).550 - 811.551.
Leo-Werke GMBH
N.° 811.552 - S. Paulo Alpargatas
,S/A.
N.° 811.553
Niasi S/A Artgos
para Cabelereiros.
Roger et Gallet (opoente do têrmo
n.° 811.553).
N.° 811.554 - Usinas Siderurgicas
de Minas Gerais S/A - Usirninas
N.° 811.555 - Produtos Ebanon
Ltda.
N.° 811.556 - Liberauto Ltda. Comércio e Manutenção de Veículos.
N.° 811.557 - Limpo - Lar Cia.
Sanitária Riograndense Ltda:
Cia. de Produtos Químicos 'Fábrica
Belém (opoente do têrmo 811.557) .
N.° 811.561 - Fabril Brindes Ltda.
N.° 811-563 - Fundição Juluar Ltda.
Leel - Livraria e
N.° 811.564
Editôra Educacional Ltda.
Livro Ibero Americano Ltda. (opoente
do têrmo 811.564) .
N.° ,811.566 - Osa Administração
Participações e Propaganda Ltda.
N.° 811.567 - Edaic - Editora
Agro-Industrial e Científica Ltda.
N.° 811.568
Escola Técnica Oswaldo Cruz.
Editôra Abril Ltda. (opoente do
.têrmo 811.568).
N.° 811.569 - Telles Corrêa ti Andrade Ltda. Câmara e Títulos.
N.° 811.570 - Fábrica de Jersey
Tip-rop S/A.
N.° 811.571 - José Eduardo Silva
Ramos.
N.° 811.573 - Manuel Maria Pe•
reira.
N.° 811.574 - Cussons (International) Lhnfted.
N.° 811.515 - José Manuel Carda.
N.° 811.576 - José Manuel Garcia.
N.° 811.578 - Luiz Lticio 8 Cia.
Ltda.
N.° 811.579 - Manoel Gonçalves
ti Irmão.
Cia. Usinas Nacionais (opoente do
têrmo 811.579).
Ns. 811.580 -- 811.581 -- 811.582
Viação Minuano S/A.
Ns. 811.5683 - 811.584 - Viação
Minuano S/A.
Castel Bar Ltda.
N.° 811.585
N.° 811.587 - Dragar Schuck & Cia.
Ltda.
N.° 811.588 - Medianeira de Valõ-

res Mobiliários Ltda.

N.° 811.589

ti Cia.

F. Xaviei. K unst

N.° 811.590 - Milton Gus.
Israel Wolf
Filho Ltda. (im pilanante do têrrao 811.590).
N.° 811.591 - C,onfort - Air S/A
Engenharia Indústria Comércio.
N.° 811.592 - Confort - Air S/A
Engenharia Indústria Comércio.
N.° 811.593 - Confort
Air S/A
Engenharia Indústria Comércio.
Cia. Swift do Brasil S/A (opo
do tênno 811.593).
N.° 811.598 - Ronaldo Garcia' Campos.
Cia. clz, Produtos Químicos Fábrica
Belém (opoente do têrmo 811.598)
N.° 811.599 - Rayonier Incorporatted.
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N.° 811.606 -- Indústria de Malhas
Resisto! Ltda.
N.° 811.607 - Indústria de Malhas
Resistol Ltda.
N.° 811.608 - Editôra e Encadernadora Formar' Ltda •
N.° 811.609 - Editôra e Encadernadora Formar Ltda .
N." 811.610 ... • Armaria!: o Hid Ltda.
N.° 811.611 - Júlio Guglielmi.
N.° 811.612 - Transportes Aérecfs
Manha S/A -- T AM
N.° 811.613 - Cia. Carioca de
Lajes.
N.° 811.614 - Laboratórios Sintofarina Ltda.
N.° 811.615 - Lavanderia e Tinturaria Danubio Ltda.
N.° 811.616
Vva. J. Aloys Griebater & Cia. Ltda.
N." 811.17 - Importadora Drumond
Ltda.
Na. 811.618 - 811.619 - Cia.
United Shoe Machinery do Brasil.
N.° 811.620 - Colmeina
Comércio e Indústria Química Ltda.
N.° 811.621 - Contenna - Construtora Industrial e Termotécnica S/A.
N.° 811.622 - Bons Klass.
N.° 811.626 - Soerei - Sociedade
de Cimentos Refratários Especiais Ltda.
Yok Equipamentos
N.° 811.628
Avi Agrícola Ltda..
N.° 811.629 - L - Mury Ltda.
Ns. 811.632 - 811.633
Les Laboratórios Roussel.
N.° 811.634 - Laboratório Legrand
Ltda.
N.° 811.635 -- E. Mosele S/A Estabelecimentos Vinicolas Industriais e
'Comércio.
N.° 811.636 - E. Mosele S/A EsComércio.
Institut National des Appellations
D'Origine des Vins et , Eaux-devie
(opoente do têrrno 811.636).
N.° 811.637 - Associação Brasileira
dos Adventistas do Sétimo Dia Movimento de Reforma.
N.° 811.638 - Colgatc Palmolive
Company.
N.° 811.639
Souza Reis S/A
Comércio de Veículos.
N.° 811:642 - RialVa Confecções
Ltda.
Ns. 811.643 - 811:6g: r.; •-• 811.645
- 811.646 - 811.647 - Metodo Consultoria de Organização e Marketing Ltda.
N.° 811.648 - 811.649 - Cobrasub
- Comercial Brasileira de Artefatos
Submarinos Ltda. .
N.° 811.650 - Casar Augusto Diniz
Costa e Carlos Mello.
N.° 811.654 .Jorna
Ltda.\
N.° 811.655 - Antônio Milton
Bebera.
N.° 811.656 - Confecções Yron
Ltda.
Edlon
Manufatura Moderna de
Vestuário Ltda.
Ns. 811.657 - 811.658
Domus
Arquitetura e LEariores
N. 811.659
Minister Auto Peças
Ltda.
N.° 811:660 - Eletrorama - Materiais Elétricos Ltda.

N.° 811.505- Alimonda Irmãos S/A
N.° 811.565 - Koratron do Brasil
5/A Indústria e Comércio.
N.° 811.601 .-- Sol Serviço de Org.,.
Ns. 811.661 - 811.662 - Indústria
nização Ltda.
N.', 811.602 - Chesebrough-Pond's de Brinquedos Casablanca Ltda.
N.° '11.653 - Sk'll - DesenvolviInc.
Ns. 811.603.811.604 - 811.605 - Mento Organização e Sist:mas Ltda.
Otto Baumgart Indústria e Comércio N.° 811.664 - Roseny Vianna Imóveis Ltda.
SZA.

Março de 1969

N.° 811..666 - Laboratório OftalmoSoc. Farmacêutica Brasifa Ltda., In.
lógico Kerato Ltda.
dústrais Gerais Cássio Medeiros S/A,
N.° 811.667 - José Luiz 8 Cia. Kibon S/A (Indústrias Alimentícias)
Ltda.
(opoentes do têrmo 811.715) .
N.° 811.668 -- Hudson Lytã S/A.
N.° 811.721 - A. F. Simões
N.° 811.669
Société St. Raphael. ti Irmãos Ltda.
Ns. 811.670
811.671 -- 811.672
N.° 811.722 - FÀitôra Momento
1Vtiles Laboratoires Inc.
Nacional Ltda.
N." 811.673 - Albert Augustine
N.° 811.724 - Indüstrias Químicas
Ltda.
Espagiria Ltda.
.
N." 811.675 - Neisler Laboratoires
N.° 811.725
Maurício Zacharias
Inc.
ti Cia. Ltda.
,
]
Lab. Wantuil S/A (opoente do térmo
N.° 811.726 - Pinceis Tigre S/A.
n." 811.675).
N.° 811.727 - Cia. ] Fluminense InNs . 811.676 - 811.677 - Produtos dustrial.
N." 811.728 -- Alcir Vicente Visela
Vitória S/A.
Ns. 811.678 - 811.679 - Netinho Chacar.
Mundial Comércio e ndástria Farma- Meias e Fios S/A.
Ns. 811.680 - 811.681 - Confede- cêutica Ltda. (opoente 10 termo número
811.728) .
ração Brasileira d e Xadrez.
N.° 811.731. .e Cia. Ltda.
Indústria
Exens
N.° 811.682
N.° 811.733 - Ciá. Bahiana de
e Comércio Ltda.
Cervejas.
N.° 811.683 - Laticínios Mocôca
Carlos Alberto Varjão e Wandick
S/A.
Mendonça (opoentes do tarmo 811.733)
N.° 811.684 - Netinho Meias e Fios
Ns. 811.734 - 811.7,35 - FerbenfaS/A.
briken Bayer Aktiengesellschaft.
N.° 811.685 - Laticínios Mocóca
N.° 811.737 - Channel's Comercial
S/A.
de Vidros e Borrachas Ltda.
N.' 811.686 - Sociedade Civil de
Ns. 811.738 - 811.739 - 811.740
Administração V G T Ltda.
- 811.741 - José Francisco Howat
N.° 811.687 - Adolfomer Indústrias Gusmão.
Serviços
N.° 811.742 - Setél
Químicas S/A.
Técnicos
de
EngenharialLtda.
N.° 811.688 - Agroquima - ImporN.° 811.743 - José de Oliveira Petadora Exportadora Indústria e Comérreira.
cio Ltda.
N." 811.747 --- Metal Construtora
N." 811.690 - Cervejaria Mãe Preta
Luiz Light S/A.
1
S/Ac.
S/A Tubos Brasilit ; (opoente do
N.° 811.691 - Cervejaria Mãe Preta
têrmo 811.747).
S/A.
N.° 811.749 - Ettrânio Batàta
Pluma Água Mineral Radioativa Ltda. Alves.
(opoente do têrmo 811.691).
N" 811.750 - Wortht-Parfums.
N.° 811.692 - Gipson do Nordeste
N.° 811.752 - Eversharp Inc.
Ltda,
N.° 811.754 - Nippon Toki KabuN.° 811.693
Gipson do Nordeste shiki Kaisha (Noritake Co. Ltd.).
Ns. 811.756 - 811.757 - Sears
Ltda.
N." 811 .69 4
Brasileira Roebuck ti Co.
Brad
Distribuidora de Valôres Ltda.
N.° 811.758 - Rayoriier IncorporaN811
s.
695
.
811 . 696 - 811 .697 i ted •
AutomóN•° 811.762 - Lusevá
- Lanifício Ideal S/A.
N.° 811.689 - Agroquicaa - Impor- vais Ltda.
N.° 811.763 - Darcy Penteado Coes.
tadota- Exportadora Indústria e ComerN.° 811.764 - Caruant Vidros S/A.
mo Ltda.
N.° 811.765
Nordestina Comercial
N.' 811.698 - Teone Moinho do
Brasil S/A Comercial Industrial Agá- Ltda.
N.° 811.766 - Fornecedora Elétrica
cola.
N.' 811.699 - Almeida Veículos S/A Foresa Ltda.
N.° 811.767 - Precipar'tes Comercial
Alvesa.
Ltda.
N.° 811.701 - Itastene Comércio e
N.° 811.768 - Joel Vilela da Silva.
Indústria Ltda.
Ns . 811.769 - 811.770
Nesa
N." 811.702 - Itastene Comércio e Appel Ei Cia.
Indústria Ltda.
Ns. 811.771 - 811.772 - Tavares
N.° 811.703 -- Indústrias Brasileiras ti Cia.
de Artigos Refratários S/A - IS4R.
N.° 811.773 - Irmãos Diehl.
N.° 811.774 - Banco Ida Produção
N.° 811.704 - Móveis Jussara Ltda.
N.° 811.705 - 811.706
Vidraria Riograndense S/A.
Industrial Figueras - Oliveiras S/A.
Ns . 811:776 - 811.777 - Mobil
N.° 811.707 - Frigorifico Armour do Oil Corporation.
Brasil S/A.
N.° 811.780 - Naurenicjes Francisco
N.° 811.708
Alves, Neto Ltda.
Alves.
N.° 811.709
Kunz, Dreger ti Cia.
Ns. 811.781 - 811.782 1 - 811.783
Ltda.
811.784
- 811.785 - 1 811.786 N.° 811.710 - 811.711 - A. Ro811.787 -- 811.788 - Fertinasa drigues Costa ti Cia. Ltda. ,
N.° 811.712 - Lab. Osório de Mo- Fertilizantes Nacionais S/1-1.
raes Ltda.
N.° 811.790 - Produtos iYitória S/A
Som. Farmacêutica Brasifa Ltda. e
N.° 811.791 - R. Lobo ' Publicidade
Indústrias Gerais Cassio Medeiros S/A Ltda.
(opoentes do têrmo 811.712).
N.° 811.792 - Indústria 'e Comércio
Na. 811.713 -- 811.714
Lab. Seven-Play Ltda.
N9 811.793 - Birigui óláo Bio1 S,A,
Osório de Moraes Ltda.
Pan Produtos AlimenN9
Carlo Erba S P, A e Soc. Farmacêu- tícios811.794
]
Nacionais S. A.
tica Brasifa Ltda., Indústrias Gerais
N9 811.795 - Mercearia Ztararé LiCássio Medeiros S/A, Kibon S/A (In- mitada.
dústrias Alimentícias) (opoentes do
N9 811.796 -r Refina,dora de óleos
tj.rnio 811.713 e 811.714).
Brasil S. A.
N.° 811.715 - Lab. Osório de MoN 9 811.797 - Refinadora de ()Ices
n•es Ltda
Brasil S. A.

▪
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Março de 1 9.:9
Mallaie~a

N9 811.120 - Imperial Transpo.
- ,-e,s
NÇ ts11.798 - Sayonara Comércio, Reg. , Engenharia Comércio Ltda.
N.° 811.368 - Jaz S/A.
Limitada.
Importação e Exportação Ltda.
(opoente do termo 811.862).
N.° 811.372 - 'lhe Goodyear Tire
Viação Imperial S. A. (opoente do 5 Rubber Company.
N9 811.863 - Ziter Corretora de
N9 811.799 - Sandoz S. A.
termo 811.120).
Labcratório Lepetit S. A. (opoente seguros.
N.° 811.373 - S/A Farmaceutici
N9 811.121 - Agropecuária Botija
N9 811.864 - Rádio Triunfo.
do termo 811.799).
N9 811.800 - Montres Rolex S. A. N9 811.865 - Prodel Propaganda Limitada.
N." 811.376
C'eatlons
t ...rN.° 811.122 - Indústria e Cr=ércio
N9 811.801 - 811.802 - 811.803 - e Decorações Ltda.
rat International.
Armações de Aço Probel S. A. Sabor de Gravata Ltda.
MonlJes /Rolex S. A.
N."
811.3
./8 N9 811.806 - Distribuidora de Fil- (opoente do termo 811.865).
N.° 811.123 - Móveis Fidu.t. IndúsN.° 811.382 N9 811.866 - Escritório Contab51 tria e 'Comércio Ltda.
Mar,jiat
mes Seling Ltda.
• N9 811.808 - Lauro Sodré Lelot. São João Ltda.
N." 811.124 - Lojas Sodilar Ltda. Grandes Ivla,gues 1nternationa.e.
N. 811.383 Video Controle Ltda. (Opoente do N9 811.867 - Reinhold Seibel.
ikt,eadt0
N.° 811.128
Armante Teixeira.
Plásticos Ltcli.N9 811.868 -- Levek a Cia. Ltda.
termo 811.808).
N.°
811.135
Saga
S/A
Materiais
N." 811.»8
N 9 811.809 - Revestimentos Suza N9 811.869 - Adele •Drucker.
C.;.
de Le.t.para Construção.
N9 811.870 - Musa Ag ro Quimica
Limitada.
Garanhuns Colega.
N°
8,11.137
Bernardo
Starosta.
S.
A.
811.810
Bebidas
Merino
Limitada.
N9
N." 811.40/ --- A ..sucioçt,:o dos
Boris Klass (opoente do termo núN9 811.811 - 811.812 - Bebidas N9 811.871 - Antônio Soares de
&dores de Bilhetes de Loteias
mero
811.137)
.
Oliveira.
Merino S. A.
t3rasil.
N.° 811.153
W. B. Leme."
Ron Merino do Brasil Bebidas S. A. N 9 811.872 - Indústria e Comércio
N. 811
aucisco
N.° 811.200 -/ Maria da Conceição
opoente dos termos 811.810 - 811.811 Agro Pecuária Compagnoni Ltda.
Geraldho
de C.sainargo, Nascmie..,:i e
811.873
Zardo
e
cia.
Ltda.
Lopes
Pereira.
N9
e 811.812).
nônio Carlos de C. \' .era.
N.° 811.201 - Maria da Conceição
N9 811.813 - Projecon Projetos Kibon S. A. (Indústrias AlimenN.' 811.419 - A 1-'itir ao
Econômicos e Acessoria Administra- Meias) (opoente do têrmo 811.873). Lopes Pereira.
N9 811.874 - Carlos Wellner e Cia.
tiva Ltda. .
N.° 811.212 - Saverio Filice Mi- Lida
N.° 811.476 - Araucaria
N9 811.816 - Flavio Felippe Ca- Limitada.
nardi,
N9 811.878 - Braulino Martins sdos
Mazdela.
N.° 811.213
Saverio Filice Mi- ria, Projetos e Planejamentos
N 9 811.817 - Lopes e Filhos Ltda. Santos.
N.° 811.483 - Sajic Serviço c.e ...znardi.
N9 811.818 - Laboratórios Keto Anerson Clayton . e Cia. S. A. In- N." 811.238 - Indústria de Son,:tes sLstência Jurídica Imobiliária e
dústria
e
Comércio
(opoente
do
ter
Wemaco S. A.
N.' 811.486 - Center Hotel wl.:21)..i
Nevada Ltda.
N9 811.819 - 811.820 - La,borató- mo 811.878).
Mar Ltda. Bar e Restaufaute.
Cia.
Antarctica
Paulista
.Indústria
811.879
Panificadora
Pão
e
rios Keto Weanaco S. A.
N.' 811.488 - Teto S/A inco.poiaBrasileira de Bebidas e Conexos (opomasil2e, ZBretaoin shrellu cmfpykmm Vinho Ltda.
ções e Construções.
ente
do
termo
811.238)
.
N9 811.821 - Laboratório Vita Li811.880 - Arnaldo Gluge.
N." 811.491 - Irecil Irmãos Rassi
N.° 811.257 - Alcides Teixeira e
. N 9 811.881 - Indústria e Comércio
mitada.
Engenharia Comércio Indústria Lida.
Farbenfabriken Bayer Aktiengesel- No
Amazonas de Azevedo Moreira.
N.° 811.504 - Valmir Souza
lschaft (opoente do termo 811.821). Berger
e Cia. -Ltda.
N.° 811.258 - Peixaria Tijuca Ltda.
N9 811.882
José Alves Marques.
N.°
811.5443 - Aviam Participações
811.822 - Cerarnarte Ltda.
N
9
N.°
811.260
Aziz
Sanan.
N9 811.883 - Cooperativa de LatiN9 811.823 - Washington Alves Mo- Mios Ita,piranga Ltda.
N.° 811.278
Agência Suburbana e Administração de Valôres Ltda.
.
N.° 811.558 - Pronews Atua,glacles
rena.
de Automóveis Ltda.
Arcara S. A. Indústria Eletro Meta. Casa Falchi S. A. Indústria e Co.
Ltda.
N.°
811.284
Agro
Pecuária
Chorlurgica (cpcente do termo 811.823). mércio (opoente do termo 811.833)
N.° • 811.559 - Pronews Atua:idades
N9 811.884 - Engrenauto Comer - rochó Ltda.
N9 811.824 - Mihail Plopschl.
Ltda.
N.°
811.306
Incarnar
Indústria
e
N9 811.825 - Djalma Guimarães de dial e Importadora Ltda.
N.° 811.560 - Jacaré Inclústcia de
Comércio Marte Ltda.
Abreu.
9 811.885 - Ivan Clichês Ltda.
N.° 811.313 -- Comercial Gyr de Passamaria Ltda.
N9 811.826 - Resinas Sinteticas e N
N9 811.887 - Viação Ouro Branco Alimentícios Ltda.
N.° 811.562 -- Fabril Brindes Ltda.
Plásticas S. A. Resinpla.
N." 811.572 - Pierrot Indústria de
N9 811.827 - 811.828 =811.829 - Sociedade
Anônima.
N.°
811.314
Banco
Brasileiro
do
Artigos Parate:stas Ltda.
N 9 811.888 - Aladim Lilles Tei- Oeste de Minas Gerais S/A.
811.830 - 811.831 - Resinas Sinteti-xeira.
N.° 811.577
Comrep Comércio e
N.° 811.321 - Indústria de BelaIdas
cas e Plásticas S. A. Resinpla.
N9 811.891 - Lojas Castelo Copa
Representações Ltda.
Virginia Ltda.
.N9 811.832 - Construtora SantaLimitada. N.° 8. 171.586 - Castel Bar Ltda .
Isabel Ltda.
N.° 811.329 -- Ótica Primor Ltda.
N." 81:1.594 - Paolo EmiliO Mara.
N9 811.833 - Erige Engenharia Li- N9 811,892 _ Indústria de partiu..
N.' 811.331 - Geraldo Vieira.
zantes Falcão.
Tintada.
N.° 811.333 - Ciplan Coordenação nhão.
N9 811.836 - Mifra Sociedade In- N9 811.893 - Casa . de Carnes e de Investimentos e Planejamentos EcoN.' 811.595 - Paolo Maranhão Tudustrial e Comercial de Bebidas Ltda. Frios Jandaia Ltda.
rismo Ltda .
nômicos.
811.894
Virgilio
Rulz.
811.837
Washington
Luiz
de
N9
N9
N." 811.596 - Controltec Indústria e
Ciplan S/A Constru
• ções, IncorporaN9 811.895 - Anysio 1V2.ttzer.
Freitas.
Comércio S/A.
ções
e
Planejamentos
(opoente
do
termo
811.896
Boim
e
Fonseca
Lida
811.838
Washington
Luiz
de
N
9
N9
Control
S/A
Indústria
e
Comércio
de
N9 811.897 - Frigorifico Cruzeiros n.° 811.33,3).
Freitas.
Aparelhos Eletrônicos (opoente do terN.°
811.334
R.R.
Projetos
Indus811.840
Lauro
da
Silva
Pinto.
D'Oeste
Ltda.
N9
mo 811.596).
N9 811.841 - Cia. Brasileira de Cia. Jansen Agricultura Indústria triais Ltda.
N.° 811.597 - Controltec Indústria e
e
Comércio
(opoente
do
termo
n9
N.°
811.335
R
.R.
Projetos
TndusDragagem.
Comércio S/A.
triais Ltda.
N . 811.842 - Liquid Carbonic In- 811.897).
(2..mtro1 S/A Indústria e Comércio
N9 811.898 - Osmar Olivio Kleb?r,
dústrias S. A.
N.° 811.336 - R e W Racionalizade Aparelhos Eletrônicos (opoente do
N 9 811.843 - Liquid Carbonic In- Notificação para pagamento das ção e Organização Ltda.
devidas taxas eoutras exigências.
diastrias S. A.
N.° 811.337 - R e W Racionaliza- termo 811.597).
N.° 811:600 - The Rank Organi.
N9 811.844 - Xandoca Modas In- N9 811.016 - Decatur. Turismo e ção e Organização Ltda.
Passagens Ltda.
sation Lirnited.
fantis Ltda.
N.°
811.340
EIetrotecnica
Três
Facas
California
811.017
Indústria
de
N9
N9 811.845 - Laticinios
N.° 811.62r .- Jacornétte
NasciUnidos Ltda.
.•
. Vinc-Cort Ltda.
Agro Pecuária Industrial Ltda.
mento T,tda.
N."
811.341
-L'Amaigrissement
ConstruVitória
Vidros
Ltda,
Fonseca
J.
811.038
N9
N9 811.846 N." 811.624 - Jacomette
NasciFundição Vitoria Ltda. (opoente do Boutigue Ltda.
•
ções Ltda.
mento Ltda.
N.°
811.342
Waldyr
Alves
S/A
811.849
Zuquei
S.
A.
Artefatermo
811.038).
N9
N." 811.625 - Jacomette 5 NasciCorretora de Cambio e Valôres.
tcs de Borracha.
N9 811.040 - Sergio Macedo.
mento Ltda.
N.° 811.347 - Iseletrica Ltda.
N9 811.852 - cBC Consórcio Ba811.041
Sergio
Macedo.
9
J. B. Dias,
Cia. Ltda. (opoente
hiano de Construções Indústria e Co- N
N.° 811.349 - Citusa Comércio e
N9 811.073 - Hall Móveis e Decodo termo 811.,o25).
Indústria
Tupaciguara
S/A.
mércio Ltda.
rações Ltda.
N.° 811.627 - Nelson da Silva
Ns. 811.350 -- 811.351 811.352
Cia. Brasileira de Caldeiras e Equi- N9 811.077 - Roberto Gomes KelGaspar.
Citusa
Comércio
Indústria
"Supacipamentos Pesados (opoente do ter- Iner.
Gasparino Chudo (opoente do têrmo
guara S/A.
mo 811.852).
N9 811.093 - Cana° Indústria e Con.° 811.627).
- N9 811.854 - Promana Proinoções mércio S. A.
• eis Antares S/A
N.° 811.353 --- Móv
N.° 811.630 - Eletro Única Comér.
•
Anapolis Ltda.
Catec Casa de Tecidos Ltda. uno- Comercial.
cio
e Indústrir Ltda.
N9 811.855 - Ariosto Pereira da ente do termo 811.093).
N.° 811.354 - Esteio Escritório
L. Distribuidora Mineira
/V>
Silva.
Técnico
de
Empreendimentos
Imobiliá811.096
Scarves
Byvera
Inc.
N9
Ltda.
N9 811.856 - Casa do Gaucho S. A.
rios.
811.099
Lourival
Guimarães
N9
Pururuca Hanemanm
N.° 811.640
N9 811.858 - Vila Rica Indústria PiPmPePnt2e1PP Pcla.P Silva.
Ltda.
N.°
811.355
Skippy
Plastic
Soe Comércio de Móveis Ltda.
dc
erfumes Malibu Ltda. (opoente
N.° 811.641 - Papelaria Cruzeiro
ciedad Anonima Industrial Y Comercial.
PP
P
N9 811.859 - 1Vietalurgica Maslak termo 811.099P).
Ltda.
N.°
811.358
Neptune
Microfloc,
Limitada.
N9 811.101 - Clinica Santa Cruz Incorporated.
Fábrica de apel Cruzeiro S/A (opoa
N9 811.860 - Representações Olim- Sociedade Anônima.
N.° 811.360 - kepresentações Ou- ente do têrmo 811.6 I 1 ) .
pico Ltda.
N9 811.102 - Ra,cimec Sociedade vidor Ltda.
Fidal Engenharia e
N.° 811.651
N9 811.861 - Indústria Taquarense Civil de Racionalização e MecanizaComércio Ltda.
N.°
811.361
Joe
Calças
Ltda.
ção Ltda.
de Alimentos Ltda.
N.° 811.674 - British American To..
São Paulo Alpargatas S/A !,nnoente
Produtos Alimenticios Ital., Ltda. N9 811.106 - Comércio e Indús,ria
bacco
Company Limited.
do
têrmo
811.361).
Red-Sport Ltda.
(opoente do termo 811.861)
Urcila Emprêsa Urba.,
N.° 811.700
Colgate Palmolive
N.° 811.366
N9 811.862 - Erg Empreiteira de N9 811.117 - Indústria a Comércio
nizatio.ai de Ç,Jadetx Ltda„
Company.
Ricardo Koch e Cia. Ltda.
Revestimentos em Geral Ltda.,
V à.
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N.° 811.751 - Cominco Limited.
Cominco Limited.,
N.6 811.753
N.° 811.755 - Richter Gedeon Wegyeszeti Gyiar R.T.
N.° 811.759 - Editóra e Publicitária
Util S/A.
N.° 811.760 -- Editôra e Publicitária
Util S/A.
N.° 811.761 - Editôra e Publicitária
Util S/A.
Util S/A Indústrias Mecânicas e Metalúrgicas (opoente do têrmo 811.761).
N.° 811.775 - Sérgio Barbosa e
Daniel Edde.
Vejas.
N.° 811.778 - Laboratório Osório
N.° 811.736 - Tudimpresso Ltdà.
de Moraes Ltda.
Johnson.
Johnson
N.° 811.744
N.° 811.779 - Laborat64o Osório
Johnson.
Johnson
N.° 811.745
N.° 811.746 - Agropec Indústria e de Moraes Ltda.
Indústrias York S/A Produtos CirúrComércio Ltda.
gicos (opoente do têrmo 811.779).
Metalisa Ltda.
N.° 811.748

N.° 811.716 -- Opus Arquitetura e
Construções Ltda.
N.° 811.717 -- Opus Arquiteutra e
Construções Ltda.
N.° 811.718 -- Pavimentadora Gomes
Ltda.
N.° 811.719 -- Associação de Poupança e Empresti mo do Sul Apesul Rio
Grandense.
N.° 811.723 - Casa Guanabara Tintas Ltda.
N.° 811.729 - Bassols Cia. Ltda.
N.° 811.730 - Bassols Cia. Ltda.
N.° 811.732 - Cia. Bahiana de Cat.,

N.° 811.789 - Pertinasa Fertilizantes Nacionais S/A.
N.° 811.804 - João Maron Andery.
N.° 811.805 - Robert Joseph Schaller..
N.° 811.807 gpanangel Produtos
Químicos de José Angel Garcia Cueto.
N.° 811.814 - Projecon Projetos
Econômicos e Acessoria Administrativa
Ltda.
Someca Sociedade
N.° 811.835
Mercantil de .Caixas Ltda.
N.° 811.839 - Papelaria Cerboni
Ltda.
J. Fonseca ConstruN.° 811.847
ções Ltda.
N.° 811.848 - 1. Fonseca Construções Ltda.
Zuguei S/A Artefatos
N.° 811.850
de Borracha.

Março de 1969
N.' 811.851 - Sotep Sociedad,e Técnica de Perfuração Ltda.
N.° 811.853 - Gilberto Afflalo.
N.° 811.857 - SNrza S/A Engenharia e Construções4
Café Expedicionário
N.° 811.875
Ltda.
Famaves Frigorific Avícola Modelo
Arapouas S/A ( oente do termo
0. 0 811.875) .
N.° 811.876 -= Rritil Pereira de OliCia..
veira
N.° 811.877 - B•amquímica Ltda .
Indústria de Produtos Químicos e BramN.° 811.886 - Fernando Vian.
N.° 811.889 - Lbjas Castelo Copa
Ltda.
Lojas Castelo: Copa
N.. e 1.890
Ltda.

CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO
LEI E REGULAMENTO

DIVULGUIÇA0

N! LM

Preço: NCr$ 2,00
VENDA
Na Guanabara
SeçXo de vendas: Av. Rodrigues Alva,
Agéncia 1: Ministério da Fazenda
, Atendo-se a pedidos pelo Serviço de Regmbédeo Postal
Em Emaná

Na iode do

.0"

c-Dr.)Iciirczo

DIVULGWAO kr 1.009
Preço Ner$ 0,4a
A Vende:
Na Guanabara
Agenda I Ministario da Fazenda
Seção de Vendas, Av. Rodrigues Alvas 1
Aten4e-se • pedidos pelo Serviço de Reembélao Posta
Em Brasília
Na sede do DIN
INEP"

•
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PATENTES DE INVENÇÃO
PGINITO,S

FUBLICADOS

TERMO NQ 178.704 de 14 de Abril de 1966\
Requerente: FAPROMEL FABRICA DE PRODUTOS lir,,.RIZTAIS LTDA. -Suo Patis
Modêle~IndUstrial:"ANTENA PARA TEDEVISX0('
REIVINDICAÇÕES

10 ) Antena para televisão, caracterizada pelo rato dt!
compreender corpo prismdtioo de base.e topo trapezoidais, este
dltimo de menor área, determinando que Se paredes laterais se epr2
sentem ligeiramente inclinadas e convergentes para o alto, eendO
que a lados opostos articulaM-se os extraindo, inferiores de conjunto de hastes telescópicas tubulares =Mis, terminadas por bote
achatados e ligeiramente cónicos, encontrando-se, na face inclina.
In do topo, dápoate botão, triangular com lado reentrante em "V",
ootão esse seletor móvel em área demarcada, enquanto que mais ao
alto, em sapata ligeiramente saliente se encontra implantadas 'lis
extremidades dobradas para a horizontal suatentan 'placa com aspeoto aproximado de um "X", com abertura central vertical retangulr
e outras trapezoidais que a ladeiam.
22 ) Antena para televisão, Conformo reivindicaçães anterior, tudo substancialmente como descrito : no relatório a ilustrado
ao desenho apenso ao presente memorial,

Th10 D3 PATENTE NO 144,563 de 11 de Setembro ,de 1962Requerente: PUBLIPOST - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.
SÃO PAULO.
Modgio do Utilidade: "UM NOVO unho DE APARELHO LUMINGZO
PRÓPRIO P/A PROPAGANPA COMERCIAL E P/A ppulatuao DE LOCA-I
LIDADES PÚBLICAS E OU PARTICULARES"
REIVINDICAÇÕEJ

' e- Um n8vo mod8lo de aparelho luminoso próprio
para a propaganda comercial e para a iluminação de locall
dadee públicas e ou particulares, caracterizado por sei i
constituido de uma armação metálica (1) oonformadora de um
corpo paralelepipédico ou cilindricd, internamente provida
de aparelhos portadores de lâmpadas (2) flourecentes e roo\
vestido exteriormente por placas ou chapas (4) de vidro
toso ou colorido, ou ainda, de material plástico acrílico
Laminar, tranelúcido, transparente °peio° ou colorido, sobre
cujas superficies ou faces externas são aplicados letreiros
e ou figuras de variedades o8ree a serem propagados.
•,
2 2 - Um n8vo mod8lo de aparelho luminoso próprio .
para a propaganda comercial e para a iluminação de locanda
dee públicas e ou particulares, acórde com o ponto 1, caracterizado pelo fato de projetafem-se paru o exterior da armação (1) metálica, num de seus lados, faces ou zonas, duas
'lu mais hastes modeladas á guiza de braçadeiras (3).
3 0 - Um n8vo mod8lo 'de aparelho luminOco próprio'
para a propaganda comerciai e para a iluminação de locali.
dadee públicas e ou particulares, acórdo com os pontoe 1 e
2, substancialmente oomo descrito e representado no desenh(
.técnicosapenagfi

1SC
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rpmo N 0146.031 de 11 de 3anofivo de 3.963
Requerentes ELSTROLUMINESCUCIA VA

PW3L0-

Modelo Industrial. " MT-nR0- MOTOR RENTOR DZ BOTACXO

"

REIVINDICAÇOES
1. Micro-motor redutor de rotaçío,apre.

Março de

111969

'ciais, que conforman o estojo.luroprianente dito se apresentam, uma.
delas com aba dotada de reentráncias 'as qua i s correspondem sal4eil
cias puntitormes dispostas na outra.
2 11 )" E STOJ O PORTA-LOQUE", contorno reivindica .
ço anterior, tudo substancialmente como descrito no relatOrio é lm
lustrado nos desenhos apensos ao presente menoriC.

sentando um conjunto unitário e compacto de uma caixa .
de engrenagens de formato circular,

caracterizado

pelo

tato de que os pane de excitaçao do seu dispositivo
elétrico, convenientemente montado abre dita caixa de
engrenagens de formato circular, apresentam uma dispoSi

çao sustand4a1mente quadrangular afetando a forma de
um "U", ditos polos, .cujas paredes retas abraçam um ele
troima convencional, apresentando . ainda, em seu braço'.
transversal, paralelo ao eixo longitudinal drh eletroidag
uma passagem circular de ditImetro externo ligeiramente/
maior que a largura de dito braço transversal, dita pas
sagem circular sendo a eéde de um rotor usual cujo eixo
de rotaçao se Lixa, superiormente, a uma tampa-fêcho de
formato substancialmente triangular.
2. Micro-motor redutor de rotaçao, cano
FIG. 2

reivindicado em 1, caracterizado ainda por apresentar,lateralmente, a configuraçZo aproximada de dois retangu
loe superpostos e desiguais, um deles correspondendo ao

N 0 146.621 de 1 cr • fe),:nreiro do 1963
Ruerente:METAdRGICA PRICR LTDA .----SX0 PAULO

Mbalo de Utilidade " CALÇADO CON7ERS1VEL
REIVINDICAÇt2,3

bloco do dispositivo 'elétrico e o outro Correspondendo/
ao conjunto da caixa de engrenagens, aquele de altura
Maior que a altura deste e de base menor Que a base dto

L- CALÇADO CONVERS1VEL, constituidO de
Goiano convencional, fabricado de material plástiCo ou

te, eebre a qual se assenta.
3. Micro-motor redutor de rotaçío, como
-reivinaicano at4-2, substancialmente como deecrito e re

similar, e caracterizado por possuir no dito solado per
.fureOes e ' ranhuras de sorte a permitir a. fixeçoirle

dois

OU

Mais modelos de 6áspeas.

preeentado no desenho junto,:

I

.

- CALÇADO CONVEPS1VEL, como reivindi cada em 1, e caracterizado por possuir vários modelos
de gánpeas, com pinos de fixação e ranhuras de sdrte t
a se fixarem nas, perfurações e ranhuras do so1ad0 for.
manda assim o càgeldn, e, permitindo a apresentação de
tantos modelos quaníos neceasários em raz g o • direa,

das

exi g encles de uso ou mOda.
5 - CALÇADO OONVERSfVEL, como rei4iAdj
c6do em 1 'e 2, e caracterizado como Substancialmente

tri M0 lin46474 da 5 da

reVereiro da 1963

bescrito e lustrado nbs desenhos aneioa.

.vg

Requerantat 3.MTALáGICA, aAMLI Ine -__.-sKo PAULO
gedelc de Vti1i4sdet 0

ESTOJO PORTA-L.5RM "
'

PRIYINDreA0E3
tavk asroa rtítil-tiQus i, , caracterizado pelo -;
cato de ser cerieM.OUt por deee peças em forma de calhas articula.
_enquanto que pelas ouixas ac conjugai.,
WS por Wia das enro pIdOes,
a cada um , delas colk
a duas tas peOS em forme de calhas, sendo

o,

Ass O1,1 findas as eXtratildades da tira de papel ou similar prccuoagobrag pgp,1240 45 citedec bordas, sondo que az celu.s mai-

•
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TERMO N°148.108 de 1 de abril de 19e
aequerentesDANA CORPORATION

r.:2, o c:::

'4. Numa embreage£ dupla de - ac6rdo tom o reivin-.

E.U.A.

.aiceao em qualquer uma das.;?eivindicaçõee anteriores,o aper

?rivilç¡io de I;v7enção: " APERFEIÇOAMENTOS EM ()-

feiçoamento caracterizado polo fato que ficam providencia ices dispoáitivos de acionamento, es 'dispositivos de alavan-

REFERENTES d' EMBREAGENS DUPLAS E Á UM MECANISMO bt,
3PERACX0
REIVINDICAÇWS
1. Aperfeiçoamentos em ou referentes t", embrea3ens duplas e a um mecanismo de operação em que a embreagem
dupla, que inclui 'um elemento impulsionador, um primeiro

ele

conto impulsionado, um segundo' elemento impulsionado, e dis

ca oompreendem um par de unidades de. conjunto de varetas ca
da qual inclui um par de conexões de movimento perdido e ci
da qual conetar,2-o ditos dispositivos de acionamento com
g,is elementos . depreesão.
. '5. Numa embreagem dupla de

un,,

acordo com a reivla~

positivos de alavancas acionadoras, caracterizado pelo /ato

dicação 4, o aperfeiçoamet) caracterizado 'pelo fato que as.
unidades de conjt.nto de varetas incluem 'cada qual uma pri

de que o elemento impulsionador une uma primeira e uma segm

meira conexão de movimento. 'perdido e cada qual fica operati

da face de contato espaçadas entre si; um primeiro e um se

vamente ligado com um dos elementos de pressao, cada uma das

(lundu elemento de pressão ligados numa relação de impuleão

conexães operativas com um elemento de trai:leão incluindo

coá o elemento impulsionador entre a primeira e a segunda
face de contato do elemento impulsionador; ficando disposto

segunda. conexo de movimento Morto.
6. Numa eMbreagem dupla de acorde com a reivIn-:

o primeiro elemento de pressão numa relação espaçada em re

aucaçuo 5, o aperfeiçoamento caracterizado pelo fato que

lação 4 primeira face de contato e o segundo elemento de

cais providenciados primeiros e segundos dispositivos de ce

pressão numa relação espaçada em relação á segunda face de

nexão ligando os dispositivos de acionamento com o primeiro

contato; . ficando o primeiro elemento impulsionado disposto-

e o segundo
elemento de pressa() respectivamente, cada
um dai
,
.
dispositivos de .conexão tendo uma posição encravada • e uma

de

entre o primeiro elemento de pressão e a primeira face

: contato e tendo capacidade para 'ser apertado para o contato

UM

fi

nom a primeira face de contato mediante o primeiro elemento

posição desencravada
7. Numa embreagem dupla de acordo com a relvem-

de prose:ião; ficando o segundo elemento impulsionado dispos-

iicação 3,

to entre o segundo elemento, de pressão e a segunda face de
contato mediante o segundo elemento de pressão; ficando dis

encravadores do primeiro elemento de preesão providenciados
nos primeiros dispositár- §s de conexão, e dispositivos encra

postos dispositivos eltleticos comuns entre os elementos de

vedores do segundo e1e ato de preesão nrovidenciadoe : nos

pressão de modo a impelir cada um dos elementos de pressãopara o contato com o seu respectivo elemento impulsionada°

eegundos diepositiv ,i de Conexão.
8. Numa embreat,Jm de, pla ao acorao com a

dispositivos de alavanca posicionadores separados do alto -

dicação 7, o aperfeiçoamento caracterizado pelo fato que os

dos elementos de pressão que ligam independentemente cada e

primeiros e os segundos dispositivos de conexão incluem cad.
qual dispoeitive s de conjunto de varetas ligados operativa-

lemento de pressão com os dispositivos de alavanca acionado
r03,,

2. Numa embreagem dupla de acordo cem a reivixdicação 1, o aperfeiçoamento caracterizado,pelo fato que as
faces de contato ficam dispostas em relação oposta, os diepositivoeel j stíco re são uma mola comum disposta entre os
lementos

e-

de pressão, e os diepoeitivoe acitnadoree são um

conjunto de varetas.
3. Numa embreagem dupla de acordo com a reuvxndicaçao 2, o aperfeiçoamento caracterizado

pelo

fato que o

elemento impuleitnador tem uma primeira e uma segunda parte
impulsionadora sabre ao-quais fitam dispostas a primeira e
a segunda foce de contato; o primeiro elemento de pressão ficando operativamente associadá com a primeira parte impul
3ionadora e o primeiro elemento impulsionado, e o segundo 2
Lemento operativamente associado com a segunda

par

te im.,,u1sionadore e o segundo elemento 'impulsionado, cada 2
Lamento de preesão tendo uma posição deevinoulada e uma pa

o aperfeiçoamento caracterizado por diepositivoe

mente com os dispositivos de , acionamento e com um dos edema
tos de pressão; cada In doe dispositivos de conjunto de ve
éetaa tendo uma posi .,áo encravada e uma posição desencrava-

a.,

9. Numa embreagem dupla de acorao com a reivindicação 8, o aperfeiçoamen t o caracterizado pelo fato que 01
dispositivos de acionamento ligados com os diapositivos de
conjunto de varetas são dispoeitivo s de acionamento anicos,

um elemento de transfeiencia fica ligado com um doe elementos de pressão e fica montado mOvelmente no elemento Impulsionador, dispontiv oe encravadores eão levados pelo relemos
de
.-to impulsionador e ficam fixos em relação ao elcadent t
transferencia, o elemento acionador 4 levado mOvelmente
lo elemento iminlsionador c ligelo.nnarativamente com ^a dia
positiv es A e acionamento.10. Numa embreag em aup la me acerco com re.,,(Lal

371 4.
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-pelo 4:fii ciffè 6-0
6 6-----n":"~—~ilecto
_porre- "
lopIõpoeitiWit Co adiónadento ánicoe ficam ligados Werativaffiónte Com cada um doe dispositivos de conjunto de varetas e
Ojima capacidade para adioná-los, e oe segundos dimpositivoet. e movimento perdido ficam incorporados na alavanca-ac: Ç onaOra.
11. Numa embreagem dupla da acárdo com a reivin
ticação-3, o aperfeiçoamento caracterizado pelo fato que a•
frimeira parte impulsionadora do al'smento impulsionador
P
volante; a segunda parte impulsionadora do elemento impleionador g uma placa posterior, fixada no volante numa
kolação de impulso e disposta em re14ão eepa c:J4a paralelaem relação á ;ate; o volante inclui a primeira face' de con's
tato, e a placa*posterior inclui a segunda face de contato;
\
'54
• primeiro e o segundo elemento de preesão ficam ligados com
Ovolante numa relação de imptle à Lesam dispostos costela
eom costas em relação espaçada e ficam Independentemente má
Veia; um ánico colar de debreagem Ef4 capaz de acionar ambos•s elementos de pressão; o conjunto de,varetaa sendo um prj,
peiro e um oegundo conjunto de varetas óperativamente cone-'
iodos com o colar de dabreagem e capazes de serem acionados
eimultâneamente por ste; uma pluralidade de varinhas de tra
tão ficam ligadas operativamente com o primeiro elemento de
pressão; uma pluralidade de varinhas de empuxo ficam ligadas
Operativamente cem a segunda placa de preasào; o primeiro k
Conjunto de varinhas ficando ajustavelmente ligado com as
varinhas de tração, o segundo conjunto de varinhas ficando
ajustàvelmente ligado com as varinhas da empuxo; o primeiro
Unto §5-

•

11 1.

•

Conjunto de varinhas inclui um elemento mável de traneferân
Cia, operativamente ligado com as varinhas de tração; dispo
eitiVos encravadores coadjuvados pela placa posterior;
elemento atuador fica ligado operativamente com o colar de
debreagem e fica montado màvelmente na dita placa pdaterior¡
eispositivos seguidores máveie ligando pperativamente o ele
sento de transferencia e o elemento atuador; uma conexão de
Oovimento perdido fica levada pelo elemento atuador; o sefundo conjunto de varinhas incjii mmento mável de tréns
psrância ligado operativamente com as varinhas de eaptixo,dds
positivos encravadores levados pela placa poaterior,um ele
mento atuador ligado operativamente com o colar de debreagem
0 montado màvelmente na placa posterior, dispositivos segui
&roa siáveis ligando operativamente o elemento de transferâi
eia e m elemento atuador, e uma conexão. de movimento perdido levada pelo elemento atuacWr.
12. Numa embreagem dupla de acárdó com a reivin
dicação 1,-o aperfeiçoamento caracterizado por um elementowe tem uma posição encravada e uma posição alternada, com
preendendo dispositivos de conjunto de varinhas ligados com
dito elemento "dispositivos acionadores do conjunto de vari
phaa ligados operativamente com ditos dispositivos' &e compn
19 de varinhas . * capazes de ocione-loo, ditos diapositivos-

_

Março de ,19

_

lããiliddb UM elemento m gvel de tía;
I
—
rer;noie ligado com dito elemento, dispositivos enottlyOdoree .
levados pelo dito dispositivo, um elemento acionador ligado'
4
operativamante com ditos diepositivoe aoionadores do oónána
to de varinhas e ficando montado mOvelMente no dito -d,iposi
tivo, dispositivos siáveis ligando operativamente dito elam4*
to de transferância e dito elemento atuador e capazes 40 14.
gar dito elemento de tranzfer;uicia
com ditos dietoeitiVos
.À
encravadoree, e dispositivos de movimento pordidoUlevadoe
por dito elemento atuador.
- 13. Numa embreagem dupla de acârdo ' com a reivia
dicação 12, o aperfeiçoamento caracterizado pelo fato quem
dispositivos de acionamento Vem capacidade de movimento pa
ra posiçiies alternadas; os dispositivos de conjunto de:vari
umvante de welfilas

nhas incluem dispositivos de articulação; ()Elemento de, traia
f:erencia fica ligado articuladamente pelos meios de aritiou-.
loção com o dispositivo e fica ligado operativamente com 0
elemento e contem diepositivoe receptores; primairoe dispo1
eitivos de levar, arqueadamente alongados são levados pelo
dispositivo, sendo o semoentro de arco definido pelo centro dos dispositivos de articulação; primeiros dieposáivos
de retenção ficam providenciados nos primeiroadispositivos
'de levar e dispostos adjacentemente numa extremidade operam
te dates; um elemento atuador fica ligado articuladamentecom o-dispositivo pelos diapositivos de articulação e fica
ligado operativamente com os dispositivos de acionametto;s2
gundos dispositivos de levar, arqueadamente alongado4 aão
levados pelo elemento atuador, sendo o centro de arco : defimido pelo centro doe dispositivos de articulação; os primei
ros e os segundos dispositivos dm levar ficando dispoMtos,
numa relação cooperante; dispositivos de tipo são levados
pelos segundos dispositivos de levar . numa extremidade opt
rente dàstes; segundos dispositivos de retenção ficam, prova
denciadoe nos segundos dispositivos de levar adjacentes aod
diapositivos de tope; e dieptsitivoe seguidores de levar , são capazes de vincular-se com ambos os dispositivos de le
var e de serem recebidos nos dispositivos receptores 4o ele
I mento de tranaferencia.
'
A, requerente reivindica a prioridade de idântf.
Co pedido depositado na Repartição de Patentes norte-americana em 6 de abril de 1962, sob n 2 16Ç.545.

g

-,I réxta-reTra i .9-

oMR10 OFICIAL --(Seção rii)

145.497 de 17 de dezembro de 19114
Requerente: REMOALLO TOMASELLI SM PAULO.
èrlvilésie de Invencao: "NOVO SUPORTE PARA DINAMO DE VEI
CULOS".
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•1iNNO NI

paturmans
1 - Novo suporte para dínamo de veículos, a ser ln
tercalado entre o dínamo e a ventoinha, caracterizado por compreep
der essencialmente uma camisa cilíndrica, para alojamento parcta)
do dínamo sendo .sua parede posterior provida de abertura central
circular, e de rasgos àquamente distribuidos sobre a mesma cirow
Terôncla para a ventilaçSo do dínamo, e orifícios para a fixaçSce
do suporte à ventoinha, parede esta da qual salienta-se central e'
externamente um cabeçote tronco-ctnico,.também com abertura eirc2
/ar extrema sendo que a outra extremidade.de dita camisa 4 convew
atentamente Perfilada para encaixar o dínamo, podenuo-ainda ser
dotada de um rasgo em sua parede inferior para apoio sabre a base
to motor, sendo outrossim previstos doia furos passantes para guia
le p arafusos radiais calantes, para presa direta-sabre o dínamo.
2 - Novo suporte para dínamo de veículos, como rei e
4-indicado em 1, caracterizado Por incluir uma buena cilíndrica de cte
trasem e 1nterligaçSo projetandoe se pela abertura central do caba,
ç' ote tronco-cônico, sendo ancorada por um disco de retençib encal
eado em um rasgo previsto internamente ao cabeçote, dito disco da
tinindo outrossim uma sede para alojamento do um rolamento de. esdiretamente empenhado etbre dita bucha a.qual 4 fixada e cea
•
trallzada por um anel externo encaixado na abertura extrema de cu

TERMO N°146.018 de 10 de janere 011 19e)
Requerente:MACRIEL DE VRIEs.....-Holtd.du
Privilegio de InvençUPAPERFEIWAMENTOS EM QU REFERENTES
A REPRODUTORES FONOGRAFICOS ESTEREOFONIOOS
REIVINDICAÇUE3
le Aperfe4-oamentos em ou fferen .Ces a i'eprodUfbrell

ronogr ggcos estereofânicos, caracterizados pelo fato de o reprg
autor fonOgráfico Compreender um alojamonto , dotado de dois ele .1
mentos transformadores e um apraensor de estilete, carregnndc numa extremidade um estilete e na outra extremidade sendo monta
do num maneai acomodado no alojamento sendo cada um dos ditos
elementos transformadores conectao por meio de um membro de a .
eoplamento eldstice com uma porç g o do epreensor de estilete 10.
calizada entre as extremidades do apreensor cle estilete, em que
um tubo eldstico 6 ajustado fixamente em peio menos partodo apreensor de estilete, sondo uma extremidade ao dito tubo conec.
tada com o dito mánoal e sendo a 'outra extremidade conectada .
com os dei s membros do acoplamento.

2. Um reprodutor fonográfico estereofônico . de acbZ
mo com o pbnto 1, caracterizado-pelo fato de que o meneai, o tu
bon os membros de acoplamento sâo formados numa peça de matori.
ai e14stico.
3. Um reprodutor fonográfico estereofônico de acOe;1
mo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que as extremidadei

metro, devidamente rosqueada para empenhar-se com a porca usual de

dos membros de acoplamento conectadas com o apreensor do estile
te sSo ligadas com o tubo por meio de uma espiga de sujeieSo e

.ekaaçSo do dínamo ao ventilador, pela qual a bucha 4 fixada a dito t1
eentilador, em quanto que o dínamo é por sua vez vinculado pelo

uma junç5o de malhete..
4. Um reprodutor fonogrdfico estereofônico de acIr

etarrachamento de seu eixo rosqueado dentro de um alojamento, tu]

do com o ponto 3, caracterizado pelo fato de que cada um dos

do cabeçote, tendo dita bucha, uma projeçSo central de menor diée

idm rosqueado, previsto internamente a dita bucha.- Novo suporte para dínamo de veículos, cOm0
direta* ate a, substancialmente g omo descrito e ilustrado nos deu
k
MIOS anexos.

pwx e

•

\

'

do, arratjado e adaptado para operar siabstancialmente conforma
1

'
'

°I f_1•0

1,
El G. 1
3

1

Membros do acoplamento codsiste numa manga de material el4stico
'ajustada sabre um elemento transformador e ligada a um membro .
de eonexSo rígido que pode ser ôco pe- 'seio de uma espiga de
jeiçiio e UmA junçSo de melhete.
5- Um reprodutor fonográfico estereofônico construi

Ç\ ,=rel
eeer-e -,e

a.

1

descrito com rela0o aos desenhos an6wos.
o requerente
reivindica de acOrdo com a Conven
çro Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei . 7903 , de 27 de
'asSato de 1945, a prioridide Ao correspondente Pedido depoeita4al
na Reparticio de Patentes da Al eelaCfe em 10 de janeiro de 1962.
Bob O V 21859IXe/42g.
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TfNMO N a 146.273 de 21 de janéaco dis 1963
alaterra
Reauerente:THE WELLCOME FCUNDATION UNITED
Privilegio de Invenção:"NO VO TIPO DE RECIPIENTaa8
REIVINDICAÇOES
1 - Novo tipo de raaapienta formado de partes, Ok

vindica ges de

pelo fato de que tet uma
1 1 4, caracteriz ado

paz
projeção externa,' disposta oirounferenoialmente sare a
extremidad e da extremada
te do corpo ,e espaçada em relação 1
e para dea
de ou gargalo da mesma e uma nervura projetando-s

por Incluir uma parte do corpo tendo uma extraia
racteri z a do
midade cilíndrica ou gargalo e uma parte de tampa, ajustaaa
do-se sObre a dita parte cilíndrica ou gargalo e rotativa ew

--tOrno da

Novo tipo de recipiente, do ae grdl eem as rei:

para bloquear a
tro da parte da sala da tampa de um tamanho
na pa4e do
passagem além da proje4o externa acima referida
i decorpo, quando a tampa é aplicada ?aparte do corpo com o

re em
tentor numa parte ajustada numa ranhura na outra parte,

mesma, uma abertura numa parede da extremidade ou

gargalo da parte do corpo e uma abertura na parede da parte

seguida estabelecendo-s e um ajustamento da detenção com a

da tampa que pode ser posta em ajustamento ou fora de ajusa

dita projeaão externa, para reter a parte da tampa na parte

tamento com a abertura na parede da extremidade ou gargalo

do corpo e o detentor na ranhura.
7 - Novo tipo de recipiente, de acCrdo com a gJ rea

da parte do corpo por rotação relativa entre as ditas duas

caracteriza do pelo fato de que a ex - ,
forma afunIlada
tremida d e ou gargalo da parte do corpo 4-de
externamente, decrescendo em direção 1 extremidade livre da .

partes, e uma projeção sObro uma das duas ditas partes ajug,

¡Indicações de 1

tada numa ranhura que se estende numa direção circunferen eial na outra das ditaa das partes e constituindo uma de -

extremidade ou gargalo, e a saia da tampa é semelhanieslente
afunilada internamente para prover um contacto superficial

tenção ou parada para ajustamento com as extremidades da da
ta ranhura, sendo tais a localização e

as dimensões

da ra -

de rotação suave entre a tampa e a extremidade ou garis lo

nhura que determinam as posições terminais da tampa relatia
vamente

X parte

do corpo, numa das quais as aberturas nas

duas partes fitam em ajustamento
tas duas. aberturas ficam fora

•

e na

outra das quais as dl

j

e amba s

dA a ustamento

'ftelsar.,

p .a.pu uc recipiente, ae acarou
caracterizad o pelo -fato de que uma
NOvu

vindicação 1,

com

a rol-

das aberta

N :, ajue
nua,. .,...t0 *AUEI
i
1

da parte do corpo,- quando o detentor
tudo na ranhura na outra parte.

^8 y indicag5es

tas.

1 6,

Novo tipo de recipiente, de acUrdo com

de 1 h 7, caracteriza do

cial c/spada tampa é provida de uma reentrÊntia oircunferen
arada de sua extremidade próxima e adjacente à nervura ciue

ras é formada na parede lateral da extremidade cilíndrica

se projeta para dentro, para prover uma zona elfstica

oU gargalo da parte do corpo e a outra abertura é formada na

galena espessura na sala.

9 - Novo tipo de

parte da saia da parte da tampa e a projeção é formada na
parte da tampa e se ajusta numa ranhura geralmente estenden-

ae rol

pelo fato de que aliaia

4, ala
i

recipiente, de aoõr d o c om al re,1

vindicações de 1 1 8, substancialmen te como descrito e ilua

do-se circunferenola lmente formada na parte do corpo.
Novo tipo de recipiente, - de acordo com as rei-

Wado nos desenhos anexos.

vindicações 1 e 2, caracteriz ado pelo fato de que a extremi-

Ramu depositado na Repartação de Patentes da Inglater4 sob

aberta em sua
dada cilíndrica ou gargalo da parte do corpo é
extremidade livre e a projeção é formada na parte da tampa

ra, 3547/62 de >O de janeiro de 1962.

3 -

• fica ajustada numa ranhura formada

por uma

reentanola

tendendo-se circunferencialmente na extremidaae

é aberta na borda livre da extremidade ou

A requerente reivindica a prioridade de igual pea

aoU gargalo a

SI

acrasia\

4 - Novo tipo do recipiente, de acordo oom as rel.
indloações de 1

à 3.

caracterizado pelo fato de que a abe'

tura na parede lateral da extremidade ou gargalo da parte
deacorpo e a ranhura ajustada com a projeção

uma 4nica reentanola

sãO rormadaa

/544293
po,

na examamidade ou gargalo da parte do

corpo e abertas na borda livre da extremidade ou gargalo.)

5 - Novo tipo de recipiente, de acOrdo com as rei,
a reaa
vandicações de 1 b 4, caracterizado pelo fato de que

g

tr ncia simples inclli%

uma t ~te das dimensões oirounferen

cial e axial substancialmen t e semelhante - la da abertura naa
parte da tampa e uma extensão cirounforenci al de um lado da

r

dita primeira parte, taextensão oirounferenaa al tOda da re aM
menor da extea
entr gheia simples sendo maior do que a parte
são circunferancial da parte da tampa envolvenda a aberturaa

P:Oh

a Preica0 na Darto

da taMaaa
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miderdn, qUando o- araegader da áarra (214) se aproXimar
reEMO len1jjo6. ad di-~ tr• %9-62
equerentesCO4PANHUOITSUgagl1WELEPX90335A
da extremidade do seu impuaso de rettirno.
slra PAULO alga.-~ ~0~47.2,""4:1"
6 - NAulna para emifeDgo de solas para calça'
,Privilógio da 1~1611[!J4WINAHPWRA,CORAWSX9DiáLASI
dos,
dbairCt
as
'
reivinddeaçaes de / I 5, caracterizada *ralo-,
PARA, CALCADOEi "
(:(e
CWOfffenTa
provimento de um movimento perdido (268, 270) nas conexUes
1 • M-41944 Para C*afeagoado-iOlas para caIaa
a
(22a, 226, 234, 250, 258) entre o carregador da garra (214) a
troe, fana° Um par de pelde de CIW0-0, em um carregador para uma
0 carregador do molde (32), para impedir uma ago prematura (
das ditas peças da mo1dat-e310 4Vel, renativamente outra pasal\
das earran..
i
do mona, um 40P451t* Par* uiiia14U-ralidadeíde salas empilhado"
i 7 NEquina para confecgo de soim para calçi
aa Carraa agindo em r0000at440
1Mento do carregador de mal.
- dos, donaorae as reivindicaçUes de 1 à 6, substancialmente como
Ide numa dirego para ag arraram a sola mais Inferior longitudiaa
descrito e iluatrado nos desenhos anexos.'
nalmente, relativamente Otalda na dita carregador, caracaera
requerente reivindica ex prioridado de igal
zadaa:allo fato de que uma-peça loaalizadOra (52) é operada em
'pedida depositado na Repartigo de Patentes do e Estados Uni=.
resposta ao movimento dó earregador do molde (32) numa direçU
dos 4. "ã no 153.013 em 17 de Novembro do 102,
,para separar a sola do deaaSsito (40) e para layí-la em aluataa
mento coa as garras terminals (118. 120).
a
as "
•
s.
g e Míguina para, donfecOto de eOlas paraial4
aos, donforme - arelvindieago'la caracterizada peio Catado gut
a peça loealizadora compreende vri braço (52), tendo uma peça a.
;de suporte de ajustamento com a sOla (54) e ConexUes operatlaav
a
mente ligando o dlto traço (52) aooarresader do moldo (32)
para realizar 4 op eraga 4* braço em resposta ao movimento 40
carregador em p osiaa* OPeratIvaí, denodo que lua extremidade ma.
ar
da peça de suporta co ajuste com a Caco marginal da sois
inferior no dep6eito O 4 outra extremidade clamada eMPorto;
exerça uma agoexantriaa abre a sup eraiie interior da sola
'mais Interior sucesalVa analnta, leaelantaa para levantar kl/
ORNO 0/4417 de 8 de agosto de 196e
aola omPllhadaSs
tsb I?)
(Requerente
:LM( INDUSTRY RESSARCE As,scueáii
• gaquina para
T0Co 5044 Per% Cela
Irlanda do Norte 414-f05~~444~0:k
po, ~remo ai ralvinaicaçapal e-Ra o araatariaado pela fita,.
privilegio do InvenaSCOPIAaX0 DE FIOA
- S°
REIVINDICA04
lue o provimeatO 40 uma Peç a OU 04 é 0PAtrP1443 (3." . 104
I. UM piamo para fabricar fibras de /azíhó -ara
k106) pelo 4raÇO (52)i de mado a oisaggP 4 nO.9 da Margem oP000
1
ci4haaio, caracterizado pelo fato que ele inclue, em vez de
ta da sola a ampaair odasIaoam~,Çtanayersalmente da sola f
Um macerar biolOgico, o passo do submeter a palha, na pre-a
iMganto cative/St narrada Palas garras terminais (11O, leo).A
ouça de agua, a uma temperatura qae ã articieutemente alta
4 -114q5lha para oonfao4 00 molas para rmi-4
para causar a hidrOlioe dos materiais ligando as fibras ao-(
105, conforme aa ' realai.A44a904 de 2, Aja tendo dispositivos a'
rUcleo lenhoso Wnm valor que torna o Ultimo 4ci3.mente eep,R\
iraaarerJA9r04 ag4140 5PD a coa tr$10 01.00ArrOgagmr 4* molda
rãyel pelo subeeráadaae tratamento mecãnicoa
'ha apanhar facas de soara apostas 00 Ma sola agarrada e para
transferir a sela, depositando-a oP 1:044am domaarrmmexM ms'm
2. Um proa:doso conforme reivindicado na reivinal'
ffiolde inferior, o ara oterl!ada Pa/o:ato . de que 4P Earras (210,
'Caçaó 1; caracterizado pelo fato que no mesmo a palha ã cal
(04
que
4
Operatavamente
C12) co
a monta44PDVm *OrrOgador
metida 1 açaoto Yffor comuna PmtaM;4° acima dm preasão ••
gado (224, 226, 234, 2505 255) ao oarre5adar de Molde (32) o 4.
4tmool;ricaa
4

4

AN,

Nvel sincronigadamente cos MN*, (Uf mge

que mm garram(2101.
/ 3.
r*"
Um pró-cesso de acardo com a reivindicaçao --2
)
2_12) sEo mov.adaa dara go amomimentodoorregaderiuma dire40
Ou'reitlidioa4o 2, caracterizado pelo fato que no mesmo a
para asarratoa ola dopai:3,0i tèr sido localizada stibro a po•:;.
palha entao convertida em mecha por exemplo pelo uso , do'
do carregador' em
9a de madalaé04 4$17.01 O durante o movimento
E4531Iniamo
convenelonalp
.
4
dirego oposta, P ara removera sola mgeleda o tranateri,la
/
.
•
----,. .
• 4. Um processo -oonformo
reivindicado na reavindl
grA UR 490449 0136 0to (40.,}
eaaao- 3, - caraoterisado
pelo
fato quena moem
.
, • Wdulaa pag4oiteiTgo de colas para Gaia
.. a mecha
. . __.
braíaausadaaN
dá; 0001110 ao reptindleag5ea do 1 a 4, caractsaaaaa palco O'
5. um ~mem, ~morae remvxnalcado na rtivina4
~mear& da dAdmit~ ~o derrad ara ~-a,4)
ima0 lla-l*araatorlaaao melo Uta_aa0 co MO4M4 gjapasionjilk
I
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Com Uma Wuçgo
Oiígifide VC UM prinie1ro-ratalg-ent0
oil.nutati cl^ bran
ka anente e em seguida enliçando um so.r.t.

(Mar.

60 Dm processo çonforn3 reivindicado na re,.víndi
5: Caracterizado pelo fato que ne.
COÇO 4 04 reiVin d icaçge
da por Um pro.
¡lesmo a mecha branqueada à fiada enquanto ámi
p or exemplo um processo
Cesse de fiar de PPxa': ¡controla do.
Jae bUxer de anteparo,
7. Um processo Cenforme reivindicado na reivindi
1

040o b, caracterizado pele fato que no mesmo dite. processo
de fiar de puxar controlado ; eubstàndialmente conforme de!
rito mais acima com referencia ;1 fig. 1 ou fig. 2 dos (lese
mhos Anexos.

e. Um processo gonforme rei7in0A,r4 o em qualquer
Una dás reivindicaçSee anteriores, Caracterizado pelo fate
que ele inclue maio o passo que Compreende a lavagem previa
sara fora do material solável na água da palha,
9. Um processo conforme reivindicado na reivindl
Caça() 13, caracterizado pelo feto que no mesmo dita lavagem-.
I ,
i previa e com agua.
1

O. Um processo conforme reivindicado na reivindl
caço 8, caracterizado pelo fato que no mesmo dita lavagem

11. Um processo perg processar fibras de linho
.0044geWment0 conforme descrito no exemplo anixo&
f-

f

*e

ICICLETA.S E EIMILARES
REIVIDDICAÇOES

1 - Aperfeiçoamentos em guidão de bidastas O eltilâraa,
Caracterizados
pelo fato de O guidão propriamente dito tpr O CelPtá
'
Cho maior e retilíneo provido extremamente de dois curtos e estreite
proloneamentos tubularea opostos, pelos quais se introduzem as haã
tes retilíneos dos freios, ficando inteiramente embutida no 00U
I
Interior, com exceção apenas das , alavancas extremas de 4nuSeioe
2 Aperfeiçoamentos em guidão de biciçletas e,eimileree, •
Como reivindicado em 1, csoacterizados pelo fato de uma das hastes
de freio receber extremamente, ainda no interior do guidão, uma mo.
ia helicoidal, e íendo também dotada de um curto braço lateral, que
atravessa um rasgo praticado no guidão, fora do qual articula-ce 80
Cebo.de comando do freie.
3 - Aperfeiçoamentos em guidão de bicicletas é asmii^ree,
como reivindicado até 2, caracterizados pelo fato de a o tra haste /
de freio ter solidário em sua extremidade um curto braço lateral,ai2
da embutido no guidão, e .provido de pequena orelha extrema, aprisiO.
Dadora do terminal em L, avançado para fora do guidão, de um long0
pino rosqueado, este sendo envolvido por mola helicoidal bois como
por capa tubular fixa, e ligado extremamente ao cabo de Comando% 4.9

II

pr;v4a ; com água de natureza alcalina media,

da

1 2tRMO N i-144. g1ó de 2 de neverribid de lggi
itequerentet INDIISTRIA È COMeRCIO DE BICICLETAS CALOI.
PAULO
6.4
` Privilegio de Invençãotn APERFEIÇOAMENT03 EM GUIDX0 DE

12. Pio quando produzi d o pelo processo reivindica
qualquer una das reiVindicac g ee enteriorse.

4 . Aperfeiçoamentos em guidão do bicicletas e similares,
até 3, substancialmente como descritos A ilustra.

como reivindicado

Oes tos desenhos anexe",

Sexta-feira 14
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24$ 297 de 5 de

:arco de. 1.0,50 1719 -

doiEéíbro de 196

rP

AC

R.i, qmerento: - UNION ÇARBIDE CORPORATION - E.U.A.

.

r--ie

Pr iVil4E.1 .d da Invenção; "APERFEIÇOAMENTO EM GACHETAS DE VEDAÇÃO DE
PILHAS GALVÁRICAR AICALINAS, CONSTITUIDAS DE MEMBRANA RWORÇAM

mE4vEL 4

USW

DE ROMPIMENTO DE SEGURANÇA"
REIVINDICACOES

'Aperfeiçoamento em gachetas de vedaçáo ao pilhas

•

galveaiCatà alcalinas,
mcável, O .0.Seti
fato:

a do

de a Saeheta

per.

constituidae do membrana reforçada

rompimento de segurança, caracterizade

pela

inéluir uma arruela metálica deformável

cada, g 4bre g Maior parte da membrana e ligeiramente espaçada

de1F54'

.

Aperfeiçoamento em gachetas de vedação de.pilhas •

2.

,.
;

-G4lvadicaO Slealinas, constituidas de membranas-reforçada permei4

- r:•- -,,,,:/,`:

.i

vel a, eaaWO'de rompimento de segurança, dé acOrdo com o ponto 1,

,

•

1

1,

li.,

caracterizada pelo fato de a arrUela ser feita de aço.
âperfeiçoamento em gachetas de vedação de pilhas

3.

kalvanióÁ alealinas, constituidas de membrana reforçada permeável,

da rompimento

a gaste O

de segurança, sUbstancialmente como retvi0V

dicada O ilaStrado nos desenhos anexos.,
Nivindica . se, de acrirdo com a Convenção internacia.

fiai O O Arte 4, do

Cádigo da Propriedade ' Industrial,. p. prioridade

doe

do pedida Cerrespondente depositado na Repartição de Patentes

Es'Jado$ VpidoS da AMerica. em 15 de dezembro de 1961, sob NQ 159.56 n

iá
TERMO N c 151,550 de 8 de agosto de 1.96,
Requerente: JURGEN ULDERUP

AlemanhW

Privilegio de Invenção: "'VEDAÇÃO DE CAIXAS

2Y

ESPfRICAS EM BARRAS DE DIREÇÃO, PARTICULARMENTE
PARA VE1CULOS MOTORIZADOS

RE/VINDICAO£S1. ,. Vedação do caixas 0r4r4:ca0

airoção0
oi que VA4 barro arq..
diaposta t atrav;# ao ua pleo,os,
Wvel para todo oo Udu& cot
om barras

do

particularmente pari volculop motorizados,
atilada co acha ectacionàrj.amanta

Oca caixa, e'montada, de maneira
3W.

xa por meio do uma

cabaça ostOrica, oondo 9. 11 01

P ara a voda. 40 da/i
0
014stino t cama

Caixa osfárica serve um bugo anular daantOrial

terizada pelo fato de que O bujZO anular t tju4tad0 0~

de gg‘

ticulaçZo,e ás barras de direçao diretaMeatO Adb toaoZo
tERMC l,i-i5):34. 1. 79 de 16 de novembro de 191.
-E.U.A.
Requerente; AMP INCORPORATED
Priviiiigio de Invenção: "PINOS CONETORES FEITOS ,14 FOLHA

Consista ' em um material sintátic0 0.011 P1g1aa tattleaa

do $

UIVINDICAÇUES
'

com um condutor

aletria°, vantajosamente por emol.-.

CCOallaa tochadaS O abartada

3.- VadaçãO, de aeOrdo coa ca pouV4 -1

um recept jculo em um bloco terminal, o pino todo ~do formado
de um pedaço laminado de chapa metálica caracterizado em

pino ;

que a

formada da parte do Pedaço laminado dobrado em U11.

corte transvereal substancialmente solido e uniforme preferi+

chapa met jlica, o gral tem um lado substancialmente chato parareceber um parafuso ào bloco e o lado diametralmente oposto axg*

lado

arredondado da parte pino sendo de preferência uma Oxternãe df
porte da superficie externa do anele
Reinvídica-se,de acordo' com A VonvencZe InternaciO4,

nal e O A' rt. 21 do COdige da . ropriedade fndustrial, a prieeP
dado do pedido correepand -atta depositado ta Repartiçaa de row,
tentee da klcbatba l . 04

U:597P1 e CO

440 4.WOrc do "

iada pelo rato do que a Cãffladd cirounterangat

A

Ift é *cem .

cafaCtçÃ

020raa,d1ObaJN

anular contista ma um tatorial olit;tioo do POWIratario . .00$

cáluiss fechadot $

ao Posso que a comada arounfafaoola lotdr.

a* aProsenta UNA estrutura COffi 0.4 14N4 4bOttote

veãorte formada de uma espessura dupla do pedaço laminado da

redondad0 para combinar . com a curvatura do receptáculo, ó

tintía 1

tico de policetano coo cálule$ fechndad ou coa uita C901440 dO]

gament0. e uma parte pino para realizar uma conexão livre com

parte

poUurataoxos •

10 tato de que 4 parede 40 bujild bensiPt0 GAWM4tOrjal

Vo pino conetor tenda um anel para fazer ligaçao

permánónte

dO ,srupo,

2.* Vedação, de accirdõ COX 0 ponto 4 caraMrUada pai

:STALICA PARA CABOS ELETRICOS

1.

produtos dó poli:reação, por axomplo t offi um
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vibrador eletromagnítioo. dt acardo com o pont-b,
1, Caracterizado além iaso pelo fato de , cace 4 mola prova o; Unico,7

O150.673 de 11 do julho de J,90:'

'CA

'Re querente: PICHTEZ SACHS AG, 1,:a.-a-Alenanha

euporte 'para a armadura.

,
Um vibrador eletromagnético, de acarto com o ponto 2,
1. •
caracterizado alám disso pelo fato ae queaa Mola eetende-ae eubetana

Modelo de Utilidade: " SUSPENSKO DE AMORTECEDORES
DE CHOQUES, PARTICULARMENTE DE AM
ORTECEDORES DO $18a
TEMA DE DIREÇXO DE VEICULOG MOTO7T2ADCC

ciai e centralmente através da armadura.
r

REIVINDICAÇOnS
- 1,- Suspensão do a mo
rtecedores de choques com ume ouça

Um'vibrador eletromagnético, de acérdo com o onto
4.,
2: ou ponto j, caracterizado além disso pelo fatcoale que o a ele*

- de li gaçãO mais ou menos em forma de arco entre a haste do'ãMba10 e O pino para a '
articulação do a montacedor de ChoqUes, parti..
CUlarmente para amortecedores do sistema de direção de veículos

do sletrolmã e também suportado na base.
cinto 4,
caracterizado além disso pelo fato de que um dos contatoa.campreenda
um contato fixo montado na base, ao passo que o outro ccaiato e um
contato móvel montado na armadura, sendo pelo menos um de átoe

bos de :Cilha de metal se acham diretamente soldados com o pinai.
da articulaçãO do amortecedor elou com a haste do &abolo, tudo
au b stancialmente como descrito e
representado nos desenhos aneote
2.- Suspensão de amortecedores de choques, de acOrd0

pontais, dita armadura e mola todos eletricamente condUtivo , sendo
Uma extremidade da armadura do eletroímã conectada a um doce pontada,
ao passo que a outra extremidade da armadura e o contato fixo cão
adaptado:4 para conexo a uma fonte de fôrça elétrica.

com ó ponto 1, caracterizada pelo fato de que os estribos de Me-.

Iça:masa

6.

Um vibrador eletromagnetico de acórdo com o ponto 5,

'caracterizado .alem dieso pelo fato de que

as conexões termi ie para
conectar o contata fixo e a bobina do eletroimã a uma fonte de fOrca
cletrica estendem-se através de dita base.

-

k.

Um vibrador eletromagnetico, de acarto com o

5,

motorizados, caracterizada pelo fato de que um ou vtirios estri-

tal se acham dcbrados a
modo de telhado aos lugares de solda, todo substan cialmente como descrito e rep
resentada nos desenhas

Março de 1969

Suspensa() de amo r t ecedora& de choques, de aarda

Win os pontos 1 e 2, caracterizada pelo fato de que a haste do"
hbola elou o pino de artieu/ação se
acham achatados nos lugareu
le solda, t4do sub s t an c
ialmente
como
descrito e representado nos
a
tombos anexoa.,

.

7.

Um vibrador eletromagnético de acOrdo com o ponto 6,

caracterizado além disso por um dispositivo condutor unidirecional .
que tem um lado eletricamente conectado ao pontal eletricamente
condutiala e o outro lado ligado à terra..L
Um vibrador eletromagnetico de acõrdo com qua quer um
das Pontos Precedentes 2 a 7, caracterizado :raie- ainda por uma tampa
práaa à base para incluir o conjunto suportado sabre ela.
Um vibrador eletromagnetico de acordo com qualquer um
tos pontos precedentes 2 a 8, caracterizado mais ainda pelo fato
de que os ponteia compreendem os lados de uma culatra'inver ida,

l cubstancialmente em forma de U.
Um vibrador eletromagnético de acOrdo com o p nto 9,
' 10a
caracterizado maie ainda pelo fato de que a tampa e eletricamente
condutiva, e uma mola eletricamente condutiva colocada em compressão

TERMO U0149.301 de 22 de maio de 1963
Requerentes VERNON DAVIS ROOSA

entre a culatra e 43 lado interno da tampa estabelecem uma cLexão
ellittrjea entre a tampa e a culatra.,
Um vibrador elatromagnético de acórdo com o ponto 10,
11.
ÓIÇz1Za a 0 alem di sso por um clipe ao aantagem, eletricamente
•
tndujtivo, adaptado para conexão a. una estrutura ligada à, terra.
Um
•
— vibrador eletromagnetico de acOrdo com qualquer
Um doe pontoe precedentes, caracterizado alem disso pelo fa o
e que a armadura formada de duas partes preferivelmente (leno. ~a

Privilegio de Invenção: . DISPOSITIVO INTERRUPTOR

P 4D O EMR.44gOirfnÇNLE.,W_
Q2
-itsizjitot
alin

•

ticao, conjuntamente presas, para sujeitar antro: elas a mol de

ocutagem da armadura.
T-Um vibrador eletrdmagnetico de acarto com o ponto J.2
caracterizado alem disso pelo fato de que a mola de montageM da

i..^ tm vibrWt :ollitraMapettco qgg cqmpreggde . mOR 1).40 Uri
ha qlgifil,W, c:RIR MOntadal oarra6rizado por Um par da gentwIRR A por',

W-4),.. 0AX-kgCdoe í4Affi A 4.-IS iign-p_g ekg52ga 490x - g.P á-XA d g PiY4F
-----,~ -~0,...00.- -..., ,.„_ _ affaaa,„„
,,e
gP4 MOla dg torgo mak anão e
-YeeS-midéldla gAgae ams POAt gia gm e14..~.,
Mento_OM 9 eixe p ivotal de 4ta. Maciota. ei su p ortande 4ta ~ura)
--- --,--.0.~.~-~......,„,..0.-„,-,..40~
ra ~ilação rotativa em tiro e em afastamento 49 WIeleaa de Orta
„.„,
traga enquanto envieta dita armadura Rg afas t4Pg
4t0
449
4:9 pUeleS
._
direção a uma posição pare cã-parar ditoR coutatei. e 4Sio de
~:
Muito e14trico que conecto c enrolamento
de dito elatrei4
serie com ditos contatos-pars. mover a armadura contra o,,,awa
envie,
Akento.:1í0i_RS-4fE'r Ca 'ffSi
ffataa
e
deee
n
ergizer
o
eletrlaã.
a.... _ .
_as .

armadura, uma mola de bobina radialmente comprimida entre ts paro
Ur!

de conjugação da armadura.
Um vibrador eletromagnético de acarto com coialquer

um doa pontoe precedentes, caracterizado além disso pelo fato de
que a extremidade da armadura adjace:Jte EA) miclao do eletroimã
provida com. um entalhe abrangedor do nileleo.'

0 vibrador eletromagnetioo aubetancialmente c no

15.
descrito
1

COM

referencia aos desenhoa anexos,. a
leivindlca-se, de acOrde cor a Convenção Internacional

e c Arta 21 do Cédigo da Propriedade induatraaal, a prioridade do,

Sexta-ferra 14
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finiiRlação de Patenteai do8,
Pedid0 eOrre gRUSfilb diffõélrtED
00b 1.196.665.
Estados Unidos da America, em '29 de . maio de 1962 .
Ris de Janeiro 8 de luIho de 1964

Março de 1969 1721

redálonal estar acima de 150 0C. •
9 - Um processo de acardó com o ponto

g ado

pelo fato do álcool ser álcool

'atura na segunda

zo na ' reacional

10 - Um

D

or-licos,

isopr o p iiico,

8, aáriegéterfo.
e da tempo..

estar acima de 350°C.

processo para a produção de

comp oatos . carenfáticos ou cicloalifáticoe, substancialmente

omo supra descritas.
re q uerentO reivindica de scôrdo cm a Convença

A

nternacional e o Art. 21 do Decreto-Lei N P 7.903 de
21 de
gasto de 1 945, a p rioridade do
co rrespondente p edido deposaado na Repartição de Patentes nos Estados tr alOps
da America.
te 24 do g 41.0 do
1961. sob n g 112.342,

TERMO E g 139.227 de 22 de maio de 19.5a
RBquerentet SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ
Holanda
de Invenção: °UM PROCESSO PaRA A PRODUÇXO Dr
COMPOSTOS CAR3ONfLICOSaALIPXTICOS . .00 CICLOALIPATICOS"
REIVINDICAÇOES

Privilegio

1— Um processo para

a

TERMO N e139.121 de 17 de maio da 1962
Requere ntelMONTECATIMI,SOCIETX MBERALE PER L' INDUSTRIA
MINERARIA E CHIMICA
Privilegio de Inver4o:"PR0CE5SO PARA
POLIMERIZACX0 ESTEREOSPECíPICA DE ALPAa9LEFINAS

produç g o de compostos car-

teniiicos, aliaticos ou cicloalifáticos; caracterizado pelo fato
se . contactar numa primeira zona reacional um álcool primário ou
secundário; alifático ou cicloalifático, cm um
desidrogenaç g o, silido, o qual á aquecido a

uuma

ca' talsisOdor

RE1VINDICAGNS

de

-

,tomperaWra

Um proceaso pnra e polimerizaçáo

de alfa-olefinas eM presença de catalisadores estereoespecfti •

compreendida entre 150 0600eC para efetuar a conversá- o parcial
do álcool no composto carbonflico, de se passar o efluente " gaso-

006

preparados

a

base de compostos organometalicos

grupo II ã ou III

so da primeira zona roacional atravds de uma segunda zona reacional

pertencentes ao

Contendo uM catalisador da detidrogenaç g o, adlido, o ' qual 4-aquc.

Mende/eiev e de compostos da matais

eido à temperatura roacional samente pelo dito'ofluente, e do se
cuperar

O composto

carbonilico do efluente da segunda zona reacio-

nal. •

pelo tato do álcool ser um aleanol monohldroxilado que

do que 6 . átomos

alg o tem mais
.
racterizado

3,

polo fato

peso molecular

de do

do álcool ser álcool isopropilico.

dos polfmeroo

•
pelo fato de

aidreto eomplexo'ser

em ambas a primeira e eegunda topa roa-

•

Um processo de, accirdo com o ponaa

to

hidrato aloslino metálico

adicionado um
a

3

Um processo

de acordo

com

tacto na primeira zona reacional do modo que

40 a

70% do

.
'
Um processo de acordo com quaisquer dos pontoo,

fato

4g altem. olorina usada ger
-3.41r

_
. • - um processo de aoOrdo oom 08 pon-

ál_aqoa

ra convertam em composto carbonillco.

6-

ou ao

alogenato de um elemento per

Um proceseo de aeardo com um doa

qu a i sq uer dee PoStos

1 a h, caracterizado polo fato do se controlar o tempo de com

too 1 a 3, Careoterilado pelo fato. dm emp regar, como hidrato aX

oólin e - - matálloo„

hidreto

agaloo.

4'

caracterizado pelo fato do álcool ser álcool isoproalli

da temperatura na primeira

z

nn a

roacional estar comproen-.

Eido entre 370 e 550°C.

7-

Um proceeso de acerai() com o ponto 6, caracte2

tizado pelo fato da temperatura na primoira zona reacional esa
Gar compreendida entro 400 e 500°0.

e -Um
a

Um hidrato ou de

obtidoa aer,regulado pela quantide

:pontos 1 ou, ti, caracterizado pelo
5-

5,

de

tencente co grupo III A, IV 4 ou V do Sisaama Perijdico.

de desidrogena.

Si 0031.

G

na presença

oer efetuada

dito hidrato introduzida.

t, earacaerazado

UM processo de actrdo com quaisquer dos pontos

ç g o, ablido, sor lato

co,

de.

pertencentes

de carbono.

caracterizado pelo tato do catalisador

1 e

do sistema pericidico
de transf4o

ao grupo IV ou Nr do sistema pedodico, caracterizado pelo fato

da polimerização

Um processo de , acOrdo com o ponto 1 ou ‘ , ca

34-

1 a

do metaia

Um hidrato complexo de Um motel alcalino, bem como pelo fato do
2 - Um prodesso de acOrdo com o ponto 1, caracte-

rizado

rq

I,

processo de accirdoom quaisquer dos pontos

7, caracterizado pelo tato da tem p eratura na sogundaatlaDdia

5 - UM panceoimouto de aciirdo com os
pontos 1 a 3, caracterizado pelo fato do hidrato complexo domo
tal alcalino empregado ser hidrato 'de litio e

5-

rc"r:1^ 4 " n

altudniOa,
n" coM

os soa.

toa 1 é 3, oarpcierizado pelo fato de como hidrato coam1ava d•
Galtal alcalino ser usado o hidrato de lftio aalindai&
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•
/ - Um processo de iseardo como ponta
, E, çarecterizado pelo tato Co usar, como elogeneto, um cloreto.
8 . Um processo de ecOrdo com o ponto
7, oarecterizado pelo tato de empregar dimetillsprosilano.'
9 - Um processo de acôrdo com o ponto

,7, caraoterizado polo' fato de empregar tricloreto de alumínio,
10 *. Um processo de acardo com o piou.
to 7, ceraoterizado pelo fato de empregar tricloreto de boro.
12 - Um processo de ecOrdo com o poli'to 7, caraoterizadó pelo tato de empregar Pentacioreio de fostd.
ri co.
12 - UM processo de acôrdo com o ponto 7, caracterizado pelo reto de empregar pont4csr17,e de ant'13 - Um processo de acórdO com o pari' to 7, cereoterizado peio fato de, como composto oreanometálico
eor, empregado monocloreto de dietilaluninie.
14 - Um processo de acOrdo com oa-pen
tos precedentes, caracterizado pelo teto de, como composto de
metal de trenel4O, ser empregado tricloreto i titánio.
16 • Um processo de ecórdo com o ponte 3, efetuado em presença de um catalisador preparado e base
de cloreto de tltenio violeta e 1110 2115 ) 2C1, caracterizado pela
tato de ser efetuado na presença de Neli e Mel .

3

.

16 - 7.£1 processo para po1imerizaça6
de elf~lefinae.oaracterizado Pelo fato de estar substanciai mente de acôrdó com o q ue foi aqui descrito.
• A re q uereat .ft reivindica as acordo com a
Convenção Internacional e o Art. 2 co Decreto-Lei in" 7.903, de £7 de•egOsto de 1.945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartiçâo de Patentesd Itália, em 18 de maio de
1.96i, eob n',13.198.
TÉRMO N o 151 -070 de 25 de julho de 19"53
Requeren'e: STEN .ESKIL EINARSSON 11112e.. - Sucia
Privilegio de Invenção: "PROCESSO E M 1 IQ DE CONTRÔLE AOTORaICO
PARA PENFIRACX0 OU SEMELHANTE"
REIVINDICAViEg

1.- Processo para controlar o pro
cesso de trabalho 'em peneiras e aparelhos semelhantes com um
elemento de tela substancialmente em forma de tambor inteiramente envolvido pelo matee,a1 a, ser treedo ou inteiramente
imerso sob o nível de dito material, sendo dito elemento de
tela localizado em um alojamento, caracterizado pelo fato de
qUe a diferença de pressão entre os lados opostos do elemento
de tela necessária pare b peneiração á dividida em .um máximo
de pressão substancialment,, constantes Tras3 ajustável' atuando
no ladro de alimentação do 'elemento de tela e um máximo de sucção variável atuando no lado oposto do elemento de tela de
tal forma que no dito ladb oposto á criado um espaço cheio de
ar, que ã man-t4do em tal sub - pressão que a supenf icie de tela
no dito lado oposto do elve,lento de tela fique de preferencia
inteiramente ou pelo menos parcialmente acima da superfície
livre de uma coleção de polpa peneirada na saída de dita parte do aparelhe:

Março da 1959

C.- Procbsso àe aoOrdo com o polito caracterizado pelo tato de que o vácuo no dito espaço
cheio de ar 4 controlado por membros de impulso que reagem e
mudanças no màximO de pressão do material proporcionado e/om
do material que permanece no lado de alimentação e sendo des.'
carregado aí de modo que um máxinto de pressão substancialmen
te constante seja mantido no lado de alimentação sem restri
ção de mudanças de Qualidades e proporcionamento de material
4 ser t'ratado.
3.- Processo de acOrdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que o vácuo no dito espaço
cheio de ar á controlado por membros de impulso que reagem a
mudanças no máximo de pressão do material proporcionado eiou
do material 'que permanece no lado de alimentação e sendo. descarregado daí de modo que um fluxo substancialmente constante
de dito material descarregado do lado de alimentação do ele mento de tela seja mantido sem consideraçao a mudanças de qua
lidados e proporcionamento do material a ser tratado.
4.- Processo-4 acera° com o po,a.
caracterizado
pelo
fato de que' os ditos membros de to oe 3,
impulso são Arranjados para sentirem mudanças nos ditos máximos de pressao - na extremidade de entrada ou saída no lado de
alimentação do elemento de tela.
5.- Processo de acerdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que o vácuo no dito espaço
cheio de ar ; controlado por membros de impulso atuando na sia
peracie livre da coleção de material peneirado, de modo que
1
a diferença de pressão em ambos os 'lados do elemento de telt
,seja reduzida a um nível livre de dito material peneirado sol
im certo limite
6.- Processo de acerdo'com os pontos 1-5, caracterizado pelo fato de que-a bubpressão no dito
espaço cheio de ar á limitaoa a um valor máximo pra-determina

ao.
7.." Processo de!acOrdo com qualquer dos pontos precedentes, caracterizadolpeio fato de que
o dito, espaço cheio -de ar á localizado dentro do dito tambor
de peneira.
_
I.
8.- Processo de acordo com qualquer nos pontos precedentes de 1 a 6. caraterizado pelo tate
de que dito espaço cheio de ar localizadd no lado externa
do tambor de peneira.
Um dispositiVo para levar e e.
feito o processo de acOrdo com qualquer dos pontos Preceden tes, tendo um tambor de peneira inteiramente envolvido pelo.
material a ser peneirado ou inteiramente imerso em dito material e um alojamento envolvendo dito tambor, caracterizado por
um conduto sobressalente que vai et; o ladode alimentação- do
dito tamber de peneira adaptado para produzir um máximo , de
pressão no dito lado de alimentaçâo do tambor de peneira e um
conduto lavando do lado oposto do elemento de tela, sendo dito conduto fechado por um sifão de cano pará manter um espaço
Cheio de ar em dito lado oposto do elemento;de tela estando
dito espaço cheio de ar em comúnicação com 4ma .fonte de vácuo
atravás de dispositivos de contrele adaptados para sentir variaçOes no proporcionamento de material a ser tratado ou descarga de material restante no dito lado de alimentação e rema
çâo de material peneirado respectivamente,para o propósito de
manter um máximo ou nível de prêssão substancialmente.constan
.
[ fora do
te do material Proporcionado ou um fluxo para
lado de
alimentação do etpmento de tela do material que permanece em
dito lado.
- O requerente reivindica de acordo
coma Convenção Internacional e o art. 21 dai Decreto Lei 7,903
de 27 de agOsto de 1945 a, prioridnde do correspondente pedluo
depotitado na Repartição'de Patentes da Suecia em 27 de jalne
..de 1962 sob o n. 8308/62.
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as válvulas eneeeiores sendo mentidas'em . posição por molas ,- ancoradas contra tampões de regulagem, rosqueados em tr gs orifí
cios praticados ao alto do cabeçete,um dos quais dbtado de mana
metro; e as ditas câmaras superior e inferior sendo eomunicantes
atreves C :ea passagem de reterno, equipada com válvula regula
dora de eressão, equipada com mola e cabeçote superior de regue
logee,_rosqueado em um quarto orifício superior do cabeçote
4 - Aperfeiçoamentos em máquinas para lavar
veículos. eomo reivindicado até 3, substancialmente como desorl
tose l'ustrados nos desenhos anexos,

j

01li5,2145 de 6 de deembro de 19dá
iteqUerentesMARIO JOSt DANTE PORNASIER
!Privilegio de Invençãos u APERFEIÇOAMENTOS EM MAQUINAS
,TERMO N

ÇYARALAVAR

vidcuLos
REITINDIcAçees
•
1 - Aperfeiçoamentos

em máquinas para lavar
teículos, do tipo que compreende um eixo virabrequim, instalado
transversalmente no interior do carter, e, acionado por motor
elétrico atrair ás de eixo com volante e acoplamento coroa-pinho,
!
dito virabrequim sendo dotado de trgs excentricos, com bielas
' articuladas a pistões extremos, caracterizedos pelo fato de o cr
ter ser fechado anteriormente por uma tampa, de cuja face intaz
lia salientam-se trgs camisas cilindricas de deslizamento para
. cilíndricas es• pistões extremos das citadas bielas, : camisas
tas providas apenas de orifícios centrais de fundo, passantee •
&traves da espessura da tampa anterior, e atravessados por trge
hastes retilíneas, onm terminais rosqueados noa ditos pistões'
Jetremos das bielas.'
2 - Aperfeiçoamentos em máquinas para lavar
lieículos, como reivindicado em 1, caracterizados por compreen e
4er um cabeçóte de água de alta pressão, inteiramente externo e
Independente do carter, aPenaá a ele solidário por dois prisioe
Mires laterais distanciadores; cabeçote este provido de trga •
'Alojamentos transversais e internos, com, aberturas alinhadas
leegitudinelmente na sua face poeterior, nas quais se fixam,com
entercalação de guarniçõee, tr gs novas camisas eilindricas,aber,
tas posteriormente, é no interior das quais deslisam longitudie
Malmente as trgs hastes retilíneas avançadas para tora do °ar *
t er, com pistões guarnecidos com couro.
3 - Aperfeiçoamentos em máqulnas ,para lavar
Veículos, como reivindicado até 2, caraOterizados pelo fato de
O cabeçote de água ter os alojamentos transversais internos
tUados entre duas ante-o gearas, enferiór e superior, respectiva
3 ente de entrada e safda de agua, ambas oomunicantes com aque
les através de trgs orifícios inferiores e trgs superiores, "IV
fedOS 00m válvulas de passagem .de atoagaeS em Sentidos oposto%

•

TÊRMO Ne 138 1-ee de 25 de abiel de 1962
Requerente: THE BRNDIX CORPORATION . E.U.A.
Privilegio de Invenção: "RADIO-RECEPTOR"
leIVINDICACOES

1.
Rádio receptor, que inclui um circuito de antena dotado de
-bobinas primária e secundária Sintonizadas, conjuntamente acopladas,
caracterizado pelo fato de compreender uma seção de conversor que
Inclui um primeiro dispositivo amplificador conectado a dita bobine
secundária, um amplificador de frequência intermediária, que inclui,
um transformador coneTtadc à atada de dito primeiro dispositivo ame
plificador, e UM segundo dispositivo amplificador que telesua entra.
da conectada a dito transformador, um estágio detector conectado à
caída de dito amplificador de frequência intermediária, um áudio
amplificador conectado a dito aetector e dispositieeprodutor de
som conectado a dito áudio amplificador, um sistema de contrôle dt
ganho autoeático que inclui um diodo dotedo de um terminal conectada
a dito segundo dispositivo amplificador e seu terminal oposto conecte.
do à bobina secundária de dito eircaito de antena, eendo dito diodo
polarizado de tal maneira que é eubstêncialmento não condutor para
o
pequenos sinais de entrada e de tal maneira que é capaz de conduzir
corrente para sinais de entrada acima de um valor predeterminado,
causando a conducão de dite diodo a carga e dessintulizaW de dit(
circuito de antena.
2.
Rádio receptor, de acêrdo com o ponto 1, caracterizado pelo
fato de existir um segundo amplificador de frequência intermediária
que inclui um segunde trana1o.mado e um terceiro Ceeposítet ro amplie
ficador, sendo a caída do primeiro amplificador de frequência intere
mediária conectado à entrada de dito segundo amplificador de frequência intermediária enquanto a saída do Ultimo (5 ' conectada à entrada do
estágio detector.
Rádio receptor, de acamo com os pontoe 1 e 2, caracterim5.
pelo
fato
de ditos primeiro, segundo e terceiro dispositivos amplie
co
flcadores serem fermadoe por em primeiro, segundo e terceiro 'Canele.",
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'teres respectivamente
Rádio receptor, de acOrdo coM o :vinte 3, caracterizade peLÕN
4,
fato de existir um rede de p'olarização de tensão para dito eegundo
transistor conectada à ew(da de dito estágio detector e a uma fonte
de fOrca.
Rádio receptor, de acordo con os oontos / e 4. caracterizW
do pelo fato de dito terminal do díodo ser conectado no circuito de
dito segundo transistor de maneira que é 'sensível a mudanças na volta;

atagãiia, -ii-iãiidtriit- íFâc'e fatífikStail
todo o conjunto trabLeando em banho de graic% com válvula de entró,j;)
a9, •aplJeada numa ou em ambas as caixas. i
3 . jsperfeiçoamentos em bicicleta, co,
m reivindlUdO iStP
2, eubaFAMIAIMOnte como descritos .e ilustrados nos desenhos
anexos:

gem à jusante de dito estágio detector.

b.

Rádio receptor de acérdo Com o ponto 4, caracterizado pelo

104.

fato de dito segundo transistor ser conectado em uma configuração de

G. t

emissor ligado à terra, e dita rede de polarização de tensão para ditO'

•••

segundo transistor incluir um prim ro reeistor conectado entre a fonte
de férça e o circuito de base de dito eegundo transistor, e um
resistor conectado entre eito circuito de

dito segundo traneistor,
s Reivindica-se, de acerdo com a Convenção Internacional

oa
árt. i no Código da Propriedade Industrial, a prioridade do pedido
correspondente depositado na Repartição de'Patentes dos Estados Uni..
doe de kmerica, em 3 de maio de l9E1 sob N. 107.353,- se.

e

21 -

fss

ar im

g'

.,L45 . 983 de 9 de janeiro de 1963.
R,,......,ante: NESTOR PETERS BUENO . SANTA CATARIWA.
Pr1vi14gio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM BICICLETAS".
REIVINDICAÇõES
,
1 - Aperfoiçoazientos em bicicletas, e cOmpreendendo um novo; ,..
dispositivo. para transmissão do movimenta do pedal para a roda trazeii

• *,,:b111,
3

.2 ti

trz-,

Nr""II
----- oj,

tgámo Ne 121 873 delb de agOste dó f§e -1,-Requerente: LOURRNÇO & BRAGA IXDA . São Pailld
Privil4do de Inveniéot "MU EMALA= PARA iii9240 &Uai 1
Timo moto
•

!

% giVit embalagem para 0-1-tflit atiatlatl
outros, caraterizada por compreender um aaguinho transparente, Si
to em plíatioo ou similar, com super:iole de k uMo enrizeoida pelaq
aplicação da uma placa de papelh ou equiváente,-Galulnho este clu-di
apOs receber o produto alimentício em seu IntelriOr; í fechado supe,,'
riormente, pelo dobramento de sua borda livre oobre dl uteaMti oZ
'Sendo fixada, por grampos ou similar, uma alça de teaho; forme:41W
uma placa de papelKo, dobrada traneversalmentoyió meloà , tendo dl 420
toraps laterais , mo urvados, o com um par de óbertnraswoaarília
alongadas e de Noeighe concordantes:
,
2-Nova embalagem p
imentloicsoutrOt, couro reivindicado em 144 substónoialmen046W4ederitO:gt,
Ilustrado nos desenhos anexo0
'

ra da bicicleta, caracterizados pelo fato'de o dito dispositivo ser /
formado a partir de um eixo retilíneo, envolvido com ligeira folga 1
por aspa tubnlikr, e com uma das extremidades introduzida, Juntamente'
com a dita aspa, através

4.44 s
•

4 /4

e

te

n••

>ff

base e o lado da direÇãO

da corrente de dito estágio detector.

r-85

•n• Mie • O' Mn •.• TO •

segunde

Rádio receptor, de acardo como powe 6, caracterizado pele
7.
fato de dito terminal do díodo ser conectado no circuito eCiesor de

ris ,4

Leo•

de derivação lateral tubular de uma caixaino\

Interior da qual é isolado por rOlamentos, caixa esta aplicada em tez
no do cubo do eixo do pedal da bicicleta; e a extremidade do mesmo ek

que avança para o interior da referida caixa tendo solidário um
e mon.;
kada rigidamente em térno do eixo do pedal, dita coroa eonetituinde ea
propria tampa anterior da caixa, e apenas contornada por um anel pia',
po, da vedação contra a salda de graxa.
2 -Aperfeiçoamentos em bicicletas, ommo reivindicadi em Jell.
Étracterizado pelo fato de a outra extremidade do eixo retilíneo refkrAdda em I ser introduzida, juntamente com a capa tubular, através do,
:derivação lateral tubular da nova caixa, no interior da qual é isola
4a por rolamentos, caixa esta aplicada em amo do eixo da roda traziP
da bicicleta, e dotada de tampa posterior, com guarnição elástica
vede0au e a MeS93 extremidade do dito eixo, já no interior da oxe
ando, portadora de um oingo canino extremo, ~1449 a Mn c9_1:0_41-j
xPQ

inhãO cénico, acoplado a tura coroa circular, a ele ortogonal,

Etai_e
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TERMO N blItUtitZ de 23 de janeiro de 1963
Requerente t ERLINO JEíSEN
Privilegio de Invenção: "FROM:NU DE TUBOS "
UIVINDICAÇaM$
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III)

un dpurtino do sondo com o ponto 4, conecte.
eludo porque o mandril compreende um ' par de barras paralelas ea

.tre as quais são fixadae, em aSrie, numerosas cunhas, e os com.
formadores compreendem am par de barras estendendo-se elibre as
barras do mandril, cada uma levando, em círio, UM3 pluralidade&

4. em procneao para converter um tubo de 30.~ Re
télica de seção circular em um tubo de eeção retangular ou poli...)
zonal, caracterizado por compreender a colocação do tubo, com ,

proJectães que se apoiam contra ao citadas cunhas.,
"
6. Um aparelho de acedo com o ptúfo 5, caracter,
dado porque Os conformadores so bar4s dá seção em T cujos mama.,

uma ajustaeett deslizante, ao longo de diapositivos conformado
mee que co estendem eeeundo . o comprimento do tubo, e a modifl.
cação do perfil desses dispositivos conformadoree, uniformemqm

brna tem. ° forma de catraoa e se ajustam contra as referidas cum
ahas.

te, através do comprimento do tubo, de modo a deformar o mesmo
pare a seção não circular deeejada, por meio de uma preeeno a-

7., um eparouno as acura° com quanuer um Usa por'

plicada para dentro pelos dispoeitivoe conformadoree, ao tubot

tos 3, 4 ou 5, caracterizado porque as barras conformadoraa eu-1

a volta dos dispoeitimos conformadorea para a eus condição de

portam mandris auxiliares e barras coaformadoras auxiliares as:ap oiadas, adaptadas para aplicar ao trabalho uma deformação
direção normal h direção da deformação anlicada'nelae suas bar-,

recebimento; e a retração do tubo e doe dispositivos conforma
dores, um em relação ao outro.

mie conformadoras de euteMentação.

2. Um processo ¡Jeira converter um tubo ao romna
metálica de seção circular em um tubo de cação poligonal, ca-

8. Um aparelho de ao -6rd° com o ponto 7, caraot2

racterizado eor'compreender a colocação, com ume ajustagem des
,
lizante, ao longo de todo o compriment&-do tubo, de diapositi-

rizado porque os mandrie auxiliares e barras conformadoraa asse

vos conformadorest o aumentoi em uma dimensão de largura efetl

ciadas formam superfícies de engajamento com o trabalho, que a.
plioam uma deformação ao mesmo, primeiro por pressão contra elo.

va dos dispositivos cenformad ores, para impor uma primeira de-

em uma direção de deslocamento normal a um plano que contfm o

formação ao tubo, de modo a produzir um par de paredes lateraix
,
opostas paralelas eubstancialmente planas, unidas por paredes
arqueadas; e em seguidamtaument o da largura dos dispositivos

eixo da peça ou trabalho e, em segundo lugar, por aplicação de
pressão contra o trabalho numa direção paralela ao dito plano.
9.

et conformadores numa direção normal It dimensão mencionada acima,

7 ou

U,oa

' eacterizado parque os ditou mandris auxiliares, em uma extrem/

para levar as referidas paredes arqueadas a uma forma eubatana

dada, se projetam alám das barras conformadorae que os supor.

cialmente plana.

, i.

es, aparelho de acerdo com o ponto

tatu, e porque o mandril que aplica o deslocamento a essas bera
Um

aparelho para converter um tubi, de félha•*

rua conformadoras 6 cluipado com um encesto adaptado para com.'

metálica de seção circular em um tubo de seção não círcularmaa,
racterizado por compreender pelo menos um par de barras confor
madoras tendo um comprimento pelo menos igual ao comprimentodb
tubo a ner convertido para uma. seção não circular, auportadas i
por um mandril, essas barreie podendo separar.-ee numa direção not .
mal ao eixo do mandril para aplicar ao tubo uma pressão de deformação: e diapoeiti.os de acionamento 'mecânico que funcionam
para efetuar a eeparação doa conformadores em relação ao mandril,
4. Um aparelho lera-converter um tubo de falha Ri
tansa ae seção circular em um tubo de eeçãu quadrilateral, ca-

inicial das barras conformadorae.
1.0. Um aparelho da acbrdo com o ponto 9, Cano:
eerizaco po-rque co mandrie auxiliares são formados, cada em,oal

ama /Ari° de perfksem forma de catra6a ao longo de uma das borl
das, os quais ajuntam a uma borda do /Terri/ semelhante de uma
barra conformadora auxiliar paxable com teu-mandril auxiliar\
associado e que se pode deslocar lateralmente em relaçãa.a

racterizado por compreender um mandril apoiado em uma extrai:Lida-1
de sabre uma armação principal e conectado a um dispoeitivo doa
cionamento atuado por pressão destinado a deslocar o mesmo axial
menta, esse mandril levando uma pluralidade de membros em forma
de cunha ou cama engajados por porcães complementares de um par
de conformadores suportados pelo mandril e adaptados para terem

primir contra e atuar os mandrie auxiliares, depois da afuaçãe

X

pato abre eles o tubo a ser deformado, e adaptados para, pelo

•

pelo deslocamentó axial do mandril auxiliar associado.
11. UM aparelho de acera° com qualquer - um dos paã
tos 3 a 10, inclusive, caracterizada. par Inolgtr um carrighO Edu,
/
tudo para receber o oferecer-o tubo loo barras conformadoras, ecoe
4
carrinho tendo paredes laterais entre ao quais o tubo 6 localizai
4
do e dispositivos para reduzir o espaço entre essas paredes latee
'
a
.rels, para aplicar uma pressão contra o comprimento do tubo,
fim do iniaisr a.deformagao do mamo.

deslocamento axial relativo do mandril, serem afastados um do os,
tro em direção normal ao eixo do mandril, para impor uma pressão

, 12. .01 aparelho de aotrdo cora o ponto 3, oaraotle,
ruado por aappreonder um par de barras conformadors0, um mandril

4e detarnação Para e' ara a partes diametralmente °votas ¡o tgapj

notaria:~ RIZ*

O ReraelQ_O

Mage barrai, trãgg2041409.:
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tem ~Ame ~MO
83 .1~141 oom 0 gut o dealoçamento axial do mandril ner

=W03 Irà214 43110k lie

tolas barratCOadrOadorea lapde am movimento de eepera0o

kirráz
SOntffigadOtda-o!
_
130 U
'Mb-RO - por.

eihô ij

ao 051-2-1 o poito 3, conote

imrewur Uma barra longltudinJ1 e, paralela a ela,

8 barra adaptada 154-ra Ser afastada do mandril para deformar o
bo, uma' pluralidade de MaCacon hidráulicos conectados outra es1

D514 duas barna, sara op*xmx o -trsbalno, realizando a separaçãO
P'

dalae.
VS.+

Um a-p—airelhoe de acerdo com o ponto 13, caract-Pa'

'aerizado pOrclue as duos barras lovim barras conformadoras des121,
dveia lataralmente.

15.

(Março ae

TERMO Di1to4d4 de 1,9 de juilió do fW,
Requerente: ANONA INDUSTRIA ELEIRO MEAtifAULTDA
SX0 PAULO
Privilegio de InVenqh: ORIGINAL DISPOSIVAVO—PfadAZ.--PISCk
.E CRAVE DE COMANDO *
REIVINDICAÇUES
IQ )

'ORIGINAL DISPOSITIVO PISCA-PISCA E CHAVE DE COMANDO",..

que se caracteriza essencialmente por ser a, chave de comanda
constituída de um corpo (2) feito de um material isolanie quals

quer gut) tem um eixo (4) com um entalhe (1) e ntsse eixo (4)
se encaixa um baço ictalico (5); um corpo (7) feito de um ma,"

teria]. isolante qualquer provido de 8018 polca (21), (22), (221
UM

a-&-Felho pár,, converter — um tubo do costu4

'ta heliooidal de seção Circular em um tubo de seção não circulati
subetancialmente dOrnQ de -Scrito acima, com referencia be figuraa
a 6 9 figura 13 ou igura 14 dos desenhos anexos--

(26), (25), (24) e os pólos (24), (25) o (22) 86 feitos no

prdprio material isolante; os polós (21) e (23) sto motállood
e ligados entre si com uma resisttnoia (28), a o polo (26) á

Ux. Um processo para converter um tubo de coatIt
de seção circUlar em um tubo de seção não circular,
SUbstancialmente como desCrito acima, com .refor'encia a#igup4

t o 12, inclusive, dos desenhos 'anexos.
17. Vm processo para cOnV-erter um tub0 oe copotara helicoidal do seção circular em um tubo Ap cOatura he1i0O144
de seção não Circular, substancialmente ÇOMO descrátO eoima, 444i
! ir
Werêncin 'a figura 13 dos desenhos anexos:

,

metálico ligado 1 chapa metálica (27) gae por sua vem está 04
contacto com o' braço metálico (5); tem o corpo (7) um fulo (6)
.•
n
onda se encaixa o eixo (4) do corpo (2) o n° o_Ixo__tá) ta eag,
xa uma mola (8) uma arruela (9) e uma travai gue

Se

encaixa n°

entalho (1) de eixo (4); wn corpo domaterlal isolante gaelibidk
•,

(11) tem um braço (3) de material Isolante qualquer, dois fur00
•

eff,i

,

-

•

:

-ca helicoidal de aeoZio circular em na tubo de costura helle0I,',

axiais (13) na periferia do corpo (11). um canal (16) na porto
- ~te:~
4
feria o passando pelos furos (13), o ao encaixa o corpo MV

4e3. do seção nãO ciroular, substancialmente COMO deacrite 4414fit

na parto inforlor do corpo (7); em cada furol(13) se colaça

l$. Um processo para converter UM t00 44 OOOn.

‘<•,-,(•

referincia a figura 14 dos desenhos anexou,

liba estore metálica ¡MJ o uma molámotálical(13) o no tan4
19. Um tubo de anão não circular, oura qu(
dgWatido por um prooesoo ou em /la 82 ,1re14 0 de 4400 4ni»4
11,,,A doa pontos precedentes.

A requerente reivca de aeirfOàO-478 8 V2'nvla
o Int erna C ional e o Art. 21 dO PeoratO4S4 np 7

R.74];

,.' g$Ato de 1945, g prioridade 44 00frespoudente Mia§ deptgWi
Pit na Repartição da Patenteie da Iriglate;Tas
AO
41271 2_44 414150,kaA);
W2 a 25 de Otu?J de 3.964 Ob upA3 go 0,0464,

:•,,T: 4:4•25,,, p, t.,: .M.4~5, :
-,...'t9-2!?-r ;
1.1-.. a, , - ' F-4n01
(16) ao onsalza uma mola espiral v41glea (1); a parto do_e01)±
4'"'-"4~~W~W~.

po (7) *ato Utarte onde estão corpo (2) á constituidafie
Wn polo Motílico (3-3) 'o Aua polo metálico (33i ligados entre'
o. um 010 métálico - (36),Wn polo metálico (27),ui polo (a)

_
feito na prápria face o colocado entro os polos metálicos MI
---,-. ..~-,' - 1 41:Mr(*0
o (30, um polo 439) entro os poios (36) e (37),*dois furo(
,,emte;~retxce~..L .,, . ,.... ...,..--,74~,„esiâ~ - - "'''',/"- ''''....4
*"r
axiais com rosca (20) na periferia do corpo '7)
'. o diametralmeel

+4.4À,4 ,,....
r, : k.,:^151t,404,-**9~~,VW-4,.00 . 1.: ,,.
te °poetas, um rasgo (12); uma tampa (18) coa( dois furos na
14r;rd

sua porlfaria (19) diametralmente opostos, uni furo central

(39), fixa a tampa por parafusos colooados noa furos (19) e
'1
•• -.='---ro~c.',N, .• -......7,4~4
(20 ou por um outro meio ~gear,
• • ' '.-• ~-,,,,.. ,, ..,ww ..,
22) "ORIGINAI, DISPOSITIVO PISCA-PISCA S OliA241_
19~:,
como nO 'Dente g;000494t0 o caracterizado por

o diaz0eitiva
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limetal que tende a - fletir com o aumento de.temperatura, liga-

contatos eletricos forra'
do por um disco de fibra montado no eixo do cilindro de diatribuição de ágtia e provido de anel metálico periférico

do ao polo metálico (33); ligado com o polo metálico 431) atra,

qual pode fazer contato elétrico, através de palhetas metán

, risegata do-tatItUido de um corpo metálica (29)

''s"~e~r'''''~' •

feito de uffi

vás do polo metálico (40), e o corpo Metálico 429; a envolvido

cas, com segmentos metálicos de um anel de fibra fixado a U4
disco montado no eixo do cilindro de distribuição de água.

4

por uma resistencia (30) estando ligada ao corpo metálico (29)
apenas no contacto (40) e ligado à massa do veiculo no ponto

5 _ Lperfeiçoamantos, conforme
• reivindicaçaes 1
, e 2, cartcarío ::71- um pino de impulsão fixado no disca

de fibra é em contçto macenleo Periedico com uma extremidado

(32), sendo o circuito todo alimentado por uma bateria ou
magneto (34) estando as làmpadas (41) e (42) ligadas ao polo
metálico (36) e as 11Mpadas (43) e (44) ligadas ao polo metálico (37).
39)

-.áracterizados por ser o sistema de

de uma barra em cuja ou...a extremidade está fixada a

orelha

srticulds
4 - Aperrdiçoamentos, conforme reivindicação
caracterizados por uma guia fixa da barra com orelha nxtinn...

lada. esta Ultima se ligando 'a

" ORIG/NAL DISPOSITIVO PISCA-PISCA E CHAVE DE COMANDO-,

dita Guia por mola.

5 - Aperfei,coamentos relativos a sistema automa.

como nos pontos precedentes e tudo conforme substancialmente

tico para fontes luminosas, caracterizado por ser, no sey
conjunto, como descrito, reivindicado e ilustrado nos dese-

descrito, reivindicado acima e ilustrado nos desenhos anexos.
f

I

nhos anexos.
2

C

®

27,

TER.m0: 143.187 De 19 de .Setembro de 1962.
REQUERENTE: OSIAS RESCHEL KRAM BAUMOHI - S.PAULO
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO: ORICTNAIS DISPOSIÇÕES EM CAMA DESAR.
TICULAVEL PARA PRAIA E CAMPO.
REIVINDICAÇÕES

19) "ORIGINAIS DISPOSIÇÕES EM CAMA DESARTICULAVEL PARA PRAIA
E CAMPO", caracteriza-se por ser constituída por seis pés,

cruzados em "X", dois a dois dispostos em sequencia, de ma-

neira que um par deles situa-se no centro da dama, e os outros dois pares, nas extremidades; cada vm dos pares de
22R)O N P 1. 48.930 -de 7 de maio de 1963. .
Recluercnte: NELY SOARES DE MELLO, ORESTES LLNA BERNI
ANTONIO DA SILVA MEDEIROS - RIO GRANDE DO SUL.
Privil6gio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS RELATIVOS Á
SISTEKA, AUTOMÁTIC(5 PARA FONTES LUMINOSAS".REIVINDICAÇÕES

Os»

compõe-se de duas travessas inclin g veis uma delas inteiri
ça . (1), passante atraves de cavidade formada por dupla chapa
em esquadro (2), que conecta os ramos que compSeM o outro

pe (3), de maneira que o outa ”ai ceAtrado em pino (4) afixado na dupla chapa; nas extremidades dos

1 - Aperfe1çoamerc6s relativos a sistema automa.
yk.Átá fontes luminosas caracterizados por um áilindro de
distribuição da água cujos orifícios pode::: coincidir com os
4e uma roda de escape cujos dentes são arrastados, por uma
orelha articulada provida, de movimento de vai-vem, o eixo do
dito cilindro de distibuição de água sendo acoplado a

UM

sistema „d.e contatos eletricos alternados que comandam os

TC

fletaaLua de iluminação doe eagaichos dágua.
2 - Ap erfeiçoamentos. conforme re iy indicacão 1,-

pies, são afixadas
quatro travessas (5), que se constituem no apoio da lona (9
.ou cobertura coragene:.-e, de maneira qne nas pontas dos pes

das extremidades, tem afixadas chapas em esquadro ( 7 ), que
atraves de pinos . (8), ficam centralizadas nes pontas das ditas travessas (5), constituindo o tepo (9) de tais pes, es
s , iportes para as tr.vessas; as das travessas

(5), nas regiaes centrais que se encostam, são, atrave g de .
pinos (10) articuladas em chapa em "T" (11), cade uma afixa-,

•

.0 fia

tapo

de cada

Maco de 19..
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k

pé

ate ao valor mLimo por um processo cenheCi4O do contik,
le da intensidade da corrente, sendo tal moMento aplicado no eixo por aperto, entre o eletolmã e a armaclu,
ra- uivei, deslizando longitudinalmente sem rota*, de
um disco giratário solidetrio do tal eixo; a l volta da
armadura mável na posição de desaperto, sendo provodaia por uma luva de meteria elástica que mantem a mesma
• umaídistancia suficiente para deixar o disco acima
girar livremente entre o eletroímã e a armadura mevel,
o desgaste das superfícies de fricção não tendo efeito
sabre a fOrça de aperto e então do momento e freamem
que não precisa de regulagem'deste fato.

central; nas pontas livres das traves.

Wee f: ,115. pequenos pinos (12), nos quais são encaixãvels-ou-

trag duas travessas (13), por suas cavidades (14), ditas tra,
Vessas sendo . envolvidas pelas partes extremas (15) da lona;
nestas travessas hã pequenas alçdt (16), nas quais são passantes barbantes ou fitas (17), e incluem - se ainda uma alça
Maior (18), passivel de projetar-se fora de abertura (19) da
sacola (20)._
24)) "ORIGINAIS DISPOSIÇÕES EM CAMA DESARTICULAVEL PARA PRAIA
CAMPO", de acôrdo com o ponto precedente e tudo confor-,
me substancialmente descrito, reivindl.cado e pelos desenhos
8

FIG.4
3

1

e

FIG.2

a • "FREIO EIETROMAGNáTICO DE DISCOU CONE", adulo
•

reivim

• dicado em 1, caracterizado ainda pelo fato do que a
armadura movel tem dentadura interna deelizando sôbre
affía dentadura externa de mesmo perfil cortada na pe.
riferia de uma coroa que, fixada no eletrolMã, serve
tambem de batente a bobina do mesmo. .
"FREIO EIETROMAGNáTICO DE DISCOS OU CONE", sp! titulo de produto industrial nevo, qualquer freio tal como es
peoificado em 1 e 2 e comportando aplicação Itotal ou parcial de disposições similares.

FIG

2

8

7 11

ló

TERMO N Q 149.133 de

14 de

maio de 1963

RequerenteiDOW CORNING CORPORATION

UMA SOCIEDADE

DOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA DO NORTE
Privileg io de Invenção: "PAINEL LAMINADO "
•

1.

REIVINDICAÇOES
,ex

I'ainel decorativo, termo-isolante, acustico, ca-

racterizado pelo fato de consistir essencialmente de uma este,/

;..a fibrosa aderida firmemente a uma pelicula resinosa de um c2
p011mero de 9Q a 99 moi porcento de unidades escolhidas do

TERMO N a 146.276 de 21 de janeiro de 1963
I.
Requerente: FISONS PEST CONTROL LIMITED----Inglaterre
Privilegio de Invençãoe'PROCESSO PARA OBTENÇXO DE OVOS
PRODUTOS QUÍMICOS COM PROPRIEDADES INSETICIDAS E PRODUTOS
RESULTANTES

grupo, que consiste de unidades de etileno e propileno

e

0

1 A

REIVINDICAÇOES
1 - Processos para obtenção de novo produtos

10 moi porcento de unidades derivadas de um ácido carbox114e9

etilenicamente insaturado susceptível de polimerização de adj

-enimicos com propriedades inseticidas e produtos resultantes,

ção,

em que o produto resultante é o carbamato de N-propargil-alf2

a

qual, por sua vez, aderida firmemente a um tecido de vl

dre revestido com uma silicona,

"J.-

glaftila
2 - Processos para obtençao de novo S produtos

Finalmente a depe.sitante reivindica, de ac'drdo com

, Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 de

gUlmicos com propriedades inseticidas e produtos resultantes,
em que a composição resultante é caracterizada por! conter co.-

Cedigo da Propriedade Industrial a prioridade do correspondente
pedidor depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos

CIO ingrediente

ativo o'carbamato de N-prápargil-alta-naftila.
3 - Processos para obtenção de novo, produtos

da America do Norte, em

27 de setembro de_1962__seb_o_nd
qamicos com propriedades inseticidas e produtos resultantes,

226.730.
TERMO N 0 143.120 de 17 de setembro de 1962
Reqúerente:TECNOTRANSPORTES S.A. INDÚSTRIA R COMERCIu

de acerdo com as reivindicaOes 1 e 2, é caracteriÁado por
Conter o carbamato de N-propargil-alfa-nafti la jun8amente com
um ou mais materiais escolhidos do grupo compreendeindo agem

Guanabara
Privilegio de Inverição: "FREIO ELETROMAGN gTICO DS DISCOS OU

tas umedecedores e diluOntes sélidos.
"- Processos para obtenção de novos' produtos

DE CONE
,um propriedades inseticidas e produtos reLuitantes,
R=ENDICAÇOES
"FREIO ELETROMAGNETICO DE DISCOU CONE", caracteriza,
do pelo fato de .que o momento de freagem aplieadd
parte giratárin, -e reguláve1 40 ¥04 ~1449, 49 Org.

49 acCrdo com as reivindicaçães de 1 h 3, 6 caractet .izado poe

Onter o cerbamato
Oqtr2 prOdutO

de N-propargil-alfa-neftila JuntMleate

quipico-ogroola.

cosa

Sexta-feira
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5 - Processos para obtenção de novos produtos
químicos com propriedades inseticidas e ' produtós resultantes,
ac8rdo com ás reivindicaçOes de i h. 4, conforme ilustraOls
de quaisques, dos exemplos 3 ou 4.
de

6 - Processos para obtenção de novos produtos
químicos com propriedades inseticidas e . produtos resultantes,

racterizado pelo fato-de que um bis haloformato de um fenol
dihidrico e reagido com um fenol dihidrico,
'3. Aperfeiçoamento ,em metodo de produção de,um
eàter aromático polimerico linear, de ac grdo com o ponto 1 ou
2, caracterizado pelo fato de -que um dibidroxi benzeno e ima-.

de acOrdo com as reivindloaçOes anteriores, caracterizados pele
fato de piir os mesmos em contacto com uma composição contenda

sido com o bis haloformato de um hidroxi benzeno.

carbamato de N-propargil-alfa-naftila.
7 - Procesaos para obtenção de novos produtos
quimioos com. propriedades inseticidas e produtos resultantes,
de acordo com as reivindicaçOes de 1 1. 6, eM que o produto re.
sultante carbamáto de N-propargil-alfa-naftila, caracteriza

ester aromático polimerico lineai, de acÉrdo com o ponto

dos por oompreenderem a'reaoão da propargilamina com clorofor
mato dealfa,naftila.s(Mi

racterizado pelo fato de que o resorcinol á reagido com o bis

8 - Procennt Tmra obtençab de 'novos Prodiatos
qufmicos com propriedades inseticidas e produtos resultantes.
de acordo com as reivindicaçOes de 1 4 7, caracterizados cor
serem realizados na presença de um solvente orgÊnico.
9 - Processos para obtençãO de novos produtos
químicos com propriedades inseticidas e produtos resultantes.
de acOrdo com as reivindicaçOes de 1 h. 8, caracterizados por
serem realizados na presença de uma. base
10 - Processos para obtenção de nowis procuto,
químicos com propriedades inseticidas e produtos resultantes,
de acordo com as reivindicaçOes de 1 k 9, caracterizados cor
ser usada a propargilamina em forma de um sal.
11 - Processps .para obtenção de novos produto:químicos oom propriedades inseticidas e produtos resultantes,
de acOrdo com as reivindicaçOes de 1 5. 10, substancialmente
como descrito e ilustrado nós exemplos 1 e 2
. •
A requerente reivindica a prioridade de iguai
Pedido depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra sob
ny 3958/62 de 1 de fevereiro de 1962. .
TERMO NQ 129.571 de 29 de siai() de 19bs.
Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY - E.U.a.
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM MICLO DE
PR0DU40 DE UM ESTER AROMÁTICO POLIMÉRICO LINEAR".

3.ca

racterizado pelo fato de que a hicirc,ainona reagido com

e,

bis cloroformato de hidroquinona.
5. Aperfeiçoamento em método de produção de um
ester aromático polimerico linear, de acOrdo com o ponto...5

cs,

cloroformato de-resorcinol,
6. Aperfeiçoamento em método de produçãO de

4.n
LIM

ester aromãtico polimerico linear, de acara° com o ponto 3 ca
recterizado pelo fato de que o catechol e reagido Com o bis
oroformato de hidroquinona ou resorclnol.
7.'Aperfeiçoamento em metodo de produção de Um
ester aromático-polimerico linear, de acerdo com o ponto 3 ca
racterizado pelo fato de que .a hidroouinona e reasida com bis
holoformato de m-fenlleno.
8. Aperfeiçoamento em mátodo de produção de um
ester aromático polimerico linear, de acerdo com o ponto 3 ca
racterizado pelo fato de que e hidroquinona e reagido com (I)
bis cloroformato de p-fenilono e,(2) pelo menos 15 mols porcento de bis cloroformato de m-fenileno baseado nos mais tb,
tais de (1) e (2) presentes.
Aperfeiçoamento em método de produção de um
éster aromático polimerleo linear, de acÉrdo com o ponto 1 ou
2, caracterizado pelo fato de que a hidroquinona e reagida

com (1) bis cloroformato de p-fenileno e (2) 15 a

80

porcento

mols, de cloret,, -de isoftaloila baseado nos mola de (1) e (2.3
presentes.
10. Aperfeiçoamento em método de produçãO

de

um ester aromático polimerico linear, de acerdo com o ponto 3

REIVINDICAÇõES

10 Aperfeiçoamento em metodo de prodàção
estar ("mítico polimerico linear, o qual compreende a

4. Aperfeiçoamento em metodo de produçáo de um

de um

reação

caracterizado pelo fato de que a'gidroquinona reagida com .
bis cloroformato de m-fenileno.

4

4
'i( (.;

baloformato de um fenol dihidrico ou um clOreto de dicarbonile,

11. Aperfeiçoamento em metodo de produção ao
um ester arcsítUe Polimerico linear, de acerdo com o ponto 3

caracterizado pelo fato de que a mistura de reaçãO aquecida

caracterizado pelo fato- de que a nidroquinona reagida com

enquanto dissolvida em benzofenona, m-terfenila, bifenila clo
roda, bifenila bromado, e'xido de bifenila clorado, Oxido de.-

(1) bis cloroformato de p-fenileno e (2) pelo menos 15' mols
porcento ae bis .cloroformató de m-fenileno baseado nos molS

bifenila bromado,.naftaleno clorado !, maneiem) bromado ou mil
turas aos mesmos a uma temperatura desde 270 0 C ate a temperatj,

de (1) o (Z) prusentes,
• 12. Aperfeiçoamento em método de produça0 de,

ra de refluxo da solução ate a formação de hidrácido cessar dt

um ester aZometico polimerico linear, de acerdo com o ponto 6
. .1
caracterizado pelo fato de que 4 usado bis cloroformato ae D.

de um fenol dlhidrico

com um cloreto ácido, como seja, um bis.

modo substancial e depois disso resfriando o pollmèro selido .
pm n.?rs p ;:vin da mistura de reação,
2. Aperfeiçoamento em metoao ao produçao de um
cotes aromático p olimerico linear, de acerdo com o pw-to 1 ca

4
11

cgr

Aperfeiçoamento em método de prOduçãO
an estes aroitático polimerico linear, de ackirdo com o

pogp

de
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'Caracterizado pelo fato de que .; usadO bt1 ClOroformatO de

m.

mfenlienob_
lhe Aperfeiçoamento em método de produçáo de
um estar aromático polimulrico linear, de acOrdo com o ponto 1
on Z, caracterizado pelo fa.to de que a W.droquin.ona ou mono .
.aloro hidroquinona e reagida com - -niz JLoroformato de p-fenilá
40, bts clOr0fOrma to de monocloro-p-fenileno, bis cloroformatO de m-fenileno, bis cloroformato de monocloro m-fenileno, Cloreto de isoftaloila, cloreto de monocloro isoftaloila, clo

comprimento, e nalaual se aplica a•extremidade de um pim radial 1214
tador de avanço, cravado no alargamento extremo da capa tubular; e o
mesmo cursor sendo dotado ainda, cm sua base posterior, de hum orifício
axial, correspondente a um ressalto axial do pistão, e maie ainda de:,
kan outro orifício em sua superfície lateral, de pequeno diâmetro.
4 - Aperfeiçoamentos em máquinas injetoras de pl4stico, como reivindicada Pte 3, substancialmente como descritos e ilustrado4.
nos desenhos anexos.
(-?

...teç'44/

' reto de tereftaloila, cloreto de.monocioro tereftaloila, nos',
quais pelo menos 20 mols porcento do total'do bis cloroforma•

to e cloreto de carbonila e bis blorofor-Into.
Finaimente, a requerente reivindica os favores
'da ConVençU Internacional, visto a .présente ir.:enção ter

si-

'do depositada na Repartição Oficial de latentes dos istados
nidos da Atgrica do Norte, em 1 de jnnho de 1960, sob o no ..
.0.124 e. em 31. de , putubro de 1960 sob 0 no 66.1pa.

rO NsL114.375 de 6 de novembro de 1962
RequerentetC.24. COMPANHIA BRASILEIRA DE SxImumwo
IXO PAULO
, - Privilegio de Invençâot"APERFEIÇOÁMENTO S' EM KNITINAS
UMCCAS D3 PIUM° ‘,
RSIvINDIOAÇUES
t . Aperfeiçoamentos em maquinas injetoras de plástico,00m.
preetaeddo um dispositivo de regulagem continua do curso da placa mé.
I vai promotora da abertura e fechamento do Ride, caracterizados por
uma capa cilinirica tubular, com um alojamento anelar em uma daa ex.
tremtladee, pele qual se acopla ao odindro do pistão acionador da 01
os divas com fixação por tirantes ou equivalentes, capa esta em cuja
!extremidade anterior e oposta é aplicada uma tampa fixa, atravessaca por um eixo longitudinal giratério, extendido par todo o seu com
primento, e dela isolado, em SOU tAcho inicial, por um conjunto de
' bucha e anéis retentores, dito eixo sendo portador, em sua extremA.
Pdado avançada rara fora da tampa, de um manípulo de acionamento.
' 2 - AperfelqoamentorLem máquinas injetoras de plástico,como reivindicado em 1, caracterizados pelo fato do o eixo giratOrio
referido em 1 apresentar, já no interior da capa, uma gola anelar
Circundante, na qual se aplica a extremidade de um pino radio:11,0ra. •
oedo atrairás da parede daquela, eixo 2ste tendo ainda um longo trâche
strema rosqueado externamente, e provido de um furo central longituo
1, que é coma/cante, em ~extremo posterior, com um orifloio
abeto na sua superfície lateral, nRs proximidades de um onda
adie de entrada de 6leo, praticado na parede da capa tubular.'
Aperfeiçoamentos em zdodUmae tgétoraa de plástieo, com
xtremni1ce,d
'
e até 2, caracterizados pop-empreenderam firelmente dg
sor ellíndrioo tubular, aplicado em tWelevde traCho extro_sp resquak
deadme gradil° referido em 2, é intercalado no espaqamente tope:
entre este e a capa tubular, dito oursor sendo dotado do una Mi
lv
laire.~41 44) adiu d22221142 222_2~22 1L241

TERMO u g144.433 de 8 de novembro de 1962
Requerente:HELENA GARCIA DE LIMA PALERMo ----510 PAULO
Privilegio de Invençâo: "APERFEIÇOAaNTOS EM TAMPAS DE
PANELAS EM GERAL " •
REIVINDICAÇOES'
1 - Aperfeiçoamentos em tampas de panelas em geral, carne
tarifados pelo fato de a tampa propriamente dita, de altura ligeira
mente maior que as demais, e destinada a uma frigideira ou outra pa
nela qualquer, ser provida internamente de uma resisencia elétrica .
de fundo, convenientemente disposta em suporto isolante, 9 tendo os
terminais ligados a.um par de picos, salientes da face externa da .taij
pa, para :receberem a tomada de um fio elétrico de ligação é rede.
• 2 - Aperfeiçoamentos em tampas de panelas em geal, come
reivindicado em 1, caracterizados pelo fato de, ainda ao Interior d.
tampa, e imediataMante abaixo da resistencia elétrica referida em 1,
ser disposto um disco plano de abrandamento de calor, com superfície
provida de uma série de aberturas radiais alongadas, de passagem pa,
ra o calor, disco Este mantido suspenso por apôio periférica sôbre
duas ou mala orelhas, previstas na face interna da taapa,e ainda do
todo de dois ou mais recortes periféricos correspordentes f para a suo
colocação ou retirada do interior da mesma.
1
3 - Apwfeiçoamentos em tampas de panelas em geral, coma .
reivindicado até 2, substancialmente como descritos e Ilustrados nos
1
desenhos anexns.

21tMO N0144.37 6 de 6 de novembro de 1962
Requorente:POLEN GH I S.A. INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
PRODUTOS Aumurfaos —axe PAULO
Privilegio de Invenção:"NOVO MOSTRUÁRIO PARd TALE.
Tu Dg ctsiVfV0 ~TARES "
't•

rgNm0 N o 139 212 de 22 de maio de 196?
Requerente: MARIO URSIC . S2o Paulo
Privil.;gio de Invençío: "NOVA RESIST2NCIA RI$'10-QuIMICa
ANTI-INDUTIVA"

2

•

UME121Wal.5

Nova resistência eletro-quimica anti-indutiva, do tipo for
nado a partir de um cilind$o de porcelana, revestido com ume cazaoe de
carvão de piroscissione ("cracking"), caracterizada pelo Cato de que,
na dita camada de-carvão • é praticado um risco o- "-Uca nelicoidal,des.
de una extremidade até a metade da sua extensão Longitudinal. -após )
que . cork.inua-se por outro risco também haiicoidal, porém em sentido cou
trário, e extendido até a extremidade oposta, riscos estes delimitadores de duas faixas helicoidais subse quentes, porém em sentidos opOstos.
2 - Nova resistência eltro-quimica anti-indutiva, come reavia.
ditado em 1, e compreendendo uma sarda modalidade de realização. caracterizada pelo fato de que, numa iguai camada de carvão de revesti ..mento, é praticado um risco ou sulco longitudinal, terminando a pequenas distâncias das extremidades, e co qual partem riscos ou sulcos trans
versais, alternadamente em sentidoi onostos, delimi . tando ume faixa unic8 em zig-zag.
3 - Sova resistência aletro-q da anti-indutiva, cozo reivin.
1icado ate 2, caracterizada pelo fato de que ambos os tipoe de reais.
;ência descritos recebem terminais de ligação formados por fios ou fitas, enrolados em suas extremidades, e providos de prolongamentos reti
1 -

linintifflicAçtes

•
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1 - :Novo mostra:rio para tabletes de q,15o e sizdJares,as.
recterizado per compreeoder :ima armação, formada apartir e dois
1
,tantee °UI:aradas latorals, verticais, para/elos, e tendo o Contorno
i •
¡Inferior provido de grande reentranoia ett'adondada central, e os late
trais de preferancis levemente inolinetles para traz, dito s sDntantaa •
Sendo interligados per uma séric o- 2srate1e1ras transverdéle,le.
3as, equidletantes, 201111a4t deaconientemente para a rrentó, ser
' btingir as bordas . aiáiiieres do o úèamoh. -°)
2 . Novo inostrnáae pnat tabletes da queijo e sirilaWaseejo reivindicado em 1, catieterdzado Pólo fato de as citadas pratelel.
rias inclinadas da armaOn deaerita em 1, com setce0o da maie ellperibr,
que constitue cobertUriatiXa e Páinel de propaganda para o matruário.
serem dotadas da 15Stilietas paredeS Iángitudinais divisOrlas, dOlizdtadoras de alojamentos interniadaribt para os tabletes, ditos alojamentos sendo ling:Y.4os intergraiante per travessa eztreMa antar_W&comdM
• todos.

3 - Novo mostruário Pára tabletes de OUSiào e BieltitaS,039) reivindicado'atel 2, caracterizado por incluir tamb6m uma placa
transparente, de cobertura e prote0o Bnterior"para os tabletes, placa esta nnntsda deslisantemerite ao longo de duas guias inciinadkip,pra
ticadas nas faces-intárnas dee libraantes laterais, proximaa e paralelamente as respectivas bõrdae afitériõrife; e tal placa sendo equipada
com uma trave para a sua posição, quando baixada, trave esta forras
da por um braço de ala:Vinca, dóm Perito intermediário articulado na

aneos, dispostos radialmente.
4 . Nova resistência eletro-oldimica anti-inautiva, como neiviniicado até 3, caracterizada pelo fato de a resistência, de qualquer dos
1P08 referidos e podendo também a Lndutiva, receber um revestizentc
kaolante, formado :por espessa camada de resina adequada.'
5 Nova resistência eietro.qufmica anti - indutiva, come reivindicado até 4, substancialmente cozo descrito ilustrado nos desenhos
anexos.
A

borda inferior da prateleira mia baixado conjunto, proxiine a nadá'?
tentantes laterais, e tendo a égtrkigade culdalxível em peqMéno ro go, praticado em posição eitliana Uteral na dita p3,ajeo, pÉpz4mo a sua
borda Inferior.
4 - Novó modtrdrio para tabletes dó 4 geljo ebrmilarea,éb
ito
e ílUO.trado nos
m
ao reivindicado até 3, sujultAndialMabtoco........
. V!"desenhes anexos.
_

•

'

Gt

r IG. 3

rIG 4

_

fIG

TERMO N0144.830 de 21 de novombri le 1962
PAULO
1 Requerente :ARMANDO ROSSI
Privilegie de Invençiô "BOMBA PARA ÁCIDOS COPPCSIVOS
.REIVINDIC;,CDL;
I
- Bomba para ácidos corrosivos, or4v-e k,s ocra ee le
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inteiramente em material plástiZo, caracterizada por ter inicialmonte
a carcaça feita em duas partes, a posterior fixada a capa externa do
motor, e anterior provida de entrada axial de doido, comunioanto Can
luna grande ckara interna, esta apenas dotada de um orifício laterdi
11 equipado com bocal tubular de saída; e o eixe do motor, que avanel
,centralmente para o interaer da carcaça, sendo provido de um trachd
I
) terminal rosqueado externamente, pelo qual recebe o rotor, perfeitak
(
, mente centrado no ina4alor da dita amara, e inteiramente provido da
I
. .,condutoe
radiais em L, alinhados com o furo e bocai,lateral de saído
2 - Bomba para ácidos corrosivos, como reivindicado bm 1, 4
=caracterizada
por compreender uma bucha cilindrioa, com superfície 10
li
teral formada em dois tr8c1os de diãmetros diferentes, com degriu ira.
1
termediário de passagem, bucha esta apliceda em tOrno do eixo da bom.
t
ba, imediatamente antes do rotor, e com vedação dada por duas guarni.
i
Oes do grafito, e sendo ainda mantida pressionada para a frvnte, omguarnição elástica apoiada contra o referido rotor, por ação de mola
helicoidal plastificada, ancorada contras: capa externa do motor. \
3 - Bomba para ácidos corrosivos, como reivindicado até 2,
Caracteriaada por compreender finalmente nua membrana plástioa anelar(
tendo a borda interna aprisionada no degrau lateral da bucha referidi
em 2s com fixação provida por um anel retentor, roequeado no tracho
de menor diãmetro da mesma, e tendo a borda externa aprisionada entrt
dois novos anele, um tendo meação em L e rosqueado externamente ao og
tro, sete ainda sendo provido de uma larga Plange anelar, lAtorcaladt
tea juataposição entre as partes posterior e- anterior da carcaça,
4 . Bomba para &sidos corrosivos, como reivindicado até
Kibetancialnonto aemo descrito e ilustrado nos daienhoe anexos.

8

1969

jO Oarnirja aí:gaitada Ce géis abro á bOrda livro doditO risi/À
plante; e este ainda sendo dotado, proxiM0 de sua borda superIor,da
os pardo sal/Moias laterais e opostas, constituintes do Gize do/
Sustentação para uma alça ou estribo em1U, atravessado central:Dont(
por um parafuso borboleta, com extremidade livre apliátivel exerat.i.
s bante_a superfície de fundo da caneca.
3 . Apar81ho determinador de umidade, come -relvinditadd
ItO 2, caracterizado por compreender ainda, uma caixa-estojo,
ompartimentos internos de alojatento para o recipiente o aaeelsárioN
bem coma tendo uma plataforma desarmável e Importante da una alançai
1
Sallbrada para =valer Constante de carga para o apar81hcie
4 .Aparálho determinador da umidade,como reivindicado OF
eUbstandaleente como descrito e ilustrara noedemeaboe aneXot,'

7$
FIG. 2 tFIG. 3
TERMO N*142 682 de /1 de - áitiaiço de 196E
Étaquerente:COMESSARIAT Á I, 'ENERGIE AT OMIQUE ...r.'Piança
Privilegio da Invençgosu FnocEsso PARA GUARNECER Pat Mio
HIRROULTZCA A QUENTE EM UM GUARNECEDVa FRIO -REIVINDIGAÇUES
. Processo para guarnecimento por preaseo hidrols.
OífiCh em um guarnecedor caracterizado por consistir prine
O-I-Palmente na colocaOlo do elemento e guarnecer no interior de um
(nyrauerp flexível, em envolver o dito elemento por um /76 e4en.
Obaeo evete invelucro com o dito pá, este constituindo.ee prin.
_.
Cl:O/mente por um Oxido metálico refra,tário techando-se involua
era o ceapriii4daaae edito pá em terno do dito elemento ex4cerda'a
60 e partir do seu exterior uma presaeo sobre o dito Covelu4o,
0;andea se do interior do InvOlutro o blleo composto do p6 tondo
Compacto com o . cereridO, elemento' IntWduzindo.se o dito bico apea
'Apmi acabamento a'gcosso modo do.mesÃo no Interior- de na recipiente
.tlaxtvel, aquecendoase o conjunto-rea.ptente-bleco caem forno de t2,;"
tro conhecida atO a homogent gageo das temperatura: e, tanalmete,
•fetuando-ag e o guarnecimento pala colocaçU do dito conjunto,aqura
ownecedor a líquido frio de tipo igualmente conheoidoe'
Mo @a
,

11~8111,1~1n10n1.1111.~1.11~.

G. 2
TERMO N511143902 de 18 de outubro de 196t
,
Requerente :AUGUSTO DA ROCHA A2EYEDO
Privilegio do Invencãoz n APAREIZO,DETERMIEADea Dl ORIPADE
• ,y

EIVIIO2401"

1 . Apar8lho determinador de ui:Idade) ,sititittermaao
Cl
cp
prender irdoia3monto um recipiente metálico, formado porizatrache.
Inferior cilindrioo, aberto em sua base, e outro superiortroncoadOW
co, separados entre si por parede transversal &avie:504, cOmmmorif
ode central roaquaado, orifício este no craal ee aplica a Válvula dO
entrada de gás Para umman8metnÇa Se* mostrador , é calibrado em tete
umidade, o voltado para a base inferior o abortado reolplentsV
2 - Aparelho determinador do umidade, Como reivindiceb/
em 1, caracterizado por compreender una requana canoas oafzz3rid4
comum curto pescoço extremo, de 404earrodUagas POlo qual eliê
encaixa, empo:lição invartida, no interior do garga3a -dorecipiag4
to descrito em 1, caneca esta ainda dotada de aba anelar contornam
te, proxima do sua extcemldadd 115nad 0112in:a 2921~Ungli

oRogftssa de scOrdo ara 9fOnto ir tg4OrrIlaa9-
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èii3. O0CarstIttlido per DM Sido do meti;

P-roce-sao-deacGrdo-C-oe-eicrai-Çaareefer
'do pelo fato do p6, contido no interior do lnimSlueratlexíVe/ 4_9
!ornado compacto por pressão hidrostóticaa
.
) 4 - Processo de actrdo com o ponto 11 ditiEffOlaMmN
• pelo fato do p6 contido no interior da invólucro flexível ser ter,
pado compacto por melo de prensagem.
- 5 - Processo de acõrdo com o Onte 1, earacterièadi
é
pelo fato do recipiente ser feito de Chapa de age Inexidave/ tii
Pa.
6 - Processo de aCGRO eõe õfiiãto 1, caracter
gado pelo fato da guarnição ser constituida por um metal e opta.
per um &sido do mesmo metal da guarnição.
7 - Processo de acGrdo com o ponto 1, caracteriza
pelo fato da guarnição ser constituída por uma liga, e o pO por os
Grado do metal formando o principal constituinte da ligae •
8 . Processo de acGrdo eces p oente 1, carectitiÀk
do pelo fato do pó der de magnósio. .f
9 - Processo de acGrdo ode o pente . 1, earattorliaR
pelo fato do et ser de alumínio. ?II
10 - Processo de acorde) com o ponto
1, cará~
_
- _
zado peio fato do p5 ser de zirconio.
11. A título de produtos industriais Mana i ogj?
too Guarnecidos de acGrdo com o ponto 1. 5
&requerente reivindica de acOrdo com a Cahimí&
Internacional, e o Art. 21 do Decreto-Lei ns 7903, de 27 de a* 1
gosto de 19/45, a prioridade do correspondente pedido depositadO!
ma Repartição de Patentes daWançav em 9 de,outobro de 3.e61, so•

r-FIG. I

Março de 1569 1733

17ffirf0 ifolli6,463 'da
#51 gn'isli% de 1963'k
lailuerento PHILCO CO1PORAT/ON
L'Privilegio do InvençaoeSISTEMA ElgTRICO"
t urratacgde's
•

tria sistema de transmi sedo de Imagens
.
meios de varredura de imagem, me lou
' IitéterítadO,prffi ét5"tiPreender
'de controle da varredura em aisociação com os ditos meios de vez1
sedara da imagem para fazer com que os ditos meios de varredura/
da imagem varram eucessivarente uma quantidade de green Olemonto
res foi bi-dimensionais de uma região representativa da imagem)
ser transmitida, cada dimensão das ditas (mexa elementares
"5ndo menor quando comparada com a menor dimensãn da dita togIÀ,
ao, e maior quando pomparada com as dimensaes de elemento reso4i.
vivei mínimo da imagem, e meios detetores posicionados para rep.' .
ceberem a energia dos ditos meios de verredu ra apta a modulaç.$
ad
)
pela dita Imagem it • ser transmitida,..à
'Nes,

È„
—Um sistema de transmissão do imagene'

de actrdo com o &ato 1, carastemizado por compreender ainda\
;meios para apresentaçáo da área dá imagem acoplados aos ditei
meios detetorei e respondendo a Saída dos ditos meios detetorea'.4
para gerar uma raplica da dita imagem a ser transmitida.
- 3. - Um sistema para transmissão de imagenn A
. ...
eeracterizado pOr compreender um elemento varredor da imagem,/
meios de controle de varredura associados com o dito element&I
varredor da imagem para fazer com que o mesmo elemento varra stte'
• cessivamente uma quantidade de áreas bi-dimensio3a3s o/ementare//
de uma região representativa da imag em a ser transmitida, cada/
dimensão da dita área elementar sendo pequena quando comparada
com a menor dimensão da dite ,região, a extensíd do percurso da
Varredura no interior de cada área elementar sando'longa coepae
tada com a dimensão mais lenge da dita área elementar, e moioe
detetores para receber a energia do dito elemento de varredura
apite a modulação pela dita imagem a ser transmitidaj
r-

caracterizado per compreender um elemento de varredura de ima..
gem i meios de aomtrale de varredUra associados com o dito °leme,
'to de varredura da imagem para fazer com que O dito elemento 1'
varra sucessivamente uma quantidade de pontos ao Unge de um p '(
curso selecionado glabro a dita imagem, a separação fisica entro
os pontos selecionados no dito percurso que 40 mantidos espaça,
dos ao longo do dito percurso por distanciara menores do que et
menor dimensão da dita imagem sendo menor do que as efetivas em
tenstes do percurso de varredura ligando os ditos pontee i ° meia°
detetores posicionados para receberem a energia do dito colemeng,
to de varredura ap6s . a. mdmla00 peia dita impaa ger tranem

FIG.2,

e^

rim mbiormininiminiiiiiiimmx I

2b

lu Um sistema para trens:dado -de ilaagens.

euw:e-..."---eatmleEennwt;
w...

14,

Ude.'

."\x, Acne

molifinfilleineliffiffiffifilitinuf
II

-- 4-

FIG,3

latiXé
,
racterizado per compreender ala elemento Varredor da imagemi
meios de eeAt.22.1.tleSCALUO~0003_0.41418 elPAWA

fr
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ede varredura da imagem para fazer ida que o dito elemento :arra
4

tóds a imagem a ser transmitida, os ditos meios de coniitle da
varredura provendo um aplitude relativamente pequena, movimento
'inativo relativamente rápido entre a dita imagem • o dito elemento de varreaura em ama primeira direção, uma amplituee rala
tivaMente grande, movimento relativo relativamente lento entre
8 dita Imagem e'O dito elemento de varredura na dita primeira.
—
direção e movimento relativo entre o dito elemento de varredura
e a dita imagem em uma direção substancialmente em Ingulo reto
com relação a dita primeira direção e em ata proporção intermedii

.ria a dita relativamente rápida proporção e a dita relativamente
'].anta proporção, e meios detetores posicionados para receberem t

I

;energia dos ditos (meios de varredura após a modulação pela dita

controlar a deflexão do tacho de raios catOdicoa do m amo. maios
para projetar uma ima em da tela do dito tubo de raios catódico*
sabre a dita_ cópia; os ditas meios de controle do facho causando
uma relativamente pequena amplitude, relativamente rápida defle-

g-

xão do dito facho de raios catódicos em uma primeira direção,uma

relatigamente maior amplitude, relativamente lenta detlexão de
dito facho de raios catódicos na dita primeira direção e uma de
flexão do dito facho em uma diraç'ão substancialmente em Ugulo
reto com relação a dita primeira direção e em uma proorção in-

termediária com relação as ditas relativamonte rápida e lenta
proporOas, meios detetores incluindo um elenonto fotdsenuitiao,

t

e meios para focalizar a dita cópia a ara o dito plemlnto foto:
sensitivo dos ditos meios detetores.

CLaagem a ser transmitida,

4

5. Dm sistema transmissor de imagens, caras

erizado por compreender meios para recebimento da cópia incluiu.
o a imagem a ser transmitida, um tubo de raios catódicos, meloa
e controle do facho acoplados ao dito tubo de raios catódicos paa.
Controlar a deflexão do facho doeeraios catódicos do mesmo, meios
:para focalizar e tela do dito' tubo de raios catódicos sobre a dita
cópia, os ditos meios de contrOle do facho fazendo tom que a ima(!
gem do dito facho de raios catódicos seja focalizada sObre a dita
,
topia para varrer sucessivamente uma quantidade de áreas elemento

e

e
bi-dimencionaia
s d mesma copia, cada dimnsão
da dita gar ea eIlementar sendo menor comparada Com a menor dimensão da imagem a
res

-s

Ler,transmitida e maior compaiada com às dimensBes da imagem ao

.
9.
Um sistema de acEirdo com o pc{nto b, caracterizado por comproond2.r um aparelho receptor da imagem incluia
do um segundo tubo de raios catódicos, segundos meios de controle
de varredura associados com o dito segundo tubo de raies catódi-

,
j
cos, os ditos segundos maios de controle de varredura )roduzindo

uma deflexão do facho do dito setundo tubo de raios ca ,Odicos, a

qual é uma róplica da doflexão do facho do dito primeiro tupo de
raios catódicos, o dito sagundo tubo de raios c4t6dicoS inclulnd,
um eletrodo de controle da intensidade do tache, e . mel§s ecopladf
a saída dos . ditos meios detetores ao dito eletrodo de Contrãle

do dato segundo tubo da :21os catódicos para colltrolar a intensi...
dada do facho do masma:

t
glitt

facho de ralos catódicos focalizado sabre a dita cópia,meios
Nàetetores
incluindo um elemento fotosensitivo e meios para focada,
a
, ...Lar a dita cOpia dèbra o dito elemento fotosensitivo do dito dota
¡Ur,
sl
7. Um sistema transmissor de-imagens, cara
,
-tJaazado por compreender meios para receber a cópia incluindo "a
Imagem a ser transmitida, um tubo de raios catódicos, meios para
f
tontrôle do facho acoplados ao dito eubo de raios catódicos para
al
onlrolar a deflexão do dito facho de raios catódico do mesmo,
;al.1) posa focalizar a tela do dito tubo de raios catódicos stbre
1. ,
4 dita cópia, os ditos meios de contrOle do facho fazendo com que

f

(

, '

5

10.

Quaisquer novas características de conj

crução ou combina0es conforme vão aqui mostradas ou d scritas ,

p

nãO obstante os ponte precedentes ou os objetos menciOnados ou
características da invenção conforme ex ressamente referidas.
A requerente reivindica de acardo com a Com.
rança° Internacional e o Art. 21 do Decreto-.Lei No. 7 903, de 27
da agãstc ae 1 945, a prioridade do 'correspondente pedido deposj
tdo na Reportação ae Patentes nos 25.U17. da Amárica, em 3
da

de 1 962, soo No. 192.17b .
I

1

1

facho do dito tubo de raios catódicos seja defletido de tal ma.

eira que

mesmo varra sucessivamente age quantidade dó pontos
obre a dita imagem os quais, para extens3es do percurso de varre
klura menores do que as menores dimensZes da dita imagem, são espo
a
Odas entre si por distIncias menores do que as extens3es afet1 .
A
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f•

tas do percurso de varredura ligando os ditos pontos, meios date.
ad
tores incluindo um elemento fotosensitivd, e meloa par* I'Zializa4
'.à. dita cópia sIbre a dita superfírie !'otosensitiva dos ditaa peie&

t

'detetores,
.

8. Um sistema transmissor de imagens, coroo

,

W

rizadc por compreender meios para receber a cópia incluindo a
aum a ser transmitiaa, um tubo de raios catódices, meios do

antrOle do facho acoplados ao dito tubo de raios catódicoa para
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MARCAS DEPOSITADAS
L.
Publicação,felta de acordo com o art. 109 o seus partaratos de Código da Proprieri.ode Induçtrial
N9 875.007

Produtos Alimenneme Supergel 9 A.
Local: São Paulo
Artigos: Substâncias e preparações
químicas usadas nas indústrias, na
fotografia, e nas análises químicas —
substâncias e preparações químicas
anti-corrosivas e anti-oxidantes, da
classe 1
Substâncias e preparações químicas
usadas na agricultura, na horticultura, ná veterinária e para fins sanitários, da classe 2
, Máquinas e suas partes ntegrantes,
da classe 6
Aparelhos de ar refrigerado — aparelhos de refrigeração — aparelhos termostatos — aparelhos ventiladores
balões frigoríficos — câmaras frigoríficas
combustores de gás -- condensadores — estufas de aquecimento
— geisers — geladeiras — refrigeradores — registros para vapor — sorveteiras, da classe 8
Ferramentas de tôda. espécie (exceto
•quando partes de máquinas), ferragens e cutelaria em geral. Pequenos
artigos de qualquer metal quando não
de outras classes, da classe 11
Veículos e suas partes integrantes —
caminhões frigoríficos, da classe 21
Açucareiros — alcatrão, preparado
para as indústrias — anéis exceto de
outras classes — aparelhos para água,
café, chá, jantar e . para refrescos —
adornos não de outras classes — argolas não de outras classes — aros
(inclusvie para óculos e para guari
danapos) — bacias — bainhas
baldes — bandejas — baixelas — banheiros — bebedouros — biscoiteira
— bolas não de outras classes — bom
bonieres, da classe 28
1scovas comuns (para cisão, pia), escovão — espanadores — lambazes -ã
puxadores de água — vassouras . —
vassourinhas ,da classe 29
Agendas em branco — álbuns em'
branco - - aros de Papel e papelão —
bilhetes de ingresso — de passagem —
bobinas de papel — cartolina — cartões de identidade — de visitas — em
branco — duplicatas — faturas —
guardanapos de papel — lenços de
papel — ingressos de papel ou cartolina — ornamentos de papel — rolo
de papel — rosetas de papel — rótulo
de papel — sacos de papel — talão de
cabogramas — talão de ingressos —
talão de recibos — talão de telegramas — tubos de Papel, da classe 38,
e papel higiénico
assinalar: Abacate — abataxi . -- mel
de abelha — abio — abóbora — abricó — acarajé — acelga — açúcar —
agrião — aimoim — alcachofra — alcaparra — aletria — alface — alho
— alimentação para aves — alpiste
— ameixa — arnendoa — amendoim
— amido alimentício — a,ngú — araruta — arroz — asnargo — assados

-

— aveia — aves abatidas — avelãs nhas, nectar alcoólico, parati, pip2rÈ[9 875.024
— atum — azeite — azeitonas — ba- mint, ponches, quinados, rum, 61.1,05
calhau — balas — carne de baleia — alcoólicos, vinhos, vodka, whisky, da
banana - bananada - banha - oatata
classe 42
— bunilha — bertalha — beterraba — Artigos: Aguas gasosas artificiais, nabiscoitos — bringela — brócolis — turais, magnesianas naturais e águas
bolachas — bolos — bombons — bu- naturais não medicinais, bebida:, eschos — carne de cabrito — caças ali- pumantes sem álcool e não alcoólimentícias — cacau — café — caju — cas, essências para refrigerantes, gacamarão — canela — canja — canjica rapa, ginger-all, groselhas, guaranás,
caqui — carambolas — cramelos
como refrigerante, refrescos
— carne de carneiro — •carnes fresCas hidromel
geral, em pó, em xarope, em lí— seca e em conserva — castanha em
quidos, concentrados • para refresco3
— cebola cenoura — cereais — ce- ou
refrigerantes, pós para refrescos,
vada — cevadinha — chá — cheiros refrescos
preparados, xaropes ,-ara
alimentícios — chispe chouriços —
churrascos -2 coalhada — côo() — car- refrescos, refrigerantes, sodas, sucos
ne de coelho — cogumelos — coloran- de frutas para bebidas, da classe 43
tes para -alimentos. — colorau — co- Artigos: Prestação de serviços relaminho — compotas — condimentos cionados com a fabricação, manipupara alimentos — confeitos — pro- lação, distribuição, transportes, madutos alimendcios para conservação nutenção de artigos e produtos de
de. alimentos — couve — cravo — qualquer natureza, para qualquer
frutas e doces cristalizados fim, assistência técnica. Promoção de
cremes
— doces — drops — enchova — espi- vendas, pesquisas, do mercado, concursos, propaganda, importação e Requerente: Clóvis Bismara &
nafre — essências alimentícias — ex,
exportação, da classe 50
trato de tomate — extrato de carne
Limitada
e de fruta — ervanço — erva-doceLocal: Paraná
N9 875.021
— ervilhas -- faisão abatido —"gArtigos: Balneários, barbearia, boite,
relo — farinhas alimentícias -- do
hospedagem, turismo, viagens, pas.
cereais, de mandioca, de mesa, de trisagens, exposições e desfiles,
go — favas alimentícias — féculas
da classe 50
alimentícias — feijão — feijoada —
fermento — fiambre — fígado —
N° 875.025/026
figos — filhós — doces folheados —
flócos — frutas — "in natura", secas
em calda ou em conserva) — fubás
— fungões — galinhas abatidas —
garoupas — gelatinas e geléias alimentícias — gergelim — carne de
gia — giló — glucose — goiabas —
giló, - goiabadas - gorduras e grânulos alimentícios — grão de bico —
Requerente: Glitz S:A. Indústrd
guando — hopjes — hortaliças —
Exportação e Importação
.
hóstias — juliana — lagosta — laranLocal: Rio Grande do Sul
j a — laticínios — legumes — leite de Requerente: Zilomag S/A. Indústria
Classe:
41
cabra, de vaca (in natura, em pó ou
Artigos: Carnes frigorificadas, sêcas,
Eletrônica
condensado), lentilhas — língua —
frescas e em conserva, salames, salLocal: São Paulo
linguiça — lombo — louro — maçãs
— macarrão — mandioca — mangas Artigos: Prestação de serviços rela.. sicha, mortadela, linguiça, paio, ba— Manteiga — margarina — marme- cionados com a fabricação, manuten- nha, toucinho, peixes enlatados, freslada mariscos — massas alimen- ção, distribuição, transportes, mani- cos, em conserva e ao natural, carnes
tícias, de tomate, para sopa — mate pulação de artigos e produtos de salgadas, chouriços, chispes, cama— mel — melado — milho — miolos qualquer natureza e para qualquer rões, extratos de carne, fiambre, lom— miúdos de animais — mocotó — fim. Assistência técnica em rádios e bo, lagostas, línguas frescas e defumolhos alimentícios — moluscos ali- televisores e artigos do ramo elétrico madas, presuntos, ostras, sardinhas,
mentícias — mortadela — mostarda e eletrônico em geral. Importação e carnes em geral e seus derivados,
aves e caças abatidas, rações balan— nabiça — nabo — nozes — noz exportação, prom o eão de vendas, ceadas,
cereais, legumes, laticínios,
moscada — óleos alient1cios -- os- concursos, 'sorteios, feiras • e expogorduras e óleos alimentícios, frutas,
sições, da classe 50
tras — carne de ovelha — ovos cofarinhas, massas e féculas alimenzidos, fritos ou quentes — pão — pastícias, doces em geral e temperos
N" 875.029
tilhas — patos abatidos — pessegada
Classes: 1, 4, 6, 7, 8, 11, 15, - 26, 29,
— peixadas — peixes — pepino —
32, 38, 41, 42, 43, 46 e 48
peras — pescadas — pickes — piGênero de Comércio: Produtos químenta do reno — malaguetas — pimicos usados nas indústrias; subsPÁRA
O4
mentões — pipocas — pirarucu —
tâncias de origem animal, vegetal ou
polenta — pralinés — presuntos —
minerai, em brutc, ou parcialmente
Inaustria Brasileira
carne de porco — produtos alimenpreparadas; máquinas industriais , e
tícios para conservar alimentos —
agrícolas, aparelhos elétricos; ferrapudins — queijos -,--- quiabos — carne
gens, ferramentas e pequenos artigos
de rã — rabadas — rabanadas — ra- Requerente: Indústria de Artefatef
metal; artefatos de cerâmica, porbante — rações alimentícias — ba- de Borracha e Plásticos "Paranoá" de
celana e louça vidrada; artefatos de
Limitada
lanceadas para animais — repolho —
madeira, osso ou marfim; espanadoLocal: São Paulo
ri m — sal — salames — salsa — salres, vassouras e esceivas comuns;
sicha — sanduíches — sardinhas -7- Artigos: Calçados para homens, se- publicações
em geral; papel e seus
nhoras
e
crianças,
chinelos,
sandásoja
—
sopas
—
sorvetes
—
selga 2artefatos; produtos alimentícios; belias, solas e confecções em geral,
talharim — tanioca — temperos —
bidas alcoólicas e refrigerantes; proda classe 36
toucinho — tomate — torrões e tortas
dutos de limpeza e detergentes;
urucum
—
alimentícias — trigo —
artigos de perfumaria
N9
875.023
uvas • — carne de vaca — vagens —
—
-alimentícios
vinagre — xaropes
N° 875.027
xarques - xispe - chuchu, da classe 41
IEDCSTRIA DE ARTEPATOE DE EOREACOA
Artigos: Aguardentes, anizes, aperiPLASTICO5 "PA.E004." LIMITAD,
tivos, bagaceira, batidas, bebidas
alcoólicas não medicinais, bebidas
fermentadas não medicinais, biteer,
Indústria de Artefatos
brandy, cachaça, cervejas; choups, Pequcrente:
Plásticos "Paranoá"
cidras, conhaques. fernet, genebra, de Borracha elimitada
Requerente: Modas Somo 1ido.,1
genebrtia, gengibirra, gin, gringer
Local: Guanabara
alcoólico, graspa, 1-bie rornel a irioólico.
Local: São Paulo
Classe: 38
kirsch, kummel, heóres, marasquiArti go: Nome de exnprêsa
Artigo: Da clame;
•

1 7 3f,
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No 875,028

N9875.033

N9 875.039

GABANEIJRON

No 875:016

CRISTALBOND

Requerente: Magnesita S.A.
. Local: Minas Gerais
Classe: 15
Artigos: Artefatos de cerâmica reRenlui rente: Química e Farmafratários e 'isolantes térmicos para
cêutica Nikkho do Brasil Ltda.
fins industriais
Local: Guanabara
Classe: 16
Classe: 3
A_C„os: Um produto farmacêutico, :Artigos: Produtos refratários e isoindicado como Acelerador do meta- lantes térmicos (argamassas, bloces
bolismo cerebral. Arteriosclerose, e, de concreto, cimentos, massas, 1,jonas sequelas de acidente vascular- los, placas, arcos, cunhas, radiais e
peças especiais)
cerebral
R equeren te : Skimilk S/A. Indústria,
Alimentícias
N° 875.031
Local : Guanabara
Classes : 41 e 43
Artigos: Sorvetes, e bebidas não
alcoólicas

ALERGiSTIREPTO

IINSTR1A Bk.SILBRA

N9 875. 029
O MESTRE DUS

CARIMBOS
Requerente : Anezio Ferreira da
Silva
Local: Guanabara
Classe : 33
Artigos: Confecções de carimí,os

peiquerente : McNe,t 1 Laboratories,
Incorporated
Local : Estados Unidés da América
. do Norte
Classe : 3
Artigos:' Um produto farmacêutico
como analgésico, anti-artritico e antireumático, indicado na hip2rtJnia
e no espasmo nrnscular dos estados
artríticos, por via oral
'Wt9 875.035

N° 875.030

Requerente: José Carvalho CoSta
,• Local : Guanabara
Classe: 33
Artigo : Título de Estabelecimento
N9875.031

Requerente: Sandoz SÃ. (Sandoz
A . G. , Sandoz Ltd.
Local:- Suíça
Classe: 3
Artigo : Um preparado anti histamínio°

APO LO
I

N9 875.032

k*ADOBIOTICO
1NDOSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Química e Farmacêutica Nikkho do Brasil Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 2,
-U1rtigos: Para proteger' e distinguir

'um produto veterinário. Antibioterapia e vacinoterapia

CICLOE3OTICQ
Requerente : Institnto Terapêutico
Orlando Rawb'el Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 3
Artigo: Um antibiótico

Requerente : Mon teca tini Edison
S.p.A.
Local: Itália
Classe: 1
Artigos : Preparados para extinção
de incêndios

Requerente: • Instituto Terapêutico
Orlando Rangel Ltda.
Local: Guanabara
Classe :1 3
Artigo: Um antibiótico
119 875.049

N9 875.041-

F T

Requerente: Intissel
Local : França
Classe: 23
Artigos : Tecidos

N 9 875.036

Requerente : José Carvalho Costa
Loca]: Guanabara
Classes : 3e 38
Artigos : Classe 33 — Farmácia e
drogaria
Classe 38 — Agendas em branco,
blocos para anotações, caixas de papelão, cartões de visita, duplicatas,
'envelopes, etiquetas, faturas, notas
fiscais, notas promissórias, papel carta, pastas de cartolina, e sacos de
papel

.

AMPLOM2INA

`17

DROGAS

N?875-047

N9 875.'1018

00-

PONTO DAS

Requerente: Instit to Terapêutico
Orlando Ran el Ltda.
Local: Gu nabara
Classe.. 3
Artigo: Um antibiótico

Requerente : Didde
Glaser, Inc .
Local : Estados Unidos da América
do N6_ te
Classe : 6
Artigos: Duplicadores 1‘ Offset" alimentados por rolos
N9 875.037

FAVORIT

N° 875.042

SC)I,jiuNE
Requerente: Instituto Teraplutico
Orlando Rangel Ltda .
Loca]: 'Guanabara
Classe: 3
Artigo : . Um psicotrópico
N9 875.043

AMPICiLINA
N9 875.044

TUCUMAN
Requerente: Instituto Terapêutico
Orlando Rangel Ltda.,
Local: Guanabara
–Classe : 3
Artigo : Um tuberculostático

N9875.038

N9 8.75.045

Requerente: Ma ttel, Inc
Local: Estados Unidos da Américp,
Classe: 49
Artigos: Miniaturas em escala de
veículos

N9 875.050

reequerente: Instituto Terapêutico
Orlando Rangel Ltda .
Local : Guanabara
Classe: 3
Artigo: Um antibiótico

Requerente: Wana Aktiengesellschaft
Local: Alemanha
Class. 48
Artigos: Toucas para secar os
cabelos

HOT WHEELS

Requerente: AssociaCão Paulista de
Criadores de Bovinos
Local : São Paulo
Classe: 50
Serviços : Patrocínio e cbordenação de
feira nacional de animais

ALERGIBIÓTICO
Requerente: Instituto Terapaitiro
. Orlando. Rangel Ltda.
Local: Guanabara
Classe : 3
Artigo: Uni antibiótico

FEIRA NAÇIONAI
DE ANIMAIS
Assoc acl.3 Paulista de
Fteciii ,rCriadores de Bovinos
Local: São
Classes: 19 i e 33
Artigo: Titulo
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N9 875.051

N,9 87.5.057

SANTOS-ALVES
Ind. Brasileira

VINARA
indUstria Brasileira
Requerent e : Pinara — ReflorestaMento e Administração S/A.
Loestl: São Paulo
Classe.: 45
Artigos: Sementes e mudas para a
agricultura, horticultura e a floricultura, flõres naturais
.
N° 875.052

Conzina

Requetente: Alves & Santos Ltda.
Localidade: Rio Grande do Sul
Artigos: Café moído.
•
Classe: 41
N.9 875.05?

dARLY
Ind.. Brasileira

Requerente: Bar e Café Marly Ltda.
Local: São Paulo
classe:
Artigos: —• Açucar, atuo, amendoim,
Requerente: Farmopecuá ria S/A.
angu, araruta, arroz, assados, aveia,
Produtos Veterinários
atum, azeite, azeitonas, bacalhau, baLocal:' São Paulo .
las, l batina, batata, biscoitos, • café
Classe: 2
ju- moldo, caju, camarao, canela, canja,
Artigo: um produto , veterinário das
canjica, cebola, cereais, cria, churrasdicado contra a coriza e difteria
cos coalhadas, compotas, condimenaves
tos "-para alimentos, cremes, doces,
arops, erva-doce, ervilhas, farelo, ta,N9 875.053
rinna de mandioca, lamina de rosca,
farinha de trigo, Iliba, frutas, feijao,
goiabadas, grao de bico, laticínios,
ientunas, linguiça, macarrão, manteiga, marmelada, massas de tomate,
massas para Unia, mortadela:mostarda. ovos éozidos, .iritos ou quentes,
paá, pessegada, presuntos, queijos, rabadas, rananadas, sal, salames, salsicha, canduiches, soja, sorvetes, toRequerente: Farmopecuá ria S/A.
mate, verduras, vinagre.
Produtos Veterinários
•
Local:
São
Paulo
N.9 875.059
Classe: 2
Artigo: Um produto veterinário indicado como inseticida

Fo G
N 9 875.054

Marnicaina
Requerente: Farmopecuá ria S/A.
Produtos Veterinários
Local: São Paulo
Classe: 2
Artigo: Um produto veterinário indicado no tratamento da mamite
bovina aguda e crônica, pelos germes
sensíveis
N9 875.055

Piovaciria
Requerente: Farmopecuária S/A.
Produtos Veterinários
Local: São Paulo
Classe: 2
Artigo: Um produto veterinário indicado na vacinação contra infecções
localizadas, provocadas por microorganismos piogénicos
'ramos depositados em 24-1-69
N.° 875.056

.tequerente: Paraíso Agro_Avicola
5: A.
Localidade: São Paulo
Classes: 19 e 41
Sinal de Propaganda

PEDROSO
Requerente: José Pedro Pedroso de
•
Siqueira,
Local: São Paulo
Classe: 50
Prestação de serviços: agenciamento,
financiamento, c aiservação, distribuição, representação e .reformas de
máquinas de escrever, somar, dividir
e multiplicar
N.9 875.06a

uso domésticos, baterias, batedeiras
C 875.063
de bolos, moedores de cansie de uso
domésticos, liquidifica,dores, ventiladores, enceradeiras, secadores, refrigeradores, acendedores, fios, tomadas, so"TIO SOBRINHOquetes, toca-discos, pick-ups, panelas
Ind. Brasileira
de pressão, panelas elétricas, chuveiros automáticos e elétricos, penteadores elétricos, máquinas lavadoras de Requerente: Confecções Tio Sobrinho
uso domésticos, vÉlvtilas e abajures
Ltda,
Loba': São Paulo
N,° 875.063
Classe.: :36
Artigos: Vestidos, agasalhos, alvas,
abrigos quando vestuarios, cachecols,
soutiens, blusas, blusões, calças, calmJANP"
çinhas,
cuecas, ceroulas, mailmts, baInd, Brazileirk.
by-dolls, • luvas, meias, ligas, cintas,
ci nturões, robe de chambre, ponchos,
leves, pijamas, corpinhos, combinações,
Requerente: Janp Comércio de Ma- anáguas, aventais, paletós, camisas,
teriais de Construções Ltda.
camisetas, camisolas, japonas, jaque.,
Local: São Paulo
tas, jaquetões, stkias, casacos e roupa
Classe: 16
branca de uso pessoal
Artigos: Argila preparada para construções, axeia para construções, caiN. 87549
bros preparados para Construções, cimento comum, cal para construções,
esquadrias, grades, estuques, fõrros,
frisos, lambris, lajes, lageotas, mosaiTERYNtS
cos, chaminés de concreto, parquetes,
Ind Brasileira
portas, portões, pisos, te l.has,. tiojlos,
tintas preparadas p ar a construções,
vigamentos preparados para construRequerente: Lanifício Santa Inês
ções, vigas para construções, janelas,
Ltda.
portas, pilastras de concreto, placas
Local: São Paulo
para pavimentação e vitrôs
Classe: 22
Artigos: Fios e linhas para costura,
, R 9 875.064
tecer e tricotar
Classe: 36
Artigos: Blusas, camisas, camisetas,
sueteres, "pulovers, jaquetas, malhas,
braeier, mantas, chatas, vira de cila.,
"rIEITUBA
les, casacos, casaquinlias, j aponas, capotes, paletós, pijamas, terninho,
VEÍCULOS"
anáguas, saiotes, vestidos, mandrião,
•
:minha pelerine capas, capas com ca•
pus, camisolas, calças, calcinhas, cal.,
Requerente: Pirituba Veículos Ltda. ções,
cuecas, jardineiras, macacões,
Local: São Paulo
toucas, chapéus, luvas, babadouros,
Classe: 33 — Titulo
sapatinhos, meinhas, boinas, gorros,
cueiros, fraldas, faixas e le iços
N.9 375.065
Classe: 3'7
Artigos: Cobertores, colchas a olchoados, fronhas, lençóis, mantas, panos
para cozinha e toalhas
AUTO ; POSTO
Classe: 23
Artigos: Tecidos -em geral
"PEDRA BRUTA".
N.9 875.070

r'

Requerente: Auto PóstL 'Pedra
.
Bruta" Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 33
Titulo,

szn

LE
Metulo Capital

N.9 875.066

"ARTEFATOS DE
AIUMINIO DO LAlt
LTDA"
Requerente: Artefatos ae Aiumnito do
"" Lar Ltda.
Local: São Paulo
-Classe: Nomè de Emprêsa
•

"BAR E ADEGA
-• YA*P.I"

Requerente: Kalman Pinskelsteir
Local: São Paulo
Classes: 41, 42 e 43
Título de Estabelecimento
N.9 875.071

Requerente: Bar e Adega Mari Ltda.
Local: São Pauie
Classes: 41 e 42 —.`littlio
N.9 875.067

N. 875.061

"AUTO POSTO
5000n
Requerente: Auto Nisto 5.000 Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 47 — Título

"CODIPEL"
Ind. BrasileirR
ts.equereni,e: tJodipel Comercial e

Distribuidora -de Peças Ltda.
Local: São' Paula
Classe: 21
DL9 8 75.0 62
Artigos: Alavancas de câmbio, aros
para. veículos, -a,mortecedores de veículos, breques, ca'ola, automóveis e
"JÓIA MUSICAL
suas partes integrantes, caminhões e
n.sua partes integ r antes, carrocerias,
Ind. Brasileira
carros reboques e suas partes integrantes,. dragas, ei.os ire direção de
Requerente: Jóia Musical Ltda.
veículos, engates de veículos, dirigíLocal: São Paulo
veis e suas partes' integrantes, guiClasse: 8
dões, freios de veículos, estribos de
Artigos: Rádios, televisão, fit.e.:erlairas, veículos, Pedais de câmbio, bicicletas
o
suas partes integrantes, Molas e
aspiradores de í•ós. máquinas de larodas mra veículos
var de uso domésticos, picadores de

re-

SÓTUBQ
1ND, E3RAS1Le(RA

' Requerente: Sótubo Indústria
Comércio Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 5
Artigos: Para distinguir: Aço, alumínio, bronze, ferro, latão, níquel, erra
bruto ou parcialmente trabalhados,
usados nas indústrias, podendo ser
em barra, em chapas perfilados, era
fôlhas, em lingotes, em pó, em fio e
vergas, estampadas, em perfilados
forjadas, modeladas e torneadas
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14.9 875.077

v o 875.072

"TERMACO"
Ind. Brasileira

CARNIMEX

TU1. 0 NACIONAL'DE

INFORMAÇXO E CRI
ENTAÇXO s/d. • "

INC. BRASII.EIRA

N9 875.087

•••n--

C/1212 A 0 13o C o Do
Indo Broolloir›

Indústria Brasileira

Requerente: Anastacio Barrante
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: café gni grão, torrado e
rhoído

Requerente:- Osvaldo Chiste
Local: São Paulo
Classe: 7
Aplicação: Para ser aplicado nos artigos da classe acima
N. 875.074

N.9 875.080

_...•n•••n

;and COLORIDO
IO AUT °MÓVEIS

Requerente: N. Ramos
Local: São Z'aulo
Classe: 50
Aplicação: turismo
N,° 875.031

Requerente: saio notasaiova,a
Classe: 21
Aplicação: Para ser aplicado nos artigos da classe acima

IIISSIO 0~31,
• RAS

Requerente: N. Ramos
Local: São Paulo
Classe: 50
Aplicação: turismo
N9 875.082

N,° 875.075

PRIMAVERA NO
JAPIO
*equerente: N. Ramos
Local: São Paulo
Classe: 50
Aplicação: turismo.

411\\\\11 1

N9 875.083

Requerente: Resinor — Resinas Sintéticas do Nordeste Ltda.
Local: São Paulo —
Classes: 1-28
Artigos: resinas sintéticas
N9 875.078

OUTONO NO

raequerente: N. Ramos
Local: São Paulo
Classe: 50
Aplicação: turismo
N° 975.084

INORI.RESINAS

i,i1,11MNALE2.
Requerente: Resinor — Resinas Sintáticas do Nordeste Ltda.
taxai: São Paulo
Nome comercial

•

ar

Bgsile

Requerente: Indristr l a e Cameacio
Cal Parnalba Ltda.
Local: São Paulo
Classe: /6
Artigos: cal
+ia

N9 875.p90

N9 875.085

Requerente: Termaco S. A. Engenharia e Comércio
Local: São Paulo
4~11~1
Classe: 4
Re quarer, se: "Informar" Instituto
Artigos: areia de pedra e pedras em Nacional
de Informação e Orientação
bruto
betume,
caolin, graniRequerente: Carnimex Importadora e tos em bruto, calcário,
Local: São Paulo
madeiras em bruto ou
Exportadora Ltda.
Classe: 50
parcialmente preparadas, mármore,
Local: São Paulo
Para prestar serviços de ensino; ou
magnesita
Classe: 5
instrução sistematizada sôbre os vin.
Artigos: Aço, alumínio, alpaca, broncip- is métodos e princípios educatiN.9 875.078
ze, chumbo, cobre, estanho, ferro bavos, inclusive leitura dinâmica.
tido e gusa, latão e níquel, zinco, metais para _ligas, todos os metais acima
N9 875.086
lern bruto ou parcialmente trabalhaInd. gItleira
dos, usados na indústria, apresentados em barra ,em chapa, em laminaDELFIM MOREIRA
dos, em massa, em lingotes, em ver- Requerente: Indústria de Calçados
Solatex Ltda.
•
1737--BrasilfTr4
gas, estampadas, forjados, perfilados,
-Local: São Paulo
fundidos, modelados e torneados
Classe: 3d
Artigos:
calçados
de tôdas as espéN.° 875.073
cies, para homens, senhoras e cri- Requerente: Comércio de Frutas Nacionais Delfim Moreira Ltda.
anças
Local: São Paulo
N.9.875.079
Artigos: Frutas
O C
•

L.

Março Oe TWoY

"LE-PIAU"
Ind. Bragileira •

"PANIF/CADORA
SANTA JOANA"
CONFEITARIA

Requerente: Panificadora e Confeitaria Santa Joana Ltda.
Local,: São IPaulo
Classe: 41
Título: Gêneros de Negócios. Pão O
Bolos.]
1'1 9 875.(3J91
1

"ELIMAR"
Brasileira;
Requerente: Comércia de Materiais
para Construções Elimar Ltda.
Classe: 16
Artigos: Argila, preparada para cone-.
truções — areia p reparada para construções .— para constrUções-- calhas de telhados — armarato comum — es q uadrias — estuques
— forros — grades mosaicos —
lajeotas — janelas —, lajes — lazAbris --- manilhas — mãrmores ou
tação — argamassa — i portas — imiminés de concreto — p ortas —chatelhas — tijolos — tintas — para
construções — parquetes —
orn amentais de cimento ou g peças
—
p ilastras de concreto - I-- pisos esso
—
bos de ventilação de artifícios e vigamentos preparados para construção.
N9 875.092

Requerente: Modas Le-Piau' Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Abrigos quando vestuários —
alvas — aventais — blusas — blusões
"COAFIPE I AtMINIS..
— anáguas — cachecols — maillots
— soutiens — ponchos leves — luvas
— ligas — meias — japonas
TRADORA DE CON jaquetas — paletós — calças — cuecas
SóRCIO"
— ceroulas — bermudas — calcinhas
— camisas — camisetas — camisolas
— camisolões — quimonos
dami- Retnaeren te : Coafipe, dm in istrad
ora
nós
mantts
martinhas —
de Consórcio Itda.
tidos — saias — casacos — uniforLocal: São Pulo
mes — lenços e roupas brancas de
Classe: 33 e 50
uso pessoal.
Gêneros de Negócios:4administraçãO
de consórcio e Prestacã de Serviços.
N9 875.088
a
N9 875.093

i:SIGMA"
Ind. 'Brasileira
Requerente: sigma Comércio a Representações Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Alavanca de câmbio — amortecedores de veículos — aros para
veículos — breques — calotas — câmaras de ar para veículos — carroçarias — dragas — -eixos de direção
— -direção de veículos — chapas pa-ra veículos — veículos e suas panes
integrantes — automóveis e suas partes integrantes — freios — estribos
de veículos — pedais de câmbio —
molas e rodas para veículos

" 11~QUIMI

Ind. Bras ileira
Requerente: Barranquinho - Bar •
'Lanches Ltda.
Local: São Pablo
Classe: 41 I
Artigos: Lanches de: allehe /—
tadela — presunto — roz ,bife —
sarela — mostarda — Omito —
— patês — copa — salaicha —
gulça — requeijão — chouriço e
churrascos.
875.094

suyT

N° 875.089

"COMEPA"
Ind. Bwasileira

1

ertASILEil,R.A
n

N° 875.094
Indústria e] Comércio
Requerente: CoMEPA — Comercial Re querente:Suyt
Ltda.
Elétrica Paulista Ltda.
Local: São Paulo
Local: São PauloClasse: 8
. Classe: 8
Artigos elétricos, assim corno, PuraArtigos:, Material elétrico para baixa Ias,
cafeteiras, bules. chaleiras, t.r.
e alta tensão, .
[ tigos domésticas de tôda 'a espécie,
i
I

1
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N9 875. 095

tes químicos ioduretos - mangaN° 875.100
nita - proautos quimicas para fabricar matérias sintéticas - nitratos
- nitrabenzina
oxalatos CBL—BIBLIOTECA
oxidantes, químicos - óxidos - oxigênio - papel aibuminado - papel
DA
MATEMATICA MO
halográfico - papel sensível - piroURU, k
lusita pós químicos - potassa redutores químicos - removedores
•
químicos - renovadores químicos - Requerente: ecuçueg •
Fortaleza reveladores químicos - salicilatoa Crédito Brasileiro do Livro S.A.
sais qumicos para indústrias - seLocal: São Paulo
cantes químicos sodas químicas
32
inclusive cáustica - sulfatos - sul- Artigos: livrosClasse:
impressos e livros difitos - aulfuretas e solventes quidáticos.
micos.
N9 875.101
N9 875.096

concreto - acrviços " de transport
de materiais para construções e d
mais cargas.
° UNION PACIFIC
Classe: 28
Artigos: Artefatos e produtos acata
Ind..Brasileira
dos de origem animal, vegetal e m.
neral não incluídos em outras elas
Requerente: Union Pacific Chem:cal
ses - artefatos de substâncias qu]
ndústria e Comércio de Produtos
micas não incluídas em outras elas
Químicos Ltda.
ses
Local: São Paulo
Classe: 21
Classe: 1
Artigos: caminhões e suas partes In.
Artigos: abrasivos químicos - absortegrantes - carretas e suas part€
ventes químicos - aceleradores quíintegrantes - carrinhos de mão
micos - acordeisa - acetificadores
suas partes integrantes - carroça
químicos - acetatos - acetileno e suas partes integrantes - carroacetoarseniato - acetocelulose rrigadores e suas partes integrante
=z;* carroçarias - carros reboques
ácidos - acetonas - adesivos - químicos - absorvente químicos - agiusuas partes integrantes - carros taxi
PELICANO
tinadores químicos - água distilada
ques e suas partes integrantes - catad, Brasileira
para indústrias - aldeídos produminhões misturadores de concreto e'
MOTOR-SIM 4
dústria - algumina - alcalis quísuas partes integrantes - motocarmicos alcalinos químicos - azoo'
Requerente: Depósito Paliem° Co- gass e suas partes integrantes - reXn4:Brasileira
mércio e ndústria Ltda.
pare indústrias -- aideidos - produbocadores e suas partes integrante:
Local: São Paulo
tos químicos para conservar alimen- reboques e suas partes integran
tos -alumens - alimina - alvaiaClasse: 36
tes - carros motores e suas parte.,
Requerente: Motor-Sim Ltda.
amelinas
Artigos de vestuário e roupas feitas integrantes - motociclos e suas pardes para indústrias
Local: São Paulo
em geral inclusive calçados - aga- tes integrantes - motofurgóes e sua:
amida - amidina —amido (químiClasse: 6
salhos - blusas - calças - casacos partes integrantes - motoretas
cos) - amidogeno amidol - amôArtigos: motores - rolamentos de - camisas - capas - chalis - cha- suas partes integrantes - tratores
arninieto
nia - amoníacb
- anticorrosivos químicos - motores - platinados de motores - péus - casacos de pele - gravatas rodoviários e suas partes integrantes,
antidentonantes para motores - an- cabeçotes de motores - carburadores - jogos de lingerie - luvas - len- - truks e suas partes integrantes —
tiferruginosos químicos - antincrus- - dínamos - arranques de motores ços - meias - penhoar
pu/over vagões e suas partes integrantes ' tantas químicos - antimónio - an- - êmbolos e antedetonantes de mo- - quimonos -4 robe de chambre - varais e varetas de veículos - ratores.
saias - aborte - atolas - talar - diadores de veículos - pneumáticos
tioxidantes químicos antitártaro -vestidos.
antraconos - antraquiona - árgon
de veículos - pearoleiros e suas parN° 875.097
tes integrantes - pick-ups e suas
- argonina - arsênio para indúsN° 875.102
tria - ativadores químicos - aurapartes integrantes - ônibus e suas
tos - sal de azam - azotatos partes integrantes - chassis - alavancas de câmbio - amortecedores
azotos - azulina - banhos químicos - bário - barita - baritita de veículos - aros para veículos PRODUTOR .
barrilhas químicas - bases químiautomóveis e suas partes integrantes,
Ind.
Brasileira\
I nd.Brasii.eir
cas - benzinas - benzeno - bivo- auto-cam i nhões e suas partes inA
Local: São Paulo
ratos ,-- bicarbonato para indústrias n
tegrantes - auto-motrizes e sue
Classe: 41
partes integrantes bancos de vai- bicloretos - bicromatos - produArtigos: avos, abatidas
Requerente: Pecmou Indúgtria e Coaulos - braços de veículos - calotos bioquímicos - bioxalatos mércio de_ Equipamentos Elétricos
tas - câmaras de ar para veículos •
mutat° - bismuto - bissulfitos
No 875.103
camionetas e suas partes integrantes.
bitartratos - boracita - bórax Ltda.
braunita - brometos - bromo -Classe: 16
roce: São Paulo
Artigos: alcatroados para constracões
bromofórmio - bromureto - gás buClasse: 8
- argila preparada para construções
tano - cafeína - cal virgem, usado Artigos: abaixa-luzes - abajures MILIMOVEIS
- argamassas para construcões nas indústrias calcimina - cálcios absorsômetros- ascendedores - actiInd. Brasileira
asfalto para construções - azu'eje
calomelanos para indústria - nometros - acumuladores - adaptapara construções - balaústrea
cânfora - calsomina - carbonatos dores - anéis 'de calibrar - anemô- carburetos - carmim - calam- metros - antenas - anúncios elé- Requerente: Paulo de Assis Ribeiro construções - batentes para construções - chapas para construções
ina - caseina, para indústrias - trigos - aparelhos aerofotogramétriLocal: São Paulo
cornijas: para construrões - rrs paa
2ata1izador es químicos - cáusticos cos - aerômetros - alcoolômetros
•
Classe:
50
ra construrões - divisões oré-f s ariauímicos óxido de cério - corusa - alternadores de corrente elétrica
- corrus.sita - chapas emulsionadas - alto-falantes, amassadeiras de uso Artigos: Corretagens de imóveis - cadas - eaificarões pré-moldadas compra
troca
e
venda
de
imóveis
ela- doméstico - uniortecedores elétricos
esquadrias - estacas preparadas oa- chapas sensíveis - cinato
em geral.
ara
ra, construções - estrutura
nido - ciano - ciagénio cianu- - amperimetros - ampliadores canstruções - blocos para • ron s truretos - cianutaro - cinábrio - cl- amplificadores -- analisadores N°
875.104
odes e pavimentações - ralha s de
tratos - cloratos - cloretos - ciotelhado - cimento comum -- rnnridratos - cloro - clorofórmio N9 875.098
ereto para censtrucõe.s - cal -sra
como solvente - cimbinações químiconstrucóes - chaminés de rrasrecas de cobalto - colódio - corantes
to - mosaicos - pa ael nsre"fasrar
químicos - anti-corrosivos químicos
casa - paradas - divisór'as
- creosoto - cromatos - caldo de
tive para escritórios - naraustes cultura - cultura de bactérias deestuques - forros - frisos colaminantes químicos - decopanen
chets - grades - imitações de mártas químicos - decomponentes químore para construções - impem-rama
micos - degeladores químicos - desInd.Brasileirà
bilizadores 'de argamassas - janêlas
corantes químicos - &asenaraxantes
- ladrilhos
lajeotas - lajes químicos - desincrustantes químicos
- lamelas - lixeiras, quan- destanurantes químicos - destemRequerente: Concremix Indústria e lambris
do construções - luvas de juncãO
detonantes
pera dores químicos
Comércio Ltda.
para construções - manilhas - márRequerente: Paulo Gomes da Silva
químicos - diluentes químicos
Local: São Paulo
mores preparados para construções
Local: São Paulo
dióxides - diapersantes químicos Classe: 4
mesas para p aredes - pedregulhoe
- Classe: 16
dissociadores químicos - dissolventes químicos - diuretina - dolomIta Artigos: blocos de concreto - caixas Artigos: biotita baritita bauxi- para construções pilhastras de con.
- smaifjaantes químicos para indús- d'água - lajes para poços - pias ta - basalto - barro - barrilho - ereto - pisos - placas para Davi:
tria - dulcina para indústria - de granito - tanques de cimento - cal em bruto ou parcialmente pre- tnentação - pedras preparadas par&
tubos de concreto e poste de cimento. parado - chelita - cistos - gale- construção - portas - poi.tões
emolientes químicos - estearates
nas - cromita - minério de cromo prateleiras quando construções a.a.";
otearina - esteres químicos - esmeril em bruto - fibras mine- Produtos betuminosos para ronstrIN,
No 875.099
triquinina para fins industriais rais era bruto - minérios fluoreto cões - produtos de base esfanica -."
etano - excitadores químicos - ex- ganga - terra refratáriá - gra- soleiras pare nestas - taques de cid'
tintores químicos para incêncios
- pedras em bruto - granito Mento - telhas - tijolos - tinta.%
Øiicol - fenilacetanilido'- ferroeis!CBL—FISICAIQUIMI= nadas
em bruto - isotermita jacido bru- nar re p arecias - muros - portas é
neto de potAssio - filmes sensívela
tia?'
- fixadores químicos - fladino CA E PISIOO—QUI.4' to- latex - madeira bruta ou par- ianelas - 1 atlas de cancreto
cialmente preparada - mármire bru- brade ven t ila rãci P'"R edifícios -sti
fluirldreto - fluxos para Roldas MICA MODERNAS * '44 to ou parcialmente preparado - mi- vsnazianaa - viaame a tos PreParndoa
formiatos - filmes virgens - fosflca bruto - sais minerais em bruto ass o constru s a' s - - vi a ss para cansa
tos - fucrina - gaiatos - galhato
e terras brutas.
truções - ^ i 'rinas raiando construa
de bismuto - gases químicos - gli- Requerente: pdições Fortaleza —
Classe: 50
Çt52ç e vitreis.
cerina para indústria - glicosidos Crédito
Brasileiro
do
Livro
S.A.
hexaServiços ds engenharia, - serviços
hélio - papéis helicopistas
Classe: 15
Local: São Paulo
no - hldrocirato para cópias - hide construções', e demolições - servi- Artigos: artefatos de ceramln (par.,
Classe:
32
•
ços de terraplenate.m - serviços de celana. faianca, louca vidraan e ou-s
drogênio - hidrossulfito - hidroxihumec- Artigos: livres impressos em geral e asfaltamentm e calçamento - admi- tros) para uso caseiro - adornos
tronelal - hiposfosfatos
impermeabilizanlivros didáticos.
nistração de obras - serviços de fins artísticos e -industriais e insta..,
tentes químicos

"JULIt_j_222(
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¡ações sanitárias não incluídas em elétricos - equipamentos para sincronização - espelhos para instalaoutras classes.
>
ção elétrica - estabilizadores de
—
pressão - estabilizadores de voltaNe 875.105
gem - estádias - estadímetros cristais de rádio - sinais automáticos para estradas de ferro - estua
tas evaporãmetros - exaustores
(exceto de máquinas) - extintores
de incêndio a-- faróis - faroletes feders - ferros elétricas para solda
isa ferros de passar e engomar - fer- filmadores - filmes reírlequerentet Concremix Indús t rin e i vedores
velados - aparelhos filtrantes - foComércio Ltda.
gareiros elétricos ou não - fornos e
Local: São Paulo
fogões elétricos ou não - fones máquinas e discos fonograficos - foClasse: 33
nógrafos
-• formas elétricas - Medi•'fflerviços de engenharia - serviços de
1):OnStruções e demolições - serviços dores de freqüência - ¡seqüenciaisterraplenagem, asfeltamento e Cal- tros - bases de fusíveis - chaves
tarnento -- administração de obras de fusíveis - geisers - geladeiras
4.-• serviços em concreto - serviços - fios de aparelhos elétricos - granle transporte de materiais para cons- vadores - grupos conversores - hidrOmetros - indicadores de detenção
truções e demais cargás.
de curto-circuito - indicadores de
a corrente - indicadores de nível e
Ns 8'75.106
'Aso - indicadores de escapamento
e flexões - indicadores para motores e válvulas - injetores - instrumentos de contrôle mecânico - intercomunicadores - interruptores isoladores - fitas isolantes - lâmpadas • - lanternas simples e elétricas
Requerente: Malharia Monamour
- lastres - maçaricos - manipuaparelhos de fermentação - apare- ladoses - lanternas simples e eléRios de galvanopla.stia - aparelhos tricas _ marcadores elétricos - mede geometria - aparelhos amplifia- aiclores de fórça - medidores gradores - aparelhos - calibradores - duados - mescladores - microfones
aparelhos cinematográficas - apare- - metros - miras de base - miras
ahos cosmográficos - aparelhos de graduadas - molinetes hidráulicos agrimensura - aparelhos de alarma níveis - óculos - oxiladores - ozo- aparelhos de alta tensão -a- apa- nizadores pára-raios - padrões relhos de ar refrigerado - aparelhos pêndulos - penteadorets elétricos de assar - aparelhos de cocação - aparelhos e instrumentos para pesaaparelhos de comunicação interna - gem - pick-ups - pilhas elétricas
aparelhos de contrôle de calor - _ pipetas - pistolas de pintar aparelhos de contrôle de fôrça e de pinga - projetores de luz - propulbriovimento - aparelhos de contrôlc sores - prumos - rádios - reatoãe som e de temperatura - apare- res - refletores - refrigeradores Dos de engenharia - aparelhos de regadores automáticos - registrado-evaporação --a aparelhos de exçeri- is de aparelhos - registradores de
encias científicas --, aparelhos de 'a- atmosfera - registradores de pêso e
tear pratos de uso doméstico - apa- pressão - registros para luz - retalhos de medição - aparelhos de lays - reômetros reostatos - re'pesar - aparelhos de proteção con- sistências - retificadores - quadros
ta acidente - aparelhos de rádio - de eletricidade - queimadores elétriaparelhos de refrigeração - apare- cos -- queimadores de óleo - vadiolhos de regula luz ou som - apare- fofos - sinais de trânsito - sanaisos de sinalinçâo -- aparelho de dores - sinaleiros de direção - sinte levisão - aparelhos de som - apa- croniza.dores - sirenes - sistemas
relhos fotográficos - aparelhos ga- de alarma - sistemas de contrôle
Seificadores - aparelhos hidrométri- - sistemas -de comunicação - sisos - aparelhos geofísica; - apare- temas de sinalização - soldadores
os meteorológicos - aparelhos mis- elétricos - soquetes - suportes de
adores de líquidos e óleos - apa- aparelhos elétricos - tacômetros telhes ozonizadores - aparelhos pas- telefones - taxímetros - televisores
teurizadores - aparelhos purificado- - teodolito - termofones termoses de' ar - aparelhos reatores - tatos - selecionadores - •sereias de
aparelhos radiofônicos - aparelhos alarme e aviso - semóforos- - se*eprodutores de imagens - aparelhos tas de sinalização elétrica - sifões
inaladores - aparelhos soldadores - sextantes - toca-discos - toma*--- aparelhos sonoros - aparelhos te- das - torradeiras - torneiras autoXefônicos - aparelhos termostatos - máticas e de-- compressão - torraaparelhos ventiladores - aparelhos dores - tostadeiras - transferidoWs-discos - aquecedores - aspi- res - transistores - tripés, de aparadores de pó - assadores - auto- relhos fotográficos - tubos acústiaves :-- chaves automáticas - ba- cos - tubos conduits - válvulas de
estas — balanças - bitolas - bo comportas - válvulas elétricas rins - bombas de ar não mecâni- varas gradtiada,s - velocímetros eas - bules elétricos - bazinas s- ventilados - vibradores - volta-aparelhos reprodutores de sons e imametros e valúmetros.
tens - câmaras de cinema e teleLtda.
tisão - campainhas elétricas - chaLocal: , São Paulo
pas de aparelhos elétricos - chassis
Classe: 36
i.... chaves de alavancas - chaves Artigos: abrigos
quando vestuários a2elétricas - chaves magnética— cim- ga-salhos - anáguas
- aventais eiros elétricos - cloradores -.co.li-- baby-doll - barretes - botas
- beradores - comandas à distância - mudas - calções inclusive para
es' mbustores de gás - comutadores porte - camisas inclusive para es- condensadores - contadores auto- porte - camisolas - cam isolões áticos - contadores de rotação - blusões - boinas - bole-*Óqueteleiras - cornetas de veículos blusas
- bonés - borzeguim - cachecornetas elétri cas - cuvemetros ros
ois - calcas - talcinhas - ga.ndo--a- densímetros. - desp ertadares - slas - guarda-pó - gravatas - há*Siais --; diafragmas - discos graVdos bitos - japonas - jaquetas - jato automáticos - discos sonoros -- quetões - capacetes L- capas - caa-ddstribuidore.s de eletricidade - (Tisno- potes
-- carapuças - casacos - caaltivos_ elétricos ou mecânica; para
- a.Cas — casquetes - casulas - ceenti p as -- sim' i asses. -elétróforo -, eefroscápics -s-- encera- mulas - chales - chanéus - 'cindeirss - equ parti en tos de eparelhos i tas - cisatas - cinturões - cola-
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vinhos - coletes - Combinações corpinhos - cuecas - cueiros culotes - dolmens - donsinées
espartilhos - estolas echarpes
fantasias - fardamentos - fardas
_ fraldas - fraques - quepis
quimonos - regalos - renards robes de chambre - roupas, brancas de uso pessoal - roupas de baixo
- roupas feitas - lenços - libres ligas - lingeries - luvas - roupas
profissionais - maiôs - manipulos
Man- mantas de uso pessoal
tôs - mantilhas - martas - meias
- meias confecções - modeladores
- palas - paletas - pantufas
faramentos - penhores - pelerines
- peles quando vestuário - perneiras - peitos - polainas - ponchos
- puloveres - punhos - soutiens -suster - sungas - suspensórios tailleurs - talabartes - flama toucas - túnicas - turbantes uniformes - roupas para esporte slaks - ateimas
roupões - shorts
- vestidos -• véus e visons.
l!19 875.107
" STSREOTAPE-4
Ind.'Brasnirá

Requerente: Stereotape Discos Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: discas gravados - discos
sonoros - discos para cálculos, discos fonograladas - discos automáticos e sliscas didáticos.
N s 876.108

Requerente: Motodrive - veicules de,
' aiu.guel Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: ambulâncias e suas partes
integrantes - automóveis e suas partes integrantes - auto-caminhões e
suas partes integrantes - aviões e
suas partes integrantes _ balões de.
navegação aérea e suas partes miegrantes -- barcas e suas partes integrantes -- barcos e saus partes integrantes - barcos e suas partes iria
integrantes - botes e Silas partes
Integrantes - camionetas e suas
caminhões e
partes -integrantes
SLIM partes integrantes canoas e
Suas' partes integrantes - carretas
suas partes integrantes - c.arrocas e
suas partes integrantes - carraçaras _ carros irrigadores e suas partes integrantes - carros reboque e
suas partes integrantes - carros tanque e sua-a partes integrantes - embarcações .e suas partes integrantes
furgões e suas partes inte.grames
- lanchas 'e suas partes integranses
- locomotivas e suas partes integrantes - lanchas e suas partes integrantes -- motocar gats e suas par
-tesingra:-ebocadrsu
partes integrai7itess - carros motores
e suas -partes integrantes - motocicletas e suas partes integrantes motociclos e suas partes integrantes-a-• Inotoausgões e suas partes integrantes - na\: los e suas partes integrantes - isnbus e suas partes ia-

y

tegrantes - petroleiro--e' suas pop
tes integrantes - pick-up.s e eat4
partes integrantes - troleibus • raull
partes integrantes - vagões e eUsl
partes integrantes - vágonetes
suas pastes integrantes e naves
suas partes integrantes
Classe: 50

Serviços de alugue de veículos tte
geral - agenciamentos de veieuleer
serviços de transportes de assageiret
e serviços de turismo
1
N° 875.109 1
S.

0. C

IR

O 14. 3

SnA'"s

Exportação Ltda. '
Requerente: Msfisa lin tação e
Local: São Paulo
',
Classe: 22
Artigos: fios de algodão -+ fios de
amianto para tecelagem - .fios e linhas para bordar - fios cl 'e cilahamo para tecelagem - linh.s de COser - linhas de costura - inhas de
lãs para crochê - fios elásticos para tecelagem - fios de celOose para
tecelagem - fios de pêlos para tecelagem - fios plásticos 4ra, tecelagem - fios de rayon para tecelagem - . fios em geral para, tecelagem - fios de serzir - fioS_ de juta
para tecelagem - fios de las - linhas para tricotar - fios de linho
para tecelagem - novelos de lá fios de nylon para tecelagem e fios
de .séda para tecelagem, lordadas,
croché ou tricot.
i
Classe: 36
Artigos: abrigos quando vestuários agasalhos - aventais -- ' alvas anáguas - baby-dol - barretes -batinas - bermudas - calõeS, inclusive para esportes - camisa inclusive para esportes - camisas 1 de fôr.
ça - camisas-pagão - carn:Setas camisolas -- camisolões - bluaas blusões - boinas - boleros ! - bonés - borzeguins - cachecols , chenez - calçados - calcinhas 2-- gana
doias - gorros - guarda-pó - gravatas - hábitos - japonas 1 - jaquetas - 'jaquetões - capacetes rapas • - capotes - carapuças - cartolas - casacos - casacas a- casquetes - casulas - ceroulas - chales - chapéus - chinelos - cintas
- cintos - cinturões - clerg•y-man
- colarinhos - coletes - combinações - corpinhos - cuecas --/- cueiros - ceroulas - culotes - claslmans
- dominós - echarpes _ eapartilhos - estolas - fantasias - ¡fardamentos - fardas - fraques --a . galochas - quepis - quanonos rega-a
loa - renards - robes de chambre •
roupas
brancas
de
uso
pessoal
rcupas de baixo .- roupas feitas lenços - ligas - libres - lingeries
--- . luvas - roupas profissionais maiôs - manipules - mandriaes mantas de uso pessoal - mantas - •
mantilhas - mantos - martas martinhas - meias - meias confecções - modeladcres - palas -+ paletós - pantufas _ paramentos a-,
penhoars - epclesines (- peles Ouando ve-tuasio - perne-ras - Ougas
- pijamas .--- • piitilhos - .peitos põlainas - is:inchas - pulovere punhos. soutiens - sue.ters - sangas
- suspensórios - tailleurs -- ita • abastes - tiaras - toucas - teraicas
- turbantes .- uniformes - rOuriaa
para eSporte - roupões - saias sandálias - sapatos` - Obre-pelizes
- Solidem "- staina.s - slacks ve tidos - véus e vtsons. i
•
Classe: 23 ,
..i
Artcgos: Tecidos em geral.'
1
i
i
i
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875.110

— frutas e dona cristalizados — do- toras; serradas e aplainadas; cascas
ces

'CULTO A C TE (72
Requerente: Editôra e Distribuidora
Culto à Ciência Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: almanaques — álbuns impressos —• — ¡calendários —
catálogos — crônicas impressas —
folhetos impressos — folhinhas
pressas -- histórias impressas — publicações impressas — romances impressos — jornais — livros — revistas impressas — poesias impressas
— músicas impressas — orações impressas — propaganda impressa escrita — prospectos impressos escritos _ prosas impressas e programas
de rádio e televisão.
N9 875.111
" H 1

Lr on

-r

drops — enchovas

essências de vegetais; resinas naturais e :raizes
, vbmo •
vegetais
alimentícias — extratos de tomate — animais vivos inclusive aves; ovos em
extratos de carne — ervilhas — jugeral: , inclusive o bicho da seda
liana — lagosta — laticínios — le- arroz; aveia; cacau; canela; cravo;
gumes — leite inatura, em pó ou batta; amendoim; cereais; erva doce;
condensado
lentilhas — linguiça farinhas alimentícias de cereais com— lombo — doces folheados — fru- postas ou não; feijão; frutas sêcas;
tas in natura, eni caldas, sêcas ou frescas e cristalizadas; legumes; lenem conserva —. fubá . — geléias e ge- tilha; mate; mel; milho; rações balanceadas para animais e trigo
latinas alimentícias — gergelim —
giabacis, — gorduras alimentícias — sementes e mudas para a agricultura
grânulos alimentícios — grão de bico horticultura e a flor icultura; flôres
naturais
— hortaliças — pães — pastilhas —
patos abatidos — pescados — pickies
N° 875.116
— pimentas — pipocas — polenta
pralines — presuntos — marmelada
— macarrão — mandioca — manteiga
"POSTO DE SER V I.
— margarina — mariscos — massa
alimentícias — Massas de tomate —
905 PAULO APONS
massas para. sôpa, — mate - - mel =
melados — milho — miúdos de animais — molhos alimentícios — mor- Requerente: Pôsto de Serviços Paulo
tadela — óleos comestíveis — sai —
Afonso Ltda
salames — sanduiches — sorvetes —
Local: São Paulo
pudins — queijos — temperos e touClasse: 33 titulo
cinhos.
N9 875.117
N9 875.11?

Ind.Brasileira
Requerente: Pôsto Hilto Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 47
Artigos: gorduras para, lubrificação
e iluminação — graxas lubrificantes
preparados para fins de iluminaçãt)
— lubrificantes de qualquer espécie
— óleos lubrificantes — coq ue — essências para lubrificação — fluidos
combustíveis — fluidos lubrificantes
— fluidos para freios _ fluidos para
iluminação — fluidos para isqueiros
— gás combustíveis — gás para
aquecimento — gás para iluminação
— gás solidificado para combustão
— iluminação ou aquecimento — gasolina — geléias para lubrificação —
Óleos para amortecedores — Óleos
para aquecimento — óleos para iluminação — parafinas lubrificantes
petróleo refinado — querosenes —
turfa — cèra para iluminação — carburantes
briquedos, para aqueciMento
br'nquetes combustíveis —
benzinas — azeite para lamparina
pr eparados para fins de aquecimenálcool solidificado — álcool mo- álcool carburante e álcool carburado.
N9 875.112
".

SINCIPSE DE ANTIMIOTICOS E QUIMIG
TERÁFICOS"
Ind. Brasileira

149

875.122

SERRANO
Requerente: Rápido Serrano Via çã4
Ltda.
Locai: São Paulo
Aplicação: Prestaçao de serviços do
transportes e turismo
•
N9 875.124

Latin American,
Research Bureau
Requerente: J. Walter Thompsoa
Publi cidade Ltda.
',doai: São Paulo
Classe: 50
Atividade: Prestação de serviços rd.
lativos à pesquisas de meri‘ado
N°

875.125

COPARIA DE CIMENTO
PRIMO HEM S.A,

Requerente: Companhia de Gmento
Requerente: Moreira Jr. ,Edittira MéPortland Rondon, S. A.
'dica Ltda.
Local: Guanabara
Local: São Paulo
Nome de emprêsa
Classe: 32
Artigos: Revistas — almanaques —
N9 875.119
agendas — boletins — boletins im- Requerente: J. Walter Thompson
pressos — jornais — 4.1pleznentos ju•
Publicidade Ltda.
venis é ilustrados — calendários —
SATuR
Local: São Paulo
crônicas impressas — propaganda
Classe: 50
impressa e escrita — discursos —
prospectos impressos -- prosas im- Requerente: Emprêsa Nossa Senhora Atividade: Prestação de serviços re+
lativos à p esquisas de mercado
pressas e publicações imploissas.
Aparecida Turismo Ltda. .
Local: São Paulo
N° 875,126
N9 875.114
Classe: 50
Aplicação: Prestação de serviços de
trangportes e turismo
'FRIGORIFICO ¥0...
•N9 875.120
Wiy2
uu Dr, UTU

ESTÂNCIAS
Requerente: Frigorífico Mororó S.A.
Indústria e Comércio
Local: São Paulo
Nome de Emprêsa

ELDORADO"

N° 875.115

DOG
LANCHES'

TELLOW
Requerente: Bar e Mercearia Eldorado Ltda.
•
Local: São Paulo
..
Classe: 41
êxtigos: açúcar — aimpim — amen, aeim — amido alimentício — angu
-- araruta — arroz — aspargos — Uas — aveia — aves abatidas —
rW ill — azeite — azeitonas — ale,,..._ alho — alpiste — amendos
;.= cebolas — cereais --, cevada — chá
..-. cheiros alimentícios — chouriços
n-• churrascos — coalhádas — côco
..... bacalhau — balas — bananas —'
sanha — batatas — baunilhas —
0Iscoltos -:-. bolachas — bolos — bom
ns — caças alimentícias — cacau
r.à- café — .canjica — caramelos —
Carnes frescas, sêcas ou em conservas
-... castanhas — farelos — farinhas
limentícias — farinha de cereais ......
10,
alimentícias — feijão — felcada — fiambre — fermento — fio_ cogumelos — colorantes de
!imantes — colorau — - cominho —
empenas — condimentos de alimen- COnfe:tos — produtos aliinen-

Requerente: Yellow Dog Lanches
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41 título
N9 875.118
AGRO

Requerente: Viação das Estâncias
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Aplicação: Prestação de serviços dej
transportes e turismo
•

N9

875.121

Requerente: Farbenfabriken Dayer
Aktiengesellschaft
Local: Alemanha
Classe: 1
Artigos:
Preparados
químicos auxl.
Requerente: Expresso Gardênia
liares para serem usados em banhos
Ltda.
de fingimento e em pastas para 11¡
Local: São Paulo
estampagem de tecidos
Aplicação: Prestação de serviços de
transportes e turismo
N9 875.127
N° 875.123

GARDËNIA.

IT.ACOAT:ARL

Wilson' Faria MarePndes
.Local: São Paulo
Clases: 4, 19, 41 e 45
'Artigos: Substâncias e produtos de
origem animal, vegetal e mineral, em
bruto ou parcialmente preparadas:
algodão em bruto; borracha em bruto: cêras de plantas: cêras ve?•r•tais
de carnauba e ouricuri; crina -m geral:. cascas de vegeta is: ervas medir
ciriais; extratos de plantas:
texteis em geral; flores 'secas: goma . Requerente: Dr. Madads 3,r Co.
Local: Alemanha
em bruto; latex em . bruto ou oarcieles — para- conservação de ali- almente preparado; madeiras em bru-Classe: 3
entes -- couve -- cravo --- cremes to ou parcialmente trabalhadas; em Artigos: tirm prepara rlo a rtzta.-A4ic(

ans
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Requereu te :

Requerente: Mcatanarini Corretora
- de Titulo e Câmbio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Aplicação : Como marca de 3C rviçOA
Operações cora títulos e valores Ificr!

1742 SextaMnr 14

billárlos em rolzas de Vaiores, o registro de firmas perante a Belsa
Valores e junto ao Banco Central;
a compra venda e distribuiçáo de
títulos e valores mobiliários, por centra própria e de terceiros; participações em consórclos para lançame.ato
público, a administração de carteiras
de valores e de custódia de títulos e' valores mobiliários, a transferência e
autenticação de endossos de :testei-tiramento de cautelas; recebimentos
e pagamentos de resgates; juros ou
dividendos de titules e valores mobiliários, a subscrição de títulos e valores mobiliários, bem. como a prestação de serviços técnicos nesse contido, e exercer funções de agente fia
clu.ciário, por ordem de terceiros, oparar em contas correntes com MIS
quotistas não movimentáveis por cheque, administrar recursos de terceiros destinados a operações mobiliarias e financiar a liquidação das
operações realizadas por conta de
seus comitentes, promover o. lança,
mento de títulos e valores mobiliários
públicos e particulares e praticar íntermediação em operações de câmbio
N 9 875.128

f4CNTANARIN1
Requerente: Montanarini Corretora
- de Título e Câmbio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Aplicação: Come marca de serviço:
Operações com titileis e valores mobiliários em Bolsas de Valores, o registro de firmas perante a Bolsa de
Valores e junto ao Banco Centrai;
a compra venda e distribuiçãt. de
títulos e valores mobiliários . pce contra própria e de terceiros: participaçõee em consórcios para. lançamento
público, a administração de carteiras
de valores e de custódia de títulos e
valores mobiliários, a transferência e
autenticação de endossos de desdobramento de cautelas; recebimentos
e pagamentos de resgates; juros ou
dividendos de títulos e valores mobiliários, a subscrição de títulos e valores mobiliários, bem como a pres tacão de serviços técnicos nesse sentido, e exercer funções de agente fiduciário, por ordem de terceiros, operar em contas correntes ceen seus
quotistas não movimentáveis por cheque, administrar recursos de terceiros destinados a operações mebiliáa
rias e f i nanciar a liquidação das
operações realizadas por conta de
ECOS comitentes, Promover o enleai/lento de títulos e valores mobiliários
públicos e particulares e praticar intermediação em operações de câmbio

DIARio OFICIAL (eçao

N9 1$75 .131

Requerente: Chepal — Dnstribuidora
de 'altulos e Valeires Mobiliários
Limitada
Local: São Paulo
Classe 50
Artigos: Subscrever, isoladamente ou
efn consórcio com outras sociedades
autorizadas, emissões de títulos ou
valiores mobiliários para revenda; contratar, com a emissiira, em conjunto
ou separadamente,. a sustentação de
preços dos, títulos no mercado no
período de lançamento e colocação da
emissão, intermediar a colocação de
emissões no mercado, encarregar-se da
venda, à vista, à prazo ou à prestação, de títulos e valôres mobiliários
por conta de terceiros, e comprar e
Requerente: Polar S. A. inaueserae vender, por conta própria, à vista à
prazo ou à prestação titulo e vaItires
Comércio e Agricultura
mobiliários.
Local: Rio Grande do Sul
Classe 42
N9 875.135
Artigos: Cerveja.

.PROESCRIT
In gistria Brasileira

75.140,

• N9 875.134
e REP .& 1,

N° 875.132

Março de 1969

til)

IMURO
Indústria BrasileIra
iT

Requereis e: Cri:Staleira &merece:ia
Limitada
Local: São Paulo
ClaSse 14
Artigos: Copos d vidros para
lagens, potes de vidros para embaa
lagem, pratos, pires de vidro, embalagem de vidro.
N9 a75.141
PIS BRIL
Indllstria B4.asi1ei2a

•
Requerente: SM S. A. Indústria
e Comércio
Local: ¡São Paulo
Classe 46
Artigos: Amido, tuna agua de lavadeira, cera para soalhos, detergentes
esponjas de aço, fósforos axivia, lixas
lã de aço, esponjas de limpeza, pomadas para calçadss, palha de aço,
cRWAL-DISTRIBUITÁJRA
preparados para 'polir e limpar maDE TITULOS E VALÓRES
deiras vidros, metai4 e objetos, panos
para polir e par. limpeza, panos de
MOBILIÁRIOS LTDA.
esmeriai e ma.te 'al abrasivo empregado na limpeza de metais e objetos,
sabão comum e saponáceos, velas e
velas a base de estearkna.
Requerente: Cri pai — Distribuidora
de Títulos e Valôres .Mobiliários
N 9s 84-5.142;145
Limitada
Local: São Paulo
P i.M US
Nome de Empresa
arldástria Brasileira
N° 875.136

•
Requerente: Proescrit• Material Para
Escritório Ltda.
Local: São Paulo .
Classe 17
Artigos: Máquinas e instalações para,
escritório e desenhos em geral: Arquivos, arquivos para correspondência, apontadores de lápis, abridores
de cartas, aparelhos pára tii • ar có3 NW- ES
pias, apontadores, borrachas carimbos, classificadores, cofres calendá- Requerente: Frutas 3 Nações Ltda.
rios, caixas para correspondência, coLocal: São Paula
ladores, canetas para desenhos, ctirClasse 41
tadores de papel, colchetes, clips, co- Artigos: Frutas
naturais em geral.
fres, espátulas. esquadros, elásticos
para papéis furadores, fichários, fess.
N 0 875.137
de máquinas e fitas gomadas, grampeadores, grampos para escritórios,
índices, lápis, lacres para envelopes, o
EURCICLETA
mapotecas, máquinas de calcular, somar e escrever, máquinas registradoBrasileira
Indústria
ras máquinas de endereçale máquinas
para escrever e calcular, papel stencil, papel carbono, pastas para escriRequerente: Harding Gimenez
tórios, pastas para escritórios com
Publicidade Ltda.
féchos de metal, pastas de mesas,
Local: São Paulo
porta-blocos, porta-carimbos, prensas.
Classe 49
prendedores de.• papéis, percevejos, ré- Artigos: Aparelhos para ginástica,
guas, separadores para arquivos, tinpara esporte e brinquedo.
tas para escrever e para carimbos;
a19 875,138
táralinha.

Requerehte: Uniaa Sul Brasilei:a. do
Igreja Adventista do Sétimo Dia
Local: iSão Paulo
Classe 5
Artigos: Disco S fitas magnéticas
gravadas.
Classe 9
e Instrumentos musicais e suas
integrantes: Acordeão, bando,andolas, banjos, batereis, ba.1., ....s herimbausi caixas de música,
cordas' para in. trumentos musicais.,
aornetas, cincas, clarinetes, cavaquinhoe, castanholas, clarins. flautas, foles, gaitas, gonges, guitarras, gonzos,
harpas, harmôniclas órgfins. liras, maracas, pandeiros, pistão. pianolas, pratos de bateria, rabecões realejos, rabeca, saxofones., surdiaas, tambores,
tamborim tarraehas, trembones, tu, violas, vi o' Cies, violinos
ru ii as, tuba
e viqloncelos.
Classe 32
N° 875.133
Artigos: Hinários par if liras livros
N o 8.75129
Impressos, peças' musicas revistas e
DISCO T2RMICO MANÁ
periódicas.
Clre
n 50
Indústria Brasileira
Artigos: Como arca para prestação
M UTABARINI
COR,
de serviços: Curtes.s. tuaiverst ários 'curMEPPA.
.RETORA DE TITTI—:
sos vestibulares, artesa sieis), cursos e
Paeluccl
ensinos em geral.
Requerente: Casa Diana
LOS E ntMEIO
,
S. A. Comercial e Importadora
Local: São Paulo
148-152
Ne. 8. 1va.
Organização
Requerente: "Mearas"
1
Classe 8
Técnica, Contábil e Estudos
Artigos: Discos térmico para proteEconômicos
S/C.
;Requerente: Montanarini Corretora
vidro contra o fogo, para uso em
SC
Local: São Paulo
SANTO AMARO
de Títulos e Câmbio Ltda.
fogões.
Classe
50
Local: São Paulo
os:
Aberturas
de
firmas
,encerg
Arti
N°
875.139
Nome de empréea
sarnentos, transferências, alterações
iteaUSTRIA'RRASILEIRA.
contratuais, sociedades anônima, a nNa 875.130
tratos, distratos, assistência corráhil.
escritas fiscais, assistências fiscais e
trabalhistas às Empresas, declaraeões
ROT1SSERIE
• lasauerente: U1' '. ti,arr- o Amaro mie
de imposto de renda pessoa física e
CINE ART
• Au t tiláveis
jurídica, despachos junto às repartiLASAGNA LLORO
Local: São Paulo
S.eaetand do SUa
ções públicas, federais, estaduas e muS;o Paulo— Capitl.
Classe c;
nicipais, administração de en1;eSesas.
Artigos: a/amarais e suas parte haimóveis, servia de auditoria. assestegrantes: I da classe 6
soramento, planejamento, perícias exClasse 7 •
tras judiciais, contabilidade assessoRequerente: Cine Art Ltda.
-Artigos:
Máquinas de agricultura e
Requerente: nadei: & cia Lula.
ramento da Setor do Pessoal as emLocal: São Paia°
horticultura
e
abas partes integraisLocal: São- Paulo
reergaa ri inprcesas. administração
Clases: 8 e 32
tes. Grandes ia trurnen tas agrícolas;
Classes:- 33" e25.rti gos: Filmes revelados e ex'bições ça. ° de (E'mprêsa e todos os Serve:as
Titulo de Estabeleciinento
• Inclusive trat res , da desse T.
contábeis em geral.
cinematográficas (cinema)

.
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Classe 8
Artigos: Instrumento de precisão, instxwnentos e aparelhos didáticos, moldes de toda espécie, acessórios de aparelhos elétricos, (inclusive válvulas,
lâmpadas, tomadas, fios, soquetes)

aparelhos fotográficos, máquinas f .lautas discos gravados e filmes reve-

lados da classe 8.
Classe 11
Artigos*. Ferramentas de toda espécie (exceto quando partes de máqui-

Iam) ferragens e cutelaria era geral.
pequenos artigos de qualquer metal
quando não de outras classes, da
classe 11.
Classe 21
artigos: Veículos e suas partes inte&antes,

exceto máquinas e motores,
da classe 21.

micos, pós qumicos, removedores químicos, secantes quificos, da classe 1.

Classe'- 16
Artigos: Alcatroado para construção,

Março de 19 114,3

N9 875.162

N9

875.167

SASTR1LONE

argila preparada para construção,
areia p reparada para construção, arIndústria Brasileira
gamassa para construção, asfalto para
construção, cal para construção, cre
para construção, impermeabilizado- Requerente: Flopen Indústriac
res de argamassa, massas para parede,
macêuticas Ltda.
produtos betuminosos para construLocal: Guanabara
ção, produtos de base asfaltica, tintas
Classe 3
para con9trução, da classe 16.
Artigos: Um preparado farmacêutico
indicado na hipercloridria, úlce , a gásNos 875.156/157
trica e duodenal
N° 875.163
QUARTZOJET

-Inddstria Brasileira

N9 875.146
Requerente : Quartzolit S. A.

Vidraço

Materiais de Construção
Local9 São Paulo
PAUUS-FACVLIADE
Classe 16
AIVENTISTA DE ENSIDu. Artigos: Alcatroado para construção, Requerente: Belmiro Pazo Novoa Requerente: Companhia de Fumei
Santa Cruz
Local: Guanabara
argila preparada para construção,
Classe: 14
Classe 44
Sao Paulo-Capital
areia preparada para construção, arArtigos: Cigarros
gamassa para construção, asfalto pa- Artigos: Vidros laminados e trabalhara construção ca lpara construção, dos, vidros comuns, vidros Industriais.,
N9 875.168
cre para construção, impermeabiliza- vi dros especiais, vidros refratários a
vidros espelhados
Requerente: União Sul Brasileira da dores de argamassa, massas para paIgreja Adventista do Sétimo Dia rede, produtos betuminosos para consN9 875.164
trução, produtos de base asfaltica,
Local: São Paulo
tintas
para,
construção
Classe 33
, da classe 16.
Classe 1
Título de Estabelecimento
POLYTOP
Artigos: adesivos químicos, absorvenN9 875.147
Indústria Brasileira
tes quimicos, alcalis, alvaiades para
industria, anticorrosivos químicos, an- Requerente: Polytop Corporation
tiferruginosos químicos, antiincrustantas q uimicos, bases quimicas, cal Local: Estados Unidos da América do
Norte
PARMACIA VITÓRIA.Requerente: Iát-ex — Indústria Au"
virgem, corantes quimicos, diluentes
Classe 28
químicos, dissolventes quimicos fixa- Artigos: Dispositivos
liar de Fios Têsteis Ltda.
de fechamento,
dores qumicos, imp ermeabilizantes quiLocal: Minas Gerais
especificamente
tampas
de
recipientes
pós quimicos, removedores quiClasse: 22
Requerente: Aristides Gomes de Abreu micos,
micos, secantes químicos, da classe 1. que são adaptadas para serem abertas
Artigos: Fios para tecelagem
Castro
e
fechadas
sem
ser
retiradas
Local: Guanabara
W.-05.158
N9 875.169
N9 875.165
Classes: 3 e 48
• Título de Estabelecimento
P ACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA:

BELACRIL

NT 875.153

Requerente: Pacaembu Auto Peças

Limitada
Local: São Paulo
Nome de Emprêsa

©TieU

N° 875.159
rTZ,

Despugz in
IndOstria Brasileira

Requerente: Santo Amaro .S. Pk.
Financiamento, Crédito e
Investimentos

Local: São Paulo
Classe 50
Artigos: Crédito, financiamento e Investimentas, da classe 50
N 9s 875.154/155

Requerente: Laboratõrio Biopan Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 3
Artigos: Uma especialidade farmacêu- Requerente: Companhia de
tica indicada como anti-espasmódico
Santa Cruz
Classe 4,1
NT9 875.160
1
Artigos: Cigarros
N 9 875.166

Transporte
SiderPi

A.

QUARTZOCOLOR

Requerente: Transporte Sideral S. A.
Local: Rio de Janeiro
Nome de Emprêsa

InOstria Brasileira

N N 875.161

Requerente: Quartzolit S. A.
Materiais de Construção

Localç São Pau io
Classe 1

'Artigos: Adesivos quimicos, absorven-

tes químicos, alcalis, alvaiades para

Preddecta

indústria, anticorrosivos quimicos antiferruginosos químicos, antiincrátan- Requerente: Serruya e Cia. Ltda.
Local: Guanabara
tes qumicos, bases quirnicas, cal ‘0.gem corantes qujmicos, diluentes quiClasse: 36
micos, disao:von tes quiinicos, fixado- Artigos: Calçados para homens,
res quimicos, Unpin-roRtibilizarites quinh2ras e. crianças\

Indústria Brasileira

',5X

Requerente: Bicicletas ' Monark S. Ao
Local: São Paulo
Classe 49
Artigos: Jogos, brinquedos, artigos des.
portivos e passatempos, a saber: Al.
buris para recortar e armar, av:ões,
automóveis; aros, argolas,' bilhetes de
Loteria, bercinhos, bonecas, bonecos,
baralhos de cartas, bolas, para tortos
os esportes, brinquedos em forma de
FumoN animais, balões de brinquedos, bilho.
res, brinquedos mecânicos, brinquedos
em forma de instrumentos musicais,

b/inquedes em forma de armar, brinquedos em forma de ferramentas, brin..
quedos em forma de máquinas, brin.

quedos de corda e brinquedos de borracha com ou sem assovio, carrinhos,
carrocinhas, caminhões, cartaa de jogar, chocalhos, caneleiras para espor.
tes, cartões para roto, casinha de brin.
quedo, casinhas de armar, cadeiras de
brinquedos, carteiras e envelopes c an
folhas para recortar e armar, calçados
para bonecos, cordas para pular, elavinas para tiro ao alvo, copos de dados, caixinhas de música, dados, dardos, discos,- dominós, espingardas de
brinquedo, espingardas de vento, csta..
queinhas para Jogar, enigmas, engenhos de guerra de brinquedo, ferrinhoa
de engomar, ferramentas para crian.
ças, figuras de aves e animais, figuras para jõgo de xadrez, fogões e fo•
gõezinhos de brinquedo, jogos de N.o
teboi de mesa, joelheiras para espor.
te, ganchos para pesca, guizos para

Requerente: Companhia de Fumos crianças, halteres, iôiôs, iscas
Santa Cruz
ciais para pesca, jogos de damas, joi
Classe 44
‘Éos de daminó, jogos de raquete,
Artigos:, Cigarrt
nhas para pesca, luvas para box, para
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esgrima, para jogador de pela, para
jogador de dia°, máscaras carnavdes
Cas, mesas de bilhar, de campista, ae
roleta, de xadrez, mobilias de Orai
quedos, miniaturas de máquinas, mi&tia-turas de utensílios domésticos, pa.
this, patinetes, piões, petecas, peçaa
de jogos de damas, planquetas para
ginástica, peças de jogos de domiro
xadrez, pelotas, 'pianos e outros instrumentos musicais de brinquedo, pistolas de atirar flexas, papagaios na
papel, panelinhas, quebra-cabeça em
forma de armar, raquetes, ra pes cie
pesca, redes para jogos, rodas de roleta, revólver de brinquedo, solda aios de chumbo, taboleiros para jogos.
tacos de bilhar, tambores para crianças, tamburéus, tamboretes, tenis de
inesa, trens e vias férreas para brinquedos, varas para pesca, varas para
toltar, vagonetes, zepelins, confeti, serpentina, velocipedes

Wia.r4,c, o de

OlARIO ef letAL (t5sc;0 UI)
js£75.17a

1:° 876.175

Rio Jabu
indústria Brasiietra

Goricke
„,

Stoprnoi;or
Indústria Brasileira
Reque_"enta: Indústria Villares S. A
Loca.* São Paulo
Classe: 6
Artigoe,: Na classe
N 9 875.179

ranístsontco
netúr-t-ria arasUeira.

Requerente: Indústria Villares S.
1.,orai: São Paulo
Classe: 6
Artigos: Na classe

Goricke

Requerente: Bicicletas Monark S. A.
Local: São Paulo
Classe: 28
Artigos: Na classe
N9 875.174

OardenGoricke

Requerente: Villares S. A. Participações Industriais
Local: São Paulo
Classe- 33 — Título
N 9 875.181'

Requerente: Villares S. A. Participações Industriais
Local: São Paulo
Classe: 50
Ramo de Atividade:- Conservação de
elevadcres e metaimlegica em geral
—
•
N9 875.182

Requerente: A B C Rádio; e Televisão
S. A.
Local- Sao Paulo
Classe 8 — Frase de Propaganda
N 9 875.185

. k
çxeoet°'

e,

Requerente: Villares 5, A. Participações Industriais
Local: São. Paulo
Classe: 5
Artigos: Substâncias químicas, 'Produtos e preparaiLs para selem usadas
na, medicina e na farmác:a água oxigenada, iódo, plantas
Requerente: Indústria Villares S. A.
Local: São Paulo
8:75:153
Classe: 6
Artigos: Nti classe

Requerente A B C Rádio d Televisão
S. A. •
Locai São Paulo',
Claase: 32
Artigos: Albuns impresace 'rastinado,S;
à leituea, folinhas imprcaseS jorna:s,
'
publicae'ões em geral, pragliamas
raa
diofâracr.s, programas te e n1isionados,
II.:ÇaS teatrais e sinenia7-o3r4f:cas, revistas
N9 875.1E6

N° 875.177

\Miares
Requerente: Villares S. A.
nações Industriais
Local: São ' Paulo
ClasSe.: :25 .
..tiertigosi. Na classe

Super Mercáo
índúsíria Brasileira.

Mcnetãció
:são P;:u10)!

Requerente: Virares 5. A. Participações Tritiastriais
Local: .São Paulo
Classe: 15
Particl Artigos: Materiais para construções e
de.2orações, a saber: argila, areia, ar- Regi recta: Banco da
Minas Gerais S.
gamassa, azuleijos, batenles, ba1au'1
Local: São Paulo
ires, blocos de conaaeto, de argila
-Classe: 33 —
de- mármore, aean, e, canos,. cale coa-

indástria iSrasiteira

(INDUSTRIA BRASILEIRA
libequerente: Bicicletas , Monark S. : A.
Local: São. Paulo
.
Classe: .11 . •
Artigos: Na classe

N9 875.1841'

ares

industrie,. Braileira

INDUSTRIA BRASILEIRA

iializaçao, cre, tioemenzas edificaçõeS
premolda.das, estuque", estacas, esquadrias, fossas, forres, folha de flandrea
para telhados, gesso :grades, janelas,
iadrinlhos, iaje.s, lajeqtas, lajedos, lamelas de metal, lanibaiis. luvas do
junção, madeiras para construções,
inalaria) isolante contra frio e e ar.
manilhas, mosaicos, Parques, placas
para. pavimentação, pedregulhos, peças amamentais de clniento ou géss0
para tetos e paredes, ,portas, portões,
papel para forrar casas e paredes, pisos, •produtos de base', asfáltica, produtos para tornar impermeabilizantes
as argamassas de cimento e cal hidráulica, pedras,. paralelépipedos, poços tubulares, reservatórios, ripas e
rodapés, sifões, soleira S para portas,
tintas (para paredes C muros), tanques e caixas d'água; tacos, telhas,
tijolos, tijolos refratários; tubos, tuboa de concreto, tubos I de ventilação,
vigas, vigamentos, vergalhões, venezianas e vitrós.

ai ri

Lndústria Brasileira

Sarden Goricke

cimento

N° 815.1a0

Goricke

N 9 875.173

pas isolantes, caibro:Á, caixilhos, dia,
pus para: cobertuea, cimento,

1 iefea,ário, coluras, (-cinexõee para ca-

Requerente: . Cia. Agropecuária do
Rio Jabuti
L-cal: Pará
Classe:- 41
Artigos: Alcachofras, aletria, alho, aspargos, açúcar, alimentos para
mais, amido, amendoim, ameixas,
amêndoas, araruta, arroz, atum, ave:a.
avelãs, azeite, azeitonas, banha oaca.
bomoona,
lhau batatas, balas :
bolachas, baunilhas. , café em pó e em
grão, camarão, canela em pau e em
pó, cacau, carnes, chá, caramelo
nn•n-•• rchocclates, confeitos, cravo, cereais.
N° 875.170
cominho,: creme de leite, cremes ala.
menticios, croquetes, compotas, cangica, coalhadas, castanha, cebola, coodimento.s para alimentos, coloranfes.
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, eapinfre essências alimentares,
empadas, ervilhas, enxovas, extrato de
tomate, farinhas alimentícias, favas,
féculas, floco, farelo, fermentos, feiIndústria Brasileira
jão, figos, frios, frutas secas natueai.
e critalizadas glicose,- goma de ma s
gorduras, grânulos, grão de bico,-car,
Requerente: Bicicletas Monark S. A.
gelatina, goiabada, geléias, herva doce,
Local: São Paulo
herva mate, hortaliças, lagostas, línClasse: 40
guas, leite, leite cendensaelo, leite em
Artigos na classe
pó, legumes em conserva, lentilhas,
linguiça., louro, massas alimentícias,
N° 875.171
mariscos, manteiga, margarina, mar
melada, macarrão de tomate.
rnel e meado, mate, massas para m.ngaua, molhos, moluscos, mostarda
mortadela, nós moscada, nozes, óleos
comestíveis, ostras, cvas, pães, paios
pralines, pimenta, pós para pudim.
Indústria Brasileira
nickles; peixes, presuntos, patês e pe•
Requerente: Bicicletas Mona& S. A lit_pois, partilhas, pizzas, pudins, quei
jos, rações balaneadas para animais
Local: São Paulo
raizes alimentícias, requeijão, sal, saClasse: 28
fe& sardinhas, sanduiches, salsichas
Artigos: Na Classe salames, sopas enlatadas, sorvetes, su
cos de tomate e de frutas, torradas
N 9 875.172
tapioca, tâmaras, talharim, tremoços.
tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões, tcucinho, veria
gre, pescados em geral
•
_
N9 875.176

Requerente: Bicicletas Monark S. A.
. Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Na classe

1969
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N9 S75.187

Super Mercado
Monetarío
nequerente: Banco da Lavoura de
Minas Gerais s.AA.
Local: Minas Gerais
Classe: 60
Ramo de Atividade: Prestação de sara
viços bancários de tôda espécie, oparações de crédito, financiamento de
toda espécie.
N9 875.188

Super Mercado
Pt'404

Econômico
Requerente: Banco. da Lavoti ya de
Minas Gerais S . A.
Local: Minas Gerais:
Classe: 50
Ramo de Atividade: Prestação de serviços bancários de thcla espécie, operações de crédito, financiamento e
de Unia espécie
•
N9 315.189

Super Mercado
-Financeiro
Beb Honzonite)
Requerente: Banco da Lavoura de
Minas Gerais S.A.
Local: Minas Gerais
Classe: 33 — ¡Mulo
,

N9-875.190

Super ercacto
aia!~

Financeiro
Requerente: Banco da Lavauía de
Minas Gerais S . A .
Local: Minas Gerais
Classe: 50
Ramo de Atividade: Prestaçáo de
serviços bancários de toda espécie,
eperaçoes - oe crédito, financiainea to e
investimento de toda espacai.
•
, N 9 875.191

g
UltrageAlo
lildástria Brasileira.

Requerente: Ultralar A.parélhas
Serviços Ltda. • •
Local: são Paulo
Classe: 5 •
Artigos: Lparêlhos ' de ar ccindlaionado, ao:lav.:ale:ores, carraran frigorificas,
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No 875.200
refrigeradores, sorveteiras, sorveteiras absorvente, almaço, aluminizado, celofane, crepan, :cartas', de celulose. de
elérrica,s e Caseiras.
linho, de sêda, encerado, estanha:ao.
irnpermiavel, linha d'água, para de,
N9 875.192
senho, para embrulho para anca:A(:1a
nação, para escrever, para impredsao,
pastas de . cartolina, promissórias em
branco, recibos em branco, reais de
Requerente: Akapol
papel, papelão e cartas
Agropeouária
‘)
. Laguna'>
Local: Argentina .
N9 875.197
Classe: 46
Artigos: Agua sanitária, alvaiade patndústria ,BrasUeira
ra limpeza, alvejantes, amido país
lavanderia, anil, buchas para musRequerente: Maria do Carmo Rerieira
za, composições para lavar, deterge4A zevêdo
tes, esfregões, esponjas de 'iço Para
Local: Sergipe
polir, goma para. :mandaria, liquideS
Classe : 41
detergentes, palias de aço para licttl,
Requerente:
Aktieselskabet
de
F.:4
eArtigos: Café em grão, torrado e
peza,, pós para lavar, potassa, prepanade
Papirfabrikker.
moldo.
rados para lavar, sabão comum, se.«
Local: Dinamarca
ponáceos, sabão em pó, sulfato de
Classe:
38
N°s 815.193/195
Artigos: Agendas em branco, álbuns lavanderia, silicatos para lavandella,
em branco, blocos para anotas.
N9 875.201
para cálculos, para corresponcitaicia.
para desenho, para escrever, cadeinetas em branco, cadernos escolares; cadernos para desenhos, caixas de papelão, capas de papel ou papelão paWarenzeicbenverband Par Naliwirk- ra documentos, cartolinas, cartões de
visitas, cartões em branco, cartões ínmaschmen Und
Requerente: Nahwirkerzeugnisse Der dices, envelopes envólucros de papelão, etiquetas, guardanapos de papei,
DDR e. V.
mata-borrão, notas fiscais, notas 'pro'Local: Alemanha
missórias, ornainentos de papel, napei
Classe: 23
Artigos: Tecidos para forrar, tecidos absorvente, almaço, aluminizado, cepara vestidos, tecidos para costumes, lofane, crepon, cartas, de celulose, cie
tecidos para saias, tecidos para casa- linho, de séda, encerado, estanho, imcos, tecidos de algodão, tecidos para permeável, linha ' d'água, para daserevestir móveis, tecidos para decora- nho, para embrulho, para encaderaação, tecidos técnicos, tecidos para ção, para escrever, para • impressa°,
forrar automóveis, gase (tecido), te- pastas de cartolinas, promissórias em
cidos de fundo para couro artificia! branco, recibos em branco, ralos de
tecidos • para forrar sapatos, tecidos papel, talão de promissórias, talao ce
para paletós, tecidos para ternos, te- recibos, tu.betes de papel, papelao e
cartas
Requerente: Reemtsma Cigarettenfari
cidos para calças, tecidos para ampas
briken G . m • b
de trabalho.
875.198
•
N9
Local: Alemanha
Classe: 36
Classe; 44
Artigos: Aagasalhos para a cabeça,
Artigos: Fumo em Rilhas em cordas,
vestimentas, inclusive de malha, rouem rólos, picaao, desfiado, migadd
pa branca, roupas de banho, isto é,
acondicionado em latas, em pacute
capas para banho e praia, vestidos e
ou tn:: outros recipientes adequados f
paletós de praia, fraldas, panos para
enfaixar bebês, babadores, vestimen- Requerente: Aktieselskabet de Pore- charutos, cigarrilhas, cigarros; uoqutnade papirfabrikker
lhas, piteiras, ponteiras para cnacu.
tas de esporte ou seja, roupas de
Local: Dinamarca
tos, cigarrilhas para cigarros; cigartreino e camisas de esporte.
Classe: 38
reiras e bõlsas para fumo e rapè,
Classe: 37
palhas e papéis para cigarros.
Artigos: Roupa de mesa, roupa de Artigos: Agendas em branco, álbuns
cama, toalhas de mão, toalhas para em brando, blocos para anotações, pa
No 875.202
louça, panos para lavar, toalhas para ra calculas, para correspondencia,
para escrever, cadernetas em oratico,
banho, panos para ensaboar, paaos
pó, panos para faxina, panos para cadernos escolares, cadernos pára delimpeza, panos para deitar crianças senhos, caixas de papelão, capas de
papel ou papelão para documentas,
recém-nascidas.
cartolinas, • cartões de , visitas, cartoas
em branco, cartões índices, envelopes
N9 815.196
envéducros de papelão, etiquêt,as,
danapos de papel, mata-borrao no-ias fiscais, notas promissórias, ornamentos de papel, papel absorvente,
almaço, aluminizado, celofane, crepon, cartas, de celulose, de linho, de
sêda, encerado, estanhado, impermeavai, linha d'água, para desenho pata
embrulho, para encadernação Ia-a
escrever, para impressão, pastas de
cartolina, promissórias em branco, recibos em branco, rõlos de papel, talão
de promissórias, talão de - recibas,
tubetes de papel, papelão e cartas
Requerente: Artur Fischer
Local: Tutnlingen, Alemanha
N9 875:199
Classe 49
Artigos: Brinquedos elementos de
construções para a formaçÃo de .
modêlos de brinquedos
N9 875.203
Aktieselskabet
de
PareR equerente:
Requerente: Akapol S.A.C.I.F.1. .
- nade •Papirfabrikker
Agropecuária
Local: Dinamarca
Local: A rgen tin a •
Classe: 38
•
branco,
alouns
CiasSe: 46
em
Artigos: Agendas
em branco, blócos para anotaçãas, Artigos: Agua sanitária, alvaiade papara cálculos, para sorrespondencia, ra limpeza, alvejantes, amido p3:
er- lavanderia, anil, buchas, -para ainn e para desenhar, para escrever, •:Od
Recuarei te : Lidar cinematográfica —
netas em branco, cadernos escolares. za, composições para lavar, detergen
Estádios a Labore a drios Ltda.
cadernos para desenhos, caixas de P ar- tes, esfregões, espon j as de aço naaa
Local: :Rio de Janeiro
documentos, cartolinas, cartões de vi- polir, goma para lavanderia, aciaidas
Classe 50
sitas, cartões em branco, cartões ín- detergentes, palhas de aao para an,- Artigos:- Produção, exibição. ' clIstrldices, envelopes, envólucros de pape- peza. pós para lavar, preparados pa- buição •e ,revelação de ' filmes cinemalão, etiquêtasa guardanapos de Papel. ra lavar, sabão comuna saponaaeas,
tográficos; serviços gráficos em 1
mata-•borrao, notas fiscais, notas pro- sabão em pó, sulfato de lavara-leria.
geral
silica os nar lavarideri&a
missórias, ornamenteis de Papel, o ipet

re
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UNOCOTE

TOPCOTE

ortimer

LÍDER

1746 13oxta-feira 14

NO 875.204

et quarenta: Cinelab
Estúdios e
t'boratÓrios C in ematográficos S. A.
Local; Guanabara
Classes 32 e 33
Título
N 9 875.205

OUTEMGERG
!NDOSTRIA 812ASIIIIRA

qu_erente: Magnicor
Indústria,
; _.omércio e : Re p resentações Ltda..
lã,e,
Local: São Paulo
PIClasse 17
tigos: Tintas gráficas, tintas para
tilieb05, tintas para desenho, tintas
A dUplicadores, tintas para asara_er e tintas para marcar
N 9 875.206
y
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L

transmissão, eletrodos, fornos de máquinas, geradores de corrente, maquinas condutoras, máquinas distribuidoras de energia, reguladores de
fôrça tensão e velocidade para máquinas, máquinas transformadoras
Classe 11
Artigos: Ferragens, ferramentas a
pequenos artigos de metal
N 9 875.210

ZENA MARTINES

nhas, calçados, meias, pijamas, pu- sobrepelizes, solidéus, shorts, slakg,
loveres, ternos, saias, shorts, unifor- soutiens,
sueter, tiaras, togas, toucas,
mes e vestidos
túnicas, turbantes, uniformes, vesti— — _—
dos, vestimentas p rofissionais, véus,
N 9 875.216
visons
1
Classe 37
•
Artgos: Roupa de cama e tussa, Inclusive cobertores. Toalhas de uso
p essoal, panos de prato e I análogos
JOWIL
—!
N9 875.221
1
INDMIA BRASILEIRA

Requerente: Jowil Presentes Ltda.
Local: Guanabara Classes 8 e 13
Classe 8
Requerente: Izidoro Jadson Rangel Artigos : cronógralos
, cronômetros.
Local: Guanabara
despertadores, relógios de paredes,
Classe 46
mesas, bôlsos, pulso, relógios de corArtigos: Velas
rente lapela e anel
Ns. 875.211-212
Classe 13
Requerente: Grande Ponto; Magazin
Alfinetes de gra(Jatas. argolas, aboLtda.
!
toaduras, anéis, balangandans, berLocal: Guanabara
loques, botões de colarinho, braceleClasses 12, 23, 35 ej 37
tes, brincos, broches, chaveiros, corTitulo
rentes, medalhas, pulseiras, e prenTP.RMOS
DEPOSITADOS EM VIRA
'dadores de gravatas, de metal precioso ou imitação
- -N9 875.222
N 9 875.220
INDÚSTRIA BUSILEIRA

Grande Porto
Magazifri

UNWMNIXIVIMNEWnlaa.ff WIL41

NICAS

TRATZZIO CIRMELHO OU ~MO

rui cauã

.Grande ronto

etequerente: Société Rhodiaceta
Local: França
anaSe 23
Artigos: Tecidos em geral
Classe 36
Artigos: Vestidos, ternos, sobretudos, Requerente: Grande Ponto Magazin
manteaux, impermeáveis, calças,
saias camisas, cuecas, combinações,
Local: LGtt aanabara
soutiens, blusas, peignoirs; pijamas,
(Nome de empresai
chinelos, chapéus, luvas, gravatas,
p ullovers, roupões, maillots para b aNs . 875.217-219
nho, calções para esparte, meias
N 9 875.213

IN/lapazin Ltda

z,

Ind

Brasileira

Requerente: Indústria de Café
Nazaré Ltda.
Local: Bahia
Classe 41
'Artigos: Café em grão, torrado e
moído

Março dei 969

ESCRITÓRIO VOLANTE
PARA SEGUROS DE
VEÍCULOS
Req uerente: Rafael Fig
liculo Neto

Local: Pernambu
Classe: 50
Atividade: Na clasSe

N9 875.207

N9 875.223

I

UNIU0
Brasieira

Tnd,

Requerente: Société Rhodiaceta
Local: França
Classe 36
Artigos: Gravatas
N 9 875.214
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO

ReqUerente: Lar de Eneida
Margarida
Local: Guanabara
Classe 50
Atividade: obra filantrópicca
beneficente,
NS.

875.208-209

G E l3 2
Requerente: Curso Preparatório
Gebê Ltda.
Local: Guanabara
Classe 33
Titulo
N9 875.215

Requere. Destiibindora de Produtos Farma cêuticos Uniá" Ltda.
Local: São Paulo
Casse: 3 Genrica
Artigos: Substâncias q uímicas, proRequerente: Grande Pon t o Magazin dutos e p re p arados para serem
usaLtda,
dos na m edIcina ou na farmácia.
Local . Guanabara
Classe 23
N9 875.224
Artigos: Tecidos
Classe 36
LLDRILEX
Artigos: Agasalhos, alvas, anáguas,
Ind. Brasileiro
aventais, baby-doll, barretes, batas,
batinas, bermudas, blusas, blusões,
boinas, bonés, cache-cola, cache-nez, Requerente: Co
mercial Ladrilex Ltda.
calçados, calças, calcinhas, calções
Local: São Paula
inclusive para esporte, camisas incluClasse:
16 1
siva para esporte, camisas-pagão, caArtigos: Ladrilhes,
misetas, camisolas, camisolões, canos
de botas ( p erneiras), capacetes, caN9 875.225
pas, capotes, carapuças, cartolas, casacos, casacas, casquetes, casulas, os-

roula.s, chales, chapéus, chuteiras,
cintas, cintos, cinturões,clergy-man,
colarinhos, coletes, combinações, corpinhos, cuecas, cueiros, culotes, dolmans, dominós, echarpes, espartilhos,
estolas, fantasias, fardas, fraldas,
fraques, g alochas, gandolas, gorros,
guarda1pó„ g ravatas, hábitos, japonas, jaquetas, jaqueões, lenços, librés,
1
ligas, lingeries, luvas, maillots, Mandriões, manípulos, mantas de uso
pessoal, manteaux, mantilhas, mantos, malas, modeladores, paletós, pa- Req uerente: Emprèsa de Transportes
Requerente: Hilda Neves de AgUlar ramentos,
peinoirs, pelerines, peles,
Star Ltda.
Local: Guanabara
peugas, pijamas, p etilhos, peitos, po'Local: São Paul
Classe 36

querente: Tra2e. — EU/pane...entoa
Elétricos 5. A.
Local: Rio Grande do Sul
Classe 6
artigos: Máquinas geradoras de ele- Artigos: Anáguas, blusas, blusões, lainas ponchos, puloveres, punhos,
'Class: 50
tricidade dínamos, comutadores de baby-dool, combinações, camisa, ca- quépis, quimonos, regalos, robes de Prestação
serviços: madanças
chambre, roupas brancas de uso pes- cais: interestaduais
afona, Condensadores, correntes de misolas,
capas, casacos, calças, calci- soal,
e internacionais;
roupas de baixo, roupões, saias,
Guarda-móveis.

•re 875.232

N9 875.226

BERGOL
Ind. Brasileira
Requerente: Confecções Sargo/ Liaaa
Local r São Paulo
Clase: 22
•
Artigos: Fio d de algodão; fios de linhas para bordar; fios de cânnamo
para tecelagem; linhas de coser; linha de costura ; linhas de lã para
crochet; fios em geral para tecela••
gem; fios de serzir; fios de-juta para tecelagem; novelos de lã, novelos
de linha ; fios de nylon para tecelagem; fios de rayon para tecelaaem:
Tios de sêda; fios ; linhas e lãs para itricotar.
Clãsse: 23
' Artigos: Tecidos de: algodão ; alínea; cambraia; cânhamo; caroá; caesimira ; cetim; crepe; cretone; flanela; fustão; gabardine; gorgorao,
sey ; juta; lã; linho; malha; morim;
musselirie; nylon ; opala; organdi;
rami; rayon; sarja; sêda; setim, tafetás ; tecidos em geral; veludo e
viscosa.
Classe: 50
Prestação de serviços: oficina de
consertos e costura.
N 9 875.221

"BIOM-BOX"
ind. Brasileira

.

"USETEX" •
Ind. Brasileira

Requerente : Helena Comércio a Ia
dústria Ltda.Local: São Paulo
Classe: 41 •
Artigos: Farinha de mandioca ; cate
er valia ;
cereais; fubá; aneendoim;
chá ; milho ; 'féculas alimentícias ee
lentilha; grão de bico ; aros, sal;
reino; te no
açúcar; pimenta
batatas • e condimentos e prepaaa cios
para a alimentação.

SN 875.228

"PRAREh
Ind. Brasileira
„

Requerente: Madeiras Frare Lten
Local: São Paulo
. Classe: 4
ArtigosMadeiras.
;
N9 875.229

"BAR E LANCHES
RIAZOR"
Requerente: Bar e Lanches tciazor
Ltda.
Local : São Paula
Classe: 41
Titulo
N 9 ii75.2)

"AUTO MEC1NICA
nIETt"

N9

875.238

N9

SONDA
Indo Brasileira

875.241

CENTRO
COPIA,

Requerente:, Livraria Sonda Editara
Requerente: Usetex Comércio de
Ltda.
Roupas Ltda.
Local: Espirito Santa
$lio Paulo Local: São Paulo
Classe : 32
Classe: 36
impressas; livros
Artigos: Edições
calças; calaões; impressos; publicações Impressas; Requerente: Antonio Claudio ErahCO.;
Artigos: Vestidos;
camisetas; blusões; blusas; cakinhas;
obras culturais e literários.
Lima
cuecas; ceroulas; japonas; quimonós;
Local: São Paulo
puloveres; babyjaquetas; paletós;
N9 875.239
Classe: 25 5
dolls; mailots; soutiens; combinaçSeS;
Titulo de Estabelecimenti)
anáguas ; saiots; robe de chambre;
pijamas; ponchos; lenços; poachoS
VOEI
N9 875.245
leves ; meias; luvas ; legas; cintas;
iirasLleirii
cinturões; camisas ; gravatas e roupas brancas de uso pesSoal.
SOLAVILA .
Requeernte: Vanei — Representaçaes
Ltda, S/O
Ind.
Brasileuxa
N9 875.233
Local: São Paulo
Classe: 50
Requerente: Afonso Sola Avil0
Artigos: Serviços de representações
Local: São Paulo
• "REL.e.,NAP.
Classe: 36
Ind. Brasileira
.
N9 875.240
Artigos Calça tos.

ini 9 875.234
Requerente: Btom-Box Indústria e
Comércio Ltda.
Local : São Paulo
"TEA,"
Clase . 11
Ind.
Brasileiro
Artigos; Divisão; grades: vitrõs, divisão metálica ; boa; . rosetas; •macanetas; taxas ;telas de arame; trancas; trincos ; tubos para fins diver- Requerente : Terba Comércio e Exportação de Madeiras Ltda.
sos; terminais ; _terrinas; tanques;
Local : São Paula,
tampas ; sinos; sifões ; roscas; seroClasse: 4
tes; martelos; parafusos 'pregos; chaArtigos: Madeiras
ves de fenda ; esguinchos ; enxadas ;
furadores • manuais ;espelhos metáliN9 875.235
cos. ; fechaduras.

s-
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"REPATIL".
Ind. Brasileira.

PALIIIA DE PRATA
Ind. Brasileira
Locai: Espirito- Santo
Classe: 42
Artigos: Aguardente de cana.
N 9 875.241,

"JOMINEL'
Ind. Brasileira

N9

875.246

TVAPOLIMPA
Ind. Brasileira
Requerente: Dr. Manabu
dik
Ryutaro Tomioka
Local: São Paulo
C lasse: 6
Artigos: Máquinas lavadora e esta,--ilizadora de ambientes humanos ou
para criação de aves ou anima/S.. •

N° 875.24"
Local:. São Paulo
Classe: 5
Artigos : Metal branco; metais arai-OS PIRATAS
fricções e metal patente; aço; alumínio; alpaca ; broraie; chumbo ; cobre; estanho; ferro; guza ; reíq lei:
latão; zinco; metais para ligas, em Requerente: Hofmann, PinheL'o
bruto ou parcialmente trabalhado.
Walberg Limitada
Local: São Paulo
N9 875.242
- Classe: 33
Titulo de Estabelecimento.

JOANISA
Ind. Brasileira

N9

875.248

RESIDENCIA

Panificadora aaaaasa
Ltda.
Requerente: Hotel Residência S. A.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 41
Classe: 33
Requerente: Repatel Rede Paulista Artigos Substâncias alirhenticias paTitulo de Estabelecimento
de Assistência Técnica de Televi,ares nificadas; notadamente 9 pães; b'scoiLtda .
tos ; bolachas; &dos; brtias; doce e
N9 875.249
Local: • São Paulo
confeitos.
• Classe ; 50
Artigos: Serviços de 'assistência técN° 8'4.243
VILA HELENA
nica de televisores.
N9 875.236

"VALPAM"
índ. Brasileira
Requerente: Valpam S.A . Vaie do
Paraiba Melhoramentos
Local: são Paulo
Classe: 50
Aritgos: Construção civil, compra e
venda de imóveis.

Reeuaren te

Ind. Brasileira

Requerente: Entregadora Vila fle.ena
Ltda
Local:- São Paulo
Classe: 50
Marca de Serviço: 'Vila ReicAal
Serviços: Transportes de cargas.
N9 875.250 .

tRtENA
Ind. Brasileira

Requerente : Agência marn ima TM*
na Ltda .
Local: São Paulo
Marca: "Triena" de eerviçO..
Requerente: snot-Lignt EquipamenAPERITIVOS
Claaee: 50
tos para Iluminação Ltdar.
Serviços: Agênci amaritima
Local : São Paulo
CARROSSL
Classes: 8 e 50
•
N9 875.251
Unto Andra
Artigos: Género de comércio: Artigos
N' ;si/5-.23i
elétricos em geral: aparelhos de iluCONDUGEL
minaçáo; . projetores de luz e equipaMERCANTIL
Requerente: Aperitivos Carrossel
Brasileira..,
mentos de aparelhos elétricos; 0010inc.
Ltda,
cação de aparelhos luminosos tan geVALPARXISO
Local: São Paulo
ral, projetos para iluminação interna
r Urr en te " Industria de Conduto..
e externa instalações de aparelhos
e
43
Classes:
41,
42.
valaáraiso
-ata
Requerente :
res Elétricos "Condugel" Ltda.
luminosos; exportação; Importação e
Para
distinguir
:
Le.neb
as
e
Artigos:
Ltd.a
Local: São Paulo
tivos; prontas; petisqueiras, apeia- representações c/3 aparelhos eléerices:
refeição
Locari. São Paulo
Classe: 8
em geral, inclusive assistência
bebidas alcoólicas e raieiClasse: 4Y
Artigos: rios.
técnica,
gerantes.
Titulo

Au t:o alece n cít. Tietê
• Lida
Lacal São Paulo
•
Cla ssia: :33 e 50
Gêneros de laeaecios: Serviços me.
cânicos e te rce laçãe de Serviç 3.
JITequ:rentes :

Na 875.237

1748 Etaxta-feira 14

MARIO OF CIA . (3eção III)

aiço de 1969

N 9 875.252

semira - tecidos de celulose - te- uniformes - dominós - mantas e
N a 8752A7
cidos de cetim - tecidos de crepe
unpas brancas cie uso pessoal.
- recatos de cretcne
tecidas sie
-"AVIQUEIn
N9 875.260
gergai
- tecidos cie jura - tecidlnd, Brasileira
aos ue jsrsey - secaras ue malha CeCiat... .e.iuâho
tCGIGOS cie ua.son
" CHARUTARIA roequerente: Flexív eis • Aviquei Ltda. - sesicaoa ue seda - pesca Local : São Paulo
- iainage•m - mi..eiine PINHEIROS"
Classe :
sarja - a-arparia tecos cie se Artigos : Flexiveis.
iam • - veiucio - tecicies i.e viscoe
-. tecidos de matéria psaatica e . 1,eeidos reveasiuos de qualquer 'ma seriai. Requerente: Charutaria piabeiroa
N 9 875.253
Ltda.
- Local: São Paulo
N9 875.2,51
10AJUKAR"
Classe: 41
Ind. Brasileira.
Titulo
N9 875.262
Requerente: Cai umar - Distribuido"PANORAMA DE PRAIA.
A TRIBUNA DOS
ra de Produtos Alimenticioa Ltda.
Requerente: Gaudêncio Silvano.
GRANDE*
Locai : São Paulo
BAIRROS
, Local: Paraná
Ind e Brasileira
Classe: 41
Ind,
Brasileira
Classe:. 42
Artigos: Produtos e preparados para
Artigos: Para assinalar e distinguir
a alimentação - arroz - feijão Requerente: Mario Arnaldo Ponzl genèricamente os artigos da classe. II
Requerente
:
Fuad
Chatas
batatas - doces em conservas - CaLocal : São Paulo
Local: São Paulo
saber: Bebidas alcoólicas e fermenta,JU - castanhas - nózes amendoim
Classe: 32
Classe : 32
das, não incluidaS na classe 3.
- amêndoas - açúcar - sai - bo- Artigos : Jornais
Artigo: Jornal.
revista;
f
los - bolachas - doces de leite - vistas impressas
N9 ala 1268
impressas
propaganda
imN 9 875,263
balaa - drops - bombons - cara- pressa e escrita - almanaques nulos - carambolas - compotas - agendas - boletins impressos - pefrutas cristalizadas doces cristateatrais e cinematográficas lizados - canela --` cravo -a queijo ças
suplementos juvenis e ilustrados
- marmelada - goiabadapesseimpressos a- índices tegada - figaaa - féculas - fru ias prospectos
:afônicos - poesias impressas - proRequerente : Antonio Thomaz da
sécas, passadas e c: istalizadas e con- sas
impressas - discursos impressos
Silva
, dimentOs para a alimentação.
- crônicas impressas - catálogos Local: Sãa Paulo
propaganda - programas de rádio e
Classe: 48
N 9 875.254
televisão - publicações impressas. Aplicação: Agua
f
para maquilagem Arroz Maisa S.A. Meraparelhos de barbear - batons - Requerente:
cantil Agrícola è Industrial. •
N 9 875.258
"NOVA PROPAGANDA"
brilhantinas - cosmésticos - craions
Local: Santa Catarina
para sobrancelhas - cremes embereNome de Lhmprêsa
.Ind. Brasileira.
"SOCIEDADE MELHO
zadores - dentifrícios - desodorantes - escôvas para dentes e toucador
N 9 875j269
RAMENTOS RA. oRah
-- esmalte para unhas - grampos para cabelos - glicerina perfumada
Requerente: Nora Propaganda Ltda
R equ eren te : Sociedade Melhoramen- para. o toucador - laquê - loções
Local : São • Paulo
tos da Orla S. C . Ltda.
- pentes para cabelo.
perfumes Classe : 32
Local : São Paulo
sabonetes - talco perfumado - deArtigos: Propaganda impressa e esClasse: 33
lineador - pó compacto - água de
crita - almanaques - agendas Requerente: A 'bário Romano
Título
colônia - água de quina - pastas
boletins - boletins impressos - reLocal: Paraná
e cremes para cabelos - acetona vistas - peças teatrais e cinematoClasses: 33, 46 e 47
N 9 875.259
pó de arroz - água de rosas -- rougráficas - suplementos juvenis e
Titul/ _
ge em pasta e liquido - tinturas
silustrados - prospectos impressos "SUPRIMAQ"
para cabelo - vaselina
índices telefônicos - poesias impresN a 875. 70
Ind. Brasileira
tas - prosas impressas - discursos
N 9 875.264
impressos - crônicas impressas - Requerente : Suprimaq - Ccmérico e
catálogos - programas de rádio e
Representação Ltda.
televisão
programas impressos Local: São Paulo •
publicações impressas e jornair,.
Classe: 17
Artigos: Máquinas para escritórios e
N9 875.255
suas partes integrantes - máquinas Requerente: Luiz Ribeiro do Prado e
de apontar lápis - máquinas de calRubens D'Angelo
cular - máquinas de endereçar " ZAMPER"
Local: São Paulo
máquinas
de
somar
e
grampear
Classe: 17
Ind. Brasileira
registradores - almofadas para
Artigos: Papéis carbonos e fitas para
- canetas tinteiro e esferomáquinas.
gráficas - fitas para máquinas
N9 875.265
furadores para papel - gomadores
Reguem-no se : Distribuidora de cigarros - grafites - índices para arquivar
Zamper Ltda.
documentos
espátulas - caixas de
ESTRELA DO ESTE
Local: São Paulo
papel carbono - carimbos
clips
Classe : 44
- cofres - compassos - cortadores
41
Artigos: Cigarros - boquilhas ,ara de papel - datadores
mata-borrão
charuto ou ciganos - cachimbas - - fitas gomadas - penas
- tacni- Requerente : Balneário Estrela 4
carteiras de couro ou metal para cl- grafos - multiplicadores de cópias
Este Ltda.
garros - charuteiras charutos Local: São Paulo
Cigarreiras - cigarrilhos - cigarros
N° 875.261
Classe : 50
Requerente: Cerealista Vila Nova
de palha - ervas para fumar - fuGênero de Negógio: aplicação de baLtdaí
lho — isqueiros - mentol - papenhos
fisioterápicos.
Local: Pernambuco
• "COMBUCA DE OURO"
linho cortado e p reparado para ciClasse: 141
garros - palha de cigarros - piteiN° 875.266
Artigos: Arro e feijão.
Ind. Brasileirs
- rapé - tabaco, manufatu ado ou não - porta-charutos - porN 9 8754:71
ta-Olgarros - porta-fumo - tabaquerias e tubos de cachimbo ou rapé. Requerente : Modas Combuca de Ouro
.Ltda.
1\7`) 875.256
Lacal : São Paulo
Classe: 39
Artigos: Abrigos quando vestuários I ndústria rasileire‘
*SOBARTEON
vestidos - alvas - agasalhos - caland. Brasileira
ças - camisas - gravatas - camisetas - camisolas - baby-dolls,
Re querente: Scbartec Distribuidora maillots - pijamas - luvas - lenRequerente: Dr. João Sandoval
de Tecidos Ltda.
ços - me!as - paletós - jaquetas
Silveira.
- japonas
i s, Local: São Paulo
chapéus - cintas
Local: Pernambuco
ligas - cinturões - cuecas a- sapaClasse:, 5
)
Classe: 23
- ceroulas - calcinhas - lenArtigos: Para assinzlar e distin::,ffir
"Artig9s: Tecidos de algodão - teci- çtos
Reauerent
.•
Oliveira R'atil
g enericamente os art gos da classe, a
- soutiens - roupões
dos • ch3 alpaca - aparas de tecidos -osrobe
Local: Rio de Janeiro
de chambre - ponchos leves
.ber; Metais não tra3alhados ou partecidos de caroá - tecidos de caClasse:
43
- essaces
cialmente trabalhados, usados afta
blusas
blu.sões
Artigos: Gup.rart5,.
itldáStri9.3.
Ne

A.T.S.
Ind. Brasileira
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DIARIC CFIC:AL

N9 8715.272

Requerente: Carlos Artur Pimentcl
Local: Guanabara
Classe: 2
Axtágos: Adesivos para fins sanitarioa,
éguas sanitárias, defumadores. desodorantes para geladeiras, fertilizantes
e removedores desinfetantes,
desinfetantes.
Classe: 46
Artigos: Abrasivos para polir, aveJantes, bonecas de cera para panificai°, cêra para lustrar, cera para polir,
composiçoes para conservaçao de MO. vais e utensilios, detergentes, maaaaa
para brilhar, massas para lustrar,
massa para polir.

PARAMOUN
i' NI DCIS TR

I A BRAS !LEI RA

Requerente: Indústria, de Lenço
Paramounte S.A.
Local: Rio de Janeiro
Classe: 36
Artigos: Agasalhos, anaguas, aarentaia,
baby-do]l, barretes, batas, batinas,
bermudas, blusas, blusões, boinas, boleros, bonés, cac h e-cols, cache-nsz,
'calças, oalcinhas, calções, inclusive
para esportes, calções de banho, camisas Inclusive para esportes, calmas pagão, camisetas, camisolas, caMisoiões, capas, capotes, carapuças,
cartolas, casacos, casacas, casquatea.
ceroulas, abales, chapéus, cinta, cm'tos, coletes, combinações, corponhos,
cuecas, cueiros, calmam, dominara', esPartilhos, estolas, fantasias, fardamentos, fraldas, gorros, gravatas,. ja
ponas, jaquetas. .jaquetões, lenços, ligaria, luvas, mrallots, mandriões, mantas de uso pessoal, manteaux, mantilhas, martas, meias, modeladores, nalatas, peignolis, pelerines, peugas, pijamas, puloveres, punhos, quirnonos
regalos, robes de chambre, roupas
brancas de uso pessoal,. roupões, riupas feitas, saias, shorts, slaks, sobretudos, soutiens, sueteres, sungas, ',/ispensorios, tailleurs toucas, túnicas
turbantes, vestidos, saídas de prata.
N 9 875.274

RRC INDA

!US

TRt. BRAs LEIRA

11arco de 1SG9 174,

N° 875.272
propaganda impressa escri.a, - publica-.
tiens, sueteres, sungas, suspensórios,
çoas impressas e revistas anpreasass
tailleurs, toucas, túnicas, tuia:tantas,
Agalanas em manco, ~coa para cálvestidos, saídas de praia.
culo, blocos para corresponlaucia,
Classe: 37
canoas de visitas, cartoes em praliC0
Artigos: Acolchoados para cama,
cheques em branco, duplicatas,
acolchoados para cadeira, acolchoaiopes, eaquetas, faturas, notas raicaiS..
dos para poltronas, cobertas para capapei 'carta, promissórias em »moco,
ma, cobertas para mesa, coberta., as,
Indústria Brasileira
recibos em manco, talão na, promiscolchas, edredons, esfregões, fronhas,
sórias e talão de recibos.
guardanapos, de qualquer tecido
Requerente:
"Aprovesp-Associaçáo
dos
Aplicaçao: Projeto e construçoes, ad
guarnições para cama, guarnições paPrOprietairios
de
Veículos
de
S.
Paulo"
ministraçao Ge bens, corretagem
ra mesa, lençOis de qualquer tecido,
Classe: 50
imoveis.
mantas para cama, panos de prato,
Artigos:
Assistem:ia
na
manuaençao
panos para cobrir ou enfeitar inoveis,
N°
875.284
de
veículos
auto
motores.
panos para cobrir alimentos, panos
para cozinha, toalhas de altar, toa- 911-n•nn•+
N° 875.28:'
LINHA TWIP I CAL
thas de banho, toalhas de mesa, toade rosto, toalhas para banquetas.
lhas .de
,
NDUSTRI A BRASILEIRA
N9s 875.276/77
Requerente: Disca S. A. ali natria
e Comércio
Local: São Paulo
Classe 11
nnaústria Brasileira
Artigos: Arruelas; bicas; bebedouros;
canos; chuveiros comuns; conchas;
Requerente: Embasa-aPigennaria e crivos;
cruzetas; • e' sguichos; espalha-.
Comércio S.A.
dores para mictório; espelhos metáLocai. São Paulo
licos; extensões; ladrões para caixa
Classe: 50 •
lavatórios;
misturadores;
Artigos: Terraplanagem, pavimenta - d'água;
pias; ralos; registros; retentores; Nçãaa e construções civis em ger al
setas; sa.idas; sifões; torneiras;
uniões; válvulas
Na 875.281
N9 875.285

provesp

AERMAR

N° 875.273

(Seção In

LINHA DISCO
I NDI:STRI A BRASILEIRA
Requerente: Industriai de Len' :is
Paramounte S.A.
Local:
de Janeiro
Classe: 33
Artigos: Agasalhos, anaguas, aventais.
haby-doll, barretes, batn, patinas
bermudas, blusas, blusões, boinas, boleros, bonés, • cache-cols. cache- aez,
calças, calcinhas, calções , inclusive
para esportes, calções de banho, camisas 'inclusive para esportes, camisapagão, camisetas, camisolas, •camisoiões, capas, capotes, carapuças, cartolas, casacos, casacas, casquetes, cea
roulas, chales, chapéus, cintas, cintos,
coletes, combinações . corpinhos, cuecas, cueiros, dolmans, dominos, espartilhos, estolas, fantasias, famamentos, fraldas, fraques, gorros, gravatas, japonas, jaquetas, jaquetões.
lenços, lingerie, luvas, maillots mandriões, mantas de uso pessoal. rimateaux, mantilhas, martas, meias, mo.deladores, paletós. pelerines, sagnoirs, peugas, pijamas, puloveres, punhos, quimonos, regalos, a:cases da
chambre, roupas brancas de uso pessoal, roupões, roupas feitas, bni.ge
shorts, slaks, sobretudos, sou (avais,
•sueteres, sungas, suspensórios tal:lenis, toucas, tónicas, turban tas.
vestidos, saidas de praia.
Classe: 37
Artigos: Acolchoados para cama,
;acolchoados para cadeira, acolchoados
para poltronas, cobertas para cama,
cobertas para mesa, cobertoves, colchas, edredons, esfregões, tranhas,
guardanapos, de qualquer secado,
guarnições para cama, guarnições para mesa, lençois de qualquer tecia°,
mantas para cama, panos de prato,
panos para cobrir ou enfelasir móveis,
panos para cobrir alimentoa, panos
para cozinha, toalhas de atSar taalhas de banho, toalhas- de mesa, toalhas de rosto, toalhas para banquetas.

atequerente: Industria de Lentos.
Paramounte S.A ,
Local: Pio de Janeiro
Classe: 36
Artigos: Agasalhos, anaguas, aventais
ba:by-doll, barretes, batas, batinas
bermudas, blusas. blusões, boinas, bo-•
leros. bonés, cache-cole, cache-pez,
calcas, calcinhas, calções, , inclusive
para esisortes, calcões de banho, camisas inclusive para esportes, cama.
sas-pagão. camisetas, camisolas, "ar
pas capotes. carapuças, cartolas. casacos, casacas, casquetes. çarmalas
cha'es. chapéus, cintas, cintos, ema-.
tes c a mtnnaaões, corpinhos, 'macas,
N9 875.278
cueiros colmans. dominós, ispat
es'olas. fantasia.s, fardamento,
fraldas, garros gravai'as, japona s. la•APROVESP - Associaçár
rpcSas. jacue'ões. lenços, 'ligaria, .ovas , mailints. mandriões; mantas de
uso pessa a 1 . manteaux, mantilhas dos Proprietários de Veiculos
martas. meias. rriodeladores • papitai ,
de São Paulo .
peigno:rs, pai erines, peugas, pijan,as,
pulova a es. ouadlos, ouimorios, rega:os. Requerents: " pi ovesp-. Assocsaaan dos
rob?s da chambre, roupas Icn'aptica,s
Proprietários de Veículos de S. Pui"
uso pessoal, roupões, roupas feitas.
Local: São Paulo
saias, shorts, sialts, sobretudos, sduClasse: 33 — Título

Brasileira
tridúst

Requerente: Deca S. A. Indústria e
Comércio
Requerente: Cia. naiwtirial Brasileira
Local:. São Paulo
de Calçados Vulcanizados Vulcabras Artigos: Arruelas; ,bicas; bebedouros;
S.A.
•
canos; chuveiros comuns; conchas;
• Local: São Paulo
crivos; cruzetas; esguichos; espalhaClasse: 36
dores para mictório; espelhos metáliArtigos: Botas, botinas, calçados, chi- cos; extensões; ladrões para caixas
nelos, chuteiras, galochas. perneiras. d'água,. lavatórios; misturadores;
.sandanas e sapatos.
pias; ralos: registros; retentores; roa
•retas; saldas; sifões; torneiras;
N 9 175.282
uniões; válvulas
n•nnnnn•

N° 875.286

' anis:rala BRAS; LCiaa
Requerente: Cia. Industrial Brasileira
de Calçados Vulcanizados Vulcabras
S.A.
Local: São Paulo
, Classe: 36
Artigos: Botas, botinas, calçados, chinelos, chuteiras, galochas, perneiras..
sandálias e sapatos.

Requerente: Oswaldo Miguel G-attt
Tervolino
Local: São Paulo
Classe 28
Artigos:. Caixa sou estojos paria
ferramentas
N9 875.287

N 9 875.283

fiLPERIV.fi
Tnd.

]rasi1e

ir

I M PACTA
IND. BRASILEIRA

Requsaen - : Ta-is:ia:a Comerciai e
Tua -.binário S.A.
R, ,,, quere n t- • Robert Riad MuTler
Loca': gão Paulo
LCCA' : Guanabara
Classes:. 32 — .38 e 50. .
Classe 28
Artigos: Calendários, catálogos, fosaauln tes
lhetosim pr esso, índices telefaincos 1-•-rflo•as: P- aa
Ç,..1 -•
jornais, livros, programasada rádio e aateácias rle ssi a faria:1 Plástica
de televisão, prograaraui anpreasos, •beirs reclpfen tes, chapas, sacai aa,

1750 Seriei-feire 14,
plásticos, para rádios, Utaos, argolas,
descansos para pratos, pratos, atuam, pires, talheres, fivelas, alças, toalhas, tubos para ampolas, tubos para
seringas, guarnições para éhupetas;
para mamadeiras, caixas para guardar objetos, guarnições para liquidaficadores, cabos para ferramentas,
caix a para acondicionamento de alimentos, placas, guarnições rara bolsas, chapas, porta-pão, bandejas, copos, funis, vasilhames, fôrma para
doces, vasos, paliteiros, conchas, saleiros, pás para cozinha, jarros, bules,
armações para óculos, pulseiras, para
relógios, bases para teMones, e bases para antenas de rádio e
televisão
N 9 875.288

ILHA PORCHAT GRILL
Sao Vioante — Est.
S -e't o PauÃo
Requerente: Ursul Kottlenga
Gano
Local: São Paulo
Classes 41 — 42 — 43 e 33
Título de Estabelecimento
N° 875.289
ILHA PORCHAT GRILL

Santos— Est. de
Siio Paulo
Eequerente: Ursula Kottlefiga
Gano
Local: São Paulo
Classes 41 — 42 — 43 e 33
Título de Estabeelcimento
N 9 875.290
PORTO BELO — QuALIbAU
PROIUTOS ro MAR
Requerente: Induspesca — Industria
'Brasileira de Pesca S. A.
Local: Santa Catarrina
Classe 41
Expressão de Propaganda
N9 875.292

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

dálias, sweater, shorts, sungas, - stolas, soutiens, slacks, taier, toucas,
turbantes, ternos, uniformes e
vestidos

IV

Março de 1969

875.297

N° 875.291

Requerente: Lao a ratórial Sanitas
S. A.
Local: Sao
Classe 3
Artigos: Um produto axmacêuttca
Indicado r.os estados dl ansiedade.'

Brasileira

Requerente: Gornmes D Amour I3outique — Creações e Confecções Ltda.
Local: São Paulo
Classe 36
N 9 875.303 1
Artigos: Para distinguir artigos de
vestuários e roupas feitas em geral;
Ifi,equerente:
Labboratório
Sanitas
agasalhos, anáguas, blusas, botas, boa
S. A.
tinas, blusões, boinas, bonés, cartoLocal: São Paulo
las, casacão, coletes, capas, chatas,
Classe 3
cachecols, calçados, chapéus, cintas,
cintas, combinações, calças de senho- Artigos: Um preparado farmacêutica
ras e de crianças, calções, camisas, indicado no tratamento de blenorragia e das cistites'
calças, camisetas, cuecas, ceroulas,
colarinhos, casacos, echarpes, gravaN9 875.298
tas, gõrros, jogos de . lingeria, jaquetas, luvas, ligas, lenços, mantos,
meias, maiôs, mantas, manrião, mantilhas, paletós, penhoar, puloyer, pelerinas, ponches, polainas, pijamas,
punhos, robe de hambre, roupão, sobretudos, saias, suspensórios, saídas
Requerente: Laboratórlio Sanitas
de banho, sweater, shorts, stolas, souRequerente: Laboratório Sanitas
S. A.
tiens, slacics, taier, turbantes, tornos,
S.A.
Local: São PEMlo
uniformes e vestidos
Local: São Paulo
Classe 3
Classe 3
N . 875.293
Para distinguir um prepaArtigo? Para distinguir um prepara- Artigos:
rado fr amacêutico usar o no trata.
do farmacêutico
a
mento da siff-is.
9 .875.299
,TO W75.301

,404„

Ri:413°

Fructavitarnià

Requerente . Laboratório Sanitas
- S.A.
Local: São Paulo
Classe 3
Artigos: Um preparado farmacêutico
indicado na carência: de vitaminas
N9 875.294

PilwilauMne

itàfflienia
044Requerente: Labafatótip Sanitas
S. A.

Requerente: Ccasar Armelli
Local: São Paulo
Classe 36
Artigos: Para distingp ir artigos de
Vestuários e roupas feitas em geral:
Agasalhos, abrigos de peles, aventais,
alpercatas, anáguas, -blusas, blusões,
boinas, babbadoures, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacos, casacão, coletes, capas, chales, cahecais, calçados, chapéus, cintos, cintas,
Combinações, corpinhos, calças de
senhoras e de crianças, calções, eap1isas, calças, camisolas, camisetas,
alfecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Chinelos, dominós, echarpes, fardas
Para militares e colegiais, fraldas,
galochas, gravatas, gôrros, jogos de
!ingeria, jaquetas, luvas, ligas, len'ços, mantôs, meias, maiôs, mantas,
Mandrião, mantilhas, ponches, polaMas, pijamas, guarda-pó, punhos,
perneiras, quimonos, regalos, robe de
chambre, roupão, sobretudos, salas,
Suspensórios, saldas de banho, san-

Local: Sao Paulo
Classe 3
Artigos: Um produto I farmacêutico
indicado nas anemias Macrociticas
hipercrózacas,
I

Requerente: Laboratório Sanitas
S. A.

Local: São Paulo
Classe 3
Requerente: Laboratório Sanitas
Artigos: Um weparado farmacéuS. A.
tico indicado nas tosses, gripes, traLocal: São Paulo
gueo-bronquites e suas manifestaArtigos: Para distinguir um prepações.
rado farmacêutico indicado nos estados de carência protéica no pré e
N9 8'i5.300
postaoperatório-cirrose hepática
a
N9 875.295
1

INDUSTRIA BRASILEIRA

1

M£P£

. PUXES DIAMOUR
-indústria

N9 875.302

cid6rman

N9 875.3051

Bmma
Requerente: LaaaratóN Sanitas
S. A.

Local: São Pipilo
Classe 3
Artigos: Um produto farmacêutica
(sedativo)
N9 875.306

Requerente: Laboratório Sanitas
S.A.
Requerente: Laboratório Sanitas
Local: São Paulo
13. A.
Classe 3
Local: São Pauto
Artigos: Um produto farmacêutico
Classe 3
Indicado como ácidos aminados para
Artigos: Um produto farmacêutico
uso parenteral
indicado no tratamento da úlcera
N9 875.296
g ástrica e duodenal.
N9 875.301

• IND. BRASILE RA.

Requerente: Roi.) , pre 1 Braclaschla
Local: Sã. Paulo
Classe 211
Artigos: Para distinguia: alavanca de
câmbio, arnortecedares de veiculara
aros para veículos, automóveis e suas
Requerente/. Laboratório Sanitas
Re q uerente- Latora! Orlo Sanitas
partes nitegrantes, autb-caminhões e
S.A..
8. A.
suas p artes integrantes, auto-motriLocal: São Paulo
Local: São Paulo
zes e suas partes(ate antes, aviões
Classe 3
Classe 3
Artigos: Um preparada fannacêutjco Artigos: Para cli.sti ngoir um prepa- e suas partes integra tes, barcos e
Indicado como ácidas p minados para rado farmacêutico indicado nas per. su p s partes integraxts, bicicletas e
Suar p artes ,ntegrantas, barras de
uso parenteral
tu rbações hepatorenais.
direção, breques, calotas, carretas e

aearens0

leX "C ki°1

eir

1.31.ARIO U1-1(;1AL

C.?

suas partes integra:—carrinhos.
NO i;75.512
de mão e suas partes integrantes,
carros irrigadores e suas partes
tegrantes, carros reboques e suas
. partes integrantes, carros tanques c
suas partes integrantes, chassis, des.
ligadeiras de veiculos, direções oe Requerente: R,i 0 Gráfica e Editóra
veiculas, eixos de direção para vet..
S. A. •
culos, eixos 'de veículos, elevadores,
Local: Guanabara
er.gates de yeicillos, estribos de veiClasse 32
culos, freios, de veículos, guidões para Artigos: Revistas;
álbuns.; almana.'
veiculos, locomotivas e suas partes ques;
jornais e oublicações em ge,
integrantes, manivelas para veícuria.
los, molas de Veiculo, .motocicletas
e suas partes integrantes, ônibus e
875.l3
N9
suas partes nitegrantes, pára-brisas de
veículos, pára_cip oque de veículos,
para-iamas de ileiculos, pedais de
cambio, radiadores para veículos,
raios para bicicletas, rodas de vet.
Lulos, tratores não agrícolas, trolei.
Itus e suas partes integrantes, trtleks
e suas partes integrantes, _vagões e
0\():2.
suas partes integrantes, vagonetas e
suas partes intcgfantes . e varetas
para veículos.

Historia para todos

N9 . 875 307

n1
-U,-.51g)‘

•

(beçao111)

rr7o (1

Regiamente: Mauricio Nisenbaum,
que também usa o pseudônimo de
Mauricio Sherman
Local: Guanabara
-Classe 32
Artigos: Promoção e eleição de pre_
Regue. t.nte : Aud:o-E l etron
Equl_ fereneia populares, de festividades e
pamentos Ele ;.:Pnicos Ltda.
acontecimentos do Carnaval televiLocal: Guanabara
sionados ou não.
Classes h. e 33
Titulo
N9 875.314

Industrias bráficas Süper Mercadõ
Requerente; Original S.A.
industrias Graticas
Local: D.s itio Federal
Nome ue empresa
N9

Requerente: Banco da Lavoura
‘- de Minas Gerais S.A.
Local: Minas Gerais
Classe: 33
Título
N.° 875.391

Requerente: caixa Econômica do
Estado de Minas Gerais
Local: Minas Gerais
Classe 50
Artigos: Na classe.
N.° 875.319

(4z) -

INDUSTRIA kRAsILEIRA

Requerente:

G''afica e Editôra
S. A.
Requerente: Indústria de Viés
Local: Guanabara
Americano Ltda.
- Classe 32
Local: São Paulo
Artigos: Revistas.. a•lbuns; almanaClasse 11
ques; jornais e publicações em ge_
Requerente: Caixa Econômica elo
Assinalar: Ferragens em geral para
ria.
•
Estado de Minas Gerais
cortinas e cortinados; arrebites, arLocal: Minas Gereis
ruelas, botões puxadores, carretilhas,
NO 375_309
Classe: 50
cremalheiras, cremones, grampos,
pendentes, porcas, parafusos, rolda- Ramo de Atividade: Prestação de
nas„ suportes, trilho.sr varetas, da serviço bancário, crédito, financiamenl
classe 11.
to e investimentos
bLo 875.320
N9 875
Requerente: Rio C.I.rafica p Er:liteira

Historia e Misterios
S A.

1

N9 87a d10

Historia
Requerente: Rio Gráfica e Editôra
S. A.

Local: • Guanabara
Classe 32
Artlges: Re vistas; álbuns; almana.
ques; jornair, e publicações em ge.
ria..
N9 875.311

Super Mercada,
Económico
'

(São Paulo),

Requerente: Banco da Lavoura
•le Minas Gerais S.A.
Local: São Paulo
Classe: 33
Título
DVD 874.324

-o

Local ." Guanabara
Classe 32
Art • gás; Revistas; álbuns; almanaques; jornals e publicações em ge.
rial.

Monetárió
( Belo Horizonte)

.318

N9 tli.308

Espelho da Historia

S.° 875.322
•

ORIGINAL S/A. -

C(21'
55° "

Ve03009
00.‘009
t\\00

1751

oricke
r indústria

Brasileira

Requerente: Bicicletas Monark,
S. A.

Classe 8
Artigos: Na classe.
N i R75.317

P P P roupdnyA
Para. o Progresso

de Janeiro
Requerente: Banco da Lavoura
de Minas Gerais S.A.
Local: Guanabara
Classe: 33
Título
N.° 875.325

Super Mercado Super Mercado
Bancário

Requerente: Banco da Lavoura
de Minas Gerais S.A.
Local: Minas Gereis
Classe: 50
Ramo de Atividade: Prestação de
serviços bancários de tôda espécie,
operações de crédito, financiamento e
investimentos de tOda espécie
N.° 873.321

Sup

Econômico'
(Belo Horizonte)
Requerente: Banco da Lavoura
de Minas Gerais S.A.
Local: Minas Gerais
Classe: 33
Titulo
N.° 875.326

er Mèrcaão Super Mercado

Monetcirió
(Rio de Janeiro)

Requerente: Rir, Gráfica e Editõrft,
Requ9rente:"... Ca:xa Peon.ómica dr.).
S. A.
Estado • d9,Mire q Gerais
Local: 'ai inabara
Local! IlUrias Gerais .
.
Classe 32
, Cl asse 50
Art:gos: Revistas; álbuns;
Prestacão d9
Ramo . ele" Ntivirlarla
mies; jornais
jornais e publicações em ge.. serviço bancário, credito, fnianc:aria.
wiento é investimentos.

uper Mercadó
Econômico

Requerante: Banco da Lavoura
de Minas Gerais S.A.
Local:. Guanabara
Classe: 30
Título

Financeiro
'Rio de Janeirol'
Requerente: Banco da Lavoura
de Minas Gerais S.A.
Local: Guanabara
Classe: 33
Título

1752 Sexta-feira 14

ARO
N.° 875.330

N.° 875.327

Volksbras Peças
e Serviços Ltda.
Requerente: Volksbras Peças
e Serviços Ltda .
Local: DF
•
Nome de Empresa
N.°. 875.328

BIG-BEN
nds tria Br .n siie
Requerente: Indústrias Rannidas
• Alexandre Dermon Ltda,
Local: São Paul.)
Classe: 38
Artigos: Cadernos escolares
N.° 875:331

LILIAN
Indústria Brasileira

PIP

Requerente: Lilian Cosméticas Ltda .
Local: Minas Gerais
Classe: 46
Artigos: Artigos e preparações para
conservar, polir e limpeza em geral
a saber: algodão preparado para limpar metais e móveis, anil, amido, azul
da Prússia e Ultramar para lavanda
ria, abrasivos quando para conservar
O polir, barrilha, buchas para limpar
a polir; cera para assoalhes, composiOes para limpar maquinismos, cera
para lavanderia; detergentes; extrato
de anil; flanelar preparados para limpar metais e móveis, fécula pare teeidos, fósforos; goma para engomar.
goma para lavanderia e lavadeira.
*rocas para calcados; ll quidos para tirar manchas e branquear roupas; óleo
para limpeza de carros; preparações
para desengordurar e branquear, po
Piadas para calçados, pasta para po1jr, preparados químicos para tinturaria e lavanderia próprios para -tirar
manchas de roupas, preparados para
avar, pós de brunir metais; soda para
lavanderia, sabão em pó. sabão co'
pau" saponáceos, sulfato de soda, siReato de sódio, soda-cáustica; tijolos
de polir; velas
Classe: 48
Artigos: Água oxigenada, agua de conia, água de quina, água de rosas.
fgua de alfazema, amônia perfumada.
batons, brilhantinas; barbas artificiais
Isigodes artificiais; cílios artificiais.
eternos para a pele, cosméticos para
9 pele, carmim, cheiros asa pastilhas:
desodorantes, depilatórios, dissolventes:
°nojos de escôvas, essencias, extratos
ttsmaltes para unhas, escôvas para o
cabelo, dentes: cílios e unhas; fixadoS para o cabelo; glicerina perfumapara uso de toucador, grampos
ara o cabelo; incenso; lápis para maullagern, locões, locões para barba.
lquidos dentifrícios, lixas para unhas:
(doos para o cabelo; perucas, papéis
perfumados, perfumes, petróleos, Pentes, pomadas para a pele, p6-de-arroz.
pastas dentifricid.4 rouge, redes para
cabelo; sabões e sabonetes perfuI ados, sais perfumados, sachetes; talo perfumado, tinturas para o cabelo.
tijolos para unhas; unhas artificiais;
iiiernizes para unhas, vinagre arometipo; xampu". Aparelhos elétricos de
barbear, enro/adoroa elétrita)s de cabelo
N.° 875.32e

2(

C

; 4110tIVEso-c05ll'e I O Tri, PtATER TAIS PAR4
COir,STRUÇU.LTDA

rente Cirese — Comercio de
Materiais para Construções Ltda.
I(IÉT
Local: São Paulo '
cie Emprese

Mar90 de 1959

EICIAL (Seção

J FICAR
"Requerente: Vasco Fernandes Dias
Filho
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Marca de serviço de ragulagem de motores, de carburadores,
de (Variamos, de bombas de gasolina,
de distribuidores; de serviços mecânicos e elétriCos para veículos; consertos, lubrificação, lavagem
N.° 875.332

N. 875.335
Almeida, Comercio e Indústri9

de Ferro, Sociedade Anomma
Requerente: Almeida, Comércio e
Indústria de Ferro S.A.
4\ Local: Guanabara
Nome C:.mercial
N.° 875:33r,

Tesouro
Indústria

Brasileira

....equerente: Nogueira ea Perez
Companhia Limitada
Local: Rio de janeiro
Classe: 41
Artigos: Sal
NO 875.338

cliches, desenhes, elâtuas, estatuetas,
figuras, flâmulas, p antas de obras,
projetos desenhados, ia boietas e títulos
Classe: 50
_ Artigess: Marca de serviço
Ns. 875.343-346

POLIB1S
INDÚSTRIA BRÀilifitRA
Requerente: Rhodi..!3 — Indústrias
Químicas e Texteis S.A.

Local: São] Paulo
• Classe: 22
Artigos: Fios em geral
Classe: • 23
Artigos: Tecidos em gera/
Classe: 24
Artigos: Rendas, Stas, tranças e
Cl agsasleõe:36
4
Artigos: Vestidos, ternos, sobretudos,
manteaux, impermeáveis, calças, saias,
camisas, cuecas, combinações, soutiens,
blusas, peignoirs, p jamas, chinelos,
chapéus, luvas, gravatas, pullovera,
roupões, mailiots para banho, calções
para esport meias

‘b
4:4i
,S$

GATUS -PRo DUO' ES -MUSICAI S'
Requerente: Durval Inácio Ferreira
Local: Guanabara
Classe: 8
Artigos: Jingles musicais, discos gravados, gravações musicais em geral
N.° 875.333

,NOGSTRIA .f,e,1 n LE:R4

DENTOTAL

Requente: Federação Fluminense
das Cooperativas Agro-pecuárias Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Classe: 41
Requerente: Poli:mercante do Brasil Artigos: Leite natural, condensado e
Limitada
em pó, manteiga, margarina, queijos
Local: Guanabara
e requeijões
Classe: 10
N.° 875.339
Artigos: Preparado para fixar
dentaduras postiças
N.° 875.334

Indústria Brasileira

KI-TALO

• ••

PRONTOCLINICA INFANTIL'
INDUSTRIA BR ASILEIM

SORVETES LTDA.
tequerente: 1G-Talo Sorvetes Ltda
Local: Guanabara
Nome de Empresa
N.0 875.340

KI.TALO

Requerente: Prontocrnica Infantil.
Limitada
Local: Minas Gerais
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe: 50
Artigos: Prestação de serviços medico
Requerente: Ri-Talo Sorvetes Ltda .
cirúrgicos
Local: Guanabara N.0 875.336
Classe: 41
Artigos: Sorvetes, doces, balas e
i!:...-..ci
Chocolates

aç,

Indústria

Ns. 875.'4I-342

CRISTO REDENTOR
Brasileira

Requerente: Malhar Água S A.
Local: Rio de janeiro
Classe: 36"
Artigos; Roupas para ; homens. senhoras e crianças, inclusive de malha e
esporte, a saber: aaáguas, aventais,
blusas, boleros, cache-gols, calças. calções, camisas, casacas, costumes guarda-pó, (maillots", " ullowera", quimonos, sa'das de bai e e de praia,
"shorts", "swete s", e conjuntos
de saias. blusas e bolares
AN.° R75.'")19

ilti m.)STRt 113
atEtfu
Requerente: Ma lh ari Ag ua S.A.
Local: Rio de janeira
Classe: 6
Artigos; Roupas para homens, senhoras e crianças, inclusive de malha e
esporte, a saber: anáguas, aventais,
blusas, boletos. cache-cels, calças, calções, camisas, casacos, lcostumes. guarda-p6, "maillots", "pullovaers",
monos, saídas de baile e de praia,
saias, "shorts", "swetera". e conjuntos
de saias. blusas boleros
N° 875.3k2

Teatro Eqiiipe
de Minas Gerais

requerente: c ,--nstrntora enato
Redentor S.A.
Classe: 25
.
Classe: 41
Artigos: Ações, a pólices, bandeiras,
Artigos: Sal
Miaus, bustos, cartszen, cartões postais Requerente: Tea !To
Equipe de Minas
- Gerais •
Laaal: Mi a-As 'Gerais
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Ner$ 0,16
Nome Cornarc4.--1.

Requerente: Nogueira fk Perez
Companhia Ltda.
Local; Rio de Janeiro

