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N9 568.580 - Banco Ndvo Mundo
•
Reg stro 391.362.
S. A.
expediente de 14 . de março de 19691 N9 568.925 - Lu z oodies de França Neto - Reg stro 391.363.
N9 570.311 - ACF - indastries
NotificaÇão
Incorporated - Reg.stro 391.364.
N9 570.350 - Aguas minerais de
Ficam notificados os requerentes
Minas Gerais S. A. Hidrominas abaixo mencionados conViciadJs
comparecer a êste Departamento no Registro 391.365.
prazo de 90 dias, a f m de etetuar
N9 . 570.3E9 - Mapi S. A. :Empreo pag amento da taxa final e reti ra- endimentos Planejamentos Acin-inig
rem o certificado de acordo eam o
-tiaçãoRegsr391.6
Decreto n 9 354 de 28-2-68.
N9 571.031 - Luso comerc'o- e InN? 395.250 - TV Triangulo - dústr,a' de Bateras e Aparelhagens
Aparelhos Domésticos Ltda. - Re- Elétricas Ltda. - Registro 391.367.
gistro 391.341.
N9'571.342 - Novos Pro-Materiats
Doces Belern Ltda. para Construções S. A. - R.%istro
N9 461.522
n9 391.368.
.-- Registro 391,342.
N9 473.392 - Anderson, Claytor
N9 571.819 - Heinz Schuls - ReCo. S. A. Indústria e Comerc:.o - gistro 391.369.
Registro 391.343.
N9 573.169 - O Escaravelho ObjeN9 546.551 - S. A. Vinícola e tos de Arte Ltda. - Registro núAgrícola Sanroquense - SAVAd - mero 391.370,
Registro 391.344.
N 9 575.712 - Nakamura Sakurai
No 550.034 - Socletà Farmaceutici Ltda. - Registro 391.371.
Itatia - Registro 391.345.
No 576.519 - B. S. K. Comércio
N 9 553.754 - Companhia Ano-clima Indústria Ltda. - Registro 391.372,
N9 577.666 - Alfredo Geraon Taddy Venezolana - Registro MuneRegistro 391.373.
io 391.346.
N9 582.778 - Perd'gão S. A. CoN 9 554.823 - Química Dupiex Limércio e Indústria - Registro numitada - Registro 391.347.
No 555.801 - Emprêsa Cinemato- mero 391.374.
N9 584.331 - ABC Rádio e Telegráfica São Luiz Ltda. - Registro
visão S. A. - Registro 391.375.
IV 391.348.
N9 556.088 - Irmãos Kindermann N 9 586.198 - João Machado - Registro 391.376.
- Registro 391.349,
N 9 586.816 - Diogo A. Frossatel N9 561.243 - Alfelan Colnércia, Im- Registro 391.377.
portação e Exportação S. A. - ReN9 587.861 - Jan Strebinger - Registro 391.350.
gistro 391.378.
N9 562.689 - Retif t cadora, Moringa
N,9 588.322 - Comércio de MateLtda. - Registro 391.351.
Ne 562.781 - Construtora Ker Li- riais para Construção Nova Cursino
Ltda.
- Registro 391.379.
mitada - Registro 391.352.
N 9 589.400 - The Sherwin
N9 562.785 - Construtora Kr Li- Company
- Registro 391.380.
mitada - Registro 391.353.
N 9 598.641 - Berta Piovesana MonN e 563.111 - apelaria e Tipogra- tini - Registro 391.381.
fia São Bento S. A. - Registro naN9 599.184 - Incorporadora Loremero 391.354.
na S. A. - Registro 391.382. .
N9 563.150 - Tintas Coral S. A.
N9 602.713 - Meson Engenharia
- Registro 391.355.
•
Ltda. - Registro 391.383,
N9, 563.759 - Laserma 5'. A. Laia nadora e Serraria de Madeiras - N9 602.780 - Indústria Brasileira
de Re-Refinação de Óleos S. A. Reg - stro 391.356.
N9 564.245 - Desenvolvimenb Co- Registro 391.384.
mercial e Industrial Decisa S. A. - N9 602.638 -Grandes Moinhos do
Brasil S. A. Indústrias Gerais Registro 391.357
Ne 565.682 Laserma S. A. La- Registro 391.385,
minadora e Serraria de Madeiras No 603.706 - Cia. de DesenvolviReg i stro 391.358.
mento do Nordeste Brasileiro CoN9 566.431 - Bazar .13 Ltda. - dernbra - Registro 391.386.
Registro 391.359,
N 9 604.405 - S. A. Moinho San•
N 9 566. 4 3? - Bazar 13 Ltda. ,- ttsta Indústrias Gerais - Registro
n9 391.387.
.1-1ggri.-tro 391. 360 .
N9 567.203 - Shih Tso The N9
- Acron -• Aginco AgríWo rld Cl-tern' g° Works do Brai.il - cola 605.388
Industrial e Comércio Ltda. Registro 391.3n
Reg istro 391.38P
1

N9 603.403 - Editor'al Bruguent
Ltda. - Registro 391.415.
NO 603.704 - Cia. de Desenvolvimento do Nordeste Brasileiro Codett•
bra - Reg:st-ro 391.416.
No 606.244 - Safra - S. A. CréN9 608.114 - Federação das coo- dito. Financiamento e Investimento
peiat vas ue Produtores cie• Mate kia- - Registro 391.417.
..ana Ltcia. -- Reg sigo 391.389.
NO 609.167, - Soes S. A. In iústria
N 9 612.763 -- Thoinaz Garcia
e Comércio - Registro 391.418.
Registro 391.390.
No 612.731 - Roberto Rego - 17„eN9 613.020 - Simarthe Indústria g stro 391.419.
a Comercio Ltda. - Registro ntinneN9 614.229 - Risel S. A. Comércio
•
,o 391.391.
Risel S. A. Comércio e rnclustria - Registro 391.420.
N9 614.46
N9 614.236 - Risel S. A. Comer-.
2 lndustria -` Registro 391.392.
391.421.
N9 469.675 - Triumph - Werke cio e Indústria - Registro
NO 614.257 - R i sel S. A. Comércio
Nurnb grg Aktiengeselischaft - Ree Indústria - Registro 391.422
gistro 391.393.
N9 614.654 - Jorge Widermano
N9 477.446 - Sondeal S. A. In- Costa - Registro 391.423.
dústria e Comércio - Registro MiNO 614.772 - Banco Comé cio e
mero 391.394.
Indústria do Paraná S. A. - .RegisN9 537.352 - D ffasa - D'stribui- tro 391.424.
dora e :importação de Ferramentas
N9 369.652 - Barra GranRnas Ltda. - Registro 391.395.
•N9 541.157 - Usinas Siderúrgicas de de Len goi s S. A. - Registro núde Minas Gerais S. A. Uniminas - mero 391 425.
No 380.882 - Indústria de ArtefaRegistro 391.396
- N9 550.353 - Terral S. A. 141équi- tos de Tecidos e C.ouro Ll e'. 11varguer Ltda. - Registro 391.426.
nas Agrícolas - Registro 391.397.
N9 462.768 - Rtabl i ssernent MarN9-'552.565 -"Eximbra - Expg7tadora e Importadora Brasileira Ltda. quit, Grandes margines Internatg onales - Regi stro 391.427,
- Registro 391.398.
No 466.787 - Delmar E(11.11n. ' nen
N 9 562.061 - Soe.,
Soc. Comerci al NaMarítimos Ltda. - Registro nU--to5
brasko Ltda. - Reg
ingro 391 428.
391.399.
N9 564.193 - Victor José Costa da
N° 467.705 - Frnp. Territo gial e
Cunha Rego - Reg • stro 391.400.
Constretora Patrimar Ltda. - ReN9 566.762 - Expansão Comgrcial g'stro 391.429.
Brasileira Ltda. - Registro 391.401.
N9 468.967 - Casas Sendas ComérN9 570.094 - Tupaiba - Iniús- cio e tridtás tri a S. A. - Registro núfrias e Comércio Ltda. - Registro mero 391.430.
11 9 391.402.
N9 4'78 888 - Macabras - ComérN 9 571.840 - Indústria e Comércio e Indústria Brasileira de Maçarcio Ergamet Ltda. - Registro nu- nas
Cartões e Tnstrumentos Ltda. mero 391.403.
N9 576.362 - Cia. Geral de In- Regi stro 391.431.
N9 478.994 - Venus S. A. Indúsdustrias - Registro 391.404.
N 9 577.497 - D - stri buidora, de Vel- tria de Artigg$ Elétricos - Registro
391.432.
dulos Pompeiana Ltda. - Registro •n9N9
479.374 - Natalino ,Cassettari
rio 391.405.
- Registro 391.433.
N9 579.916 - Raul D'Andrea Gri.N9 481.270 - Johnson te Johnsoil
santi - Registro 391.406.
- Registro 391.434.
N9 586.401 - Pfizer Química Ltda.
NO 496.777 - Bras'met Comércio
- Registro 391.407.
e Indústri a S. A. - Registro numeN9 588.654 - Comércio de Máqui- ro 391.435,
nas Operatrizes Crediinac Ltda. NO 518.895- Fotteplast Indústrla
Registro 391.408.
de Plásticos Reforçados S. A. - ReNo 591.180 - Grandes Moinhos do gistro
391.436.
Brasil S. A. Indústria Gerais - ReNo 527.102
Spinci/a eg Martins
g'stro391.409.
N9 591.528 - Panauto S. A. In- Ltda. - Registro 391.437,
dústria e Comércio - Registro núN O 531.609 - Tridústria de Bordamero 391.410.
dos RO cq, flor Ltda. - Registro nu-No 594.881 - Eletro Silva Ltda. - mero 391.48.
Registro 391.411
No 542.561 - Cia. On fin iga Ithodia
N.9 595.710 --- STovidat1 gs Leo - Tfi r- Brasileira - Registro 391.439.
tazis Arrnaganijan Ltda. - RegisNo 547 012 - Indi;stria Contére.o
tro 391.412.
Sobral Ltda. - Registro 391.440.
NO 598.805 - Retesco Comércio e
No 54 7.192 - Torcen'l Torção de
Represen1arePs Ltda. - Registro nu- rbrq s 'rP :4r 1,04 5 Ltda. - Registro número 391.413.
mero 391.441.
N 9 603.175 - Jortsa Aãvcca gta e -N O 547.193 •- Torceni1 Torção (Ors
°gni-g-bit dade S. C. Ltda. - Rg gis- rbres Textelá Ltda. - Re gistro ntltrel 391.414.
nutro 391.44
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As Repartições Públicas de.
'terão entregar na Seção de Ceruunicações do Departamento de
Imprensa Nacional até às 17 horas. o expediente destinado à publicação.

EXPEDIENTE

-

- As reclamações pertinentes
it matéria retribuída, nos casos de
é:ri) ou omissão, deverão ser
formuladas por escrito à Seção
de Red4áo, até o quinto dia útil
subseqüente à publicação no
órgão oficial.
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DIÁRIO OFICIAL
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As assinatirs vencidas po.
derão ser suspe
pesas sem prévio
aviso. ,
I
1
- Para evitas Interrupção na
remessa dos Órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
solicitada com 'antecedência de
trinta (30) diasl.
-- Na parte superior do ende.
réço estão consignados o número
do talão de regiStro da assinatura
e e mês e e ano em que findará,

Imprensa Nacional
- Ir^ % Pinte na* Oficinas do Cepaftsmcnto
- As assiaaturas das Reparti-- A Seção de Redação funções Publicas serão anuais e deciona. para atendimento do públiASSINA TI/ RÃS
AS
verão ser renovadas até 28 de feÇO. de 11 ás 17h3Orn.
FUNCION RIOS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES.
vereiro.
Capital e Interior t
- Os originicis. devidamente
Capital e Interior :
•autenticados, deverão ser dactilo- Semestre
NCr$ 13,50 - A remessa de dalõres, ser11.•
18.00
Semestre
NCr$
grafados em espaço dois. em uma Ano
NC4 27,00 pre a favor do Tesoureiro do De1\1Cr,$ 36,00 Ano
partamento de 'Imprensa Nacio$0 face do papel, formato 22x33:‘
Exterior t
Exterior i
nal. deverá ser i acompanhada de
• emendas e rasuras serão re2.•
Ano - • ••• 9.1 ••• ..,•,* • N 'Cr$ 39 OUI7• Ano
R. dar, •n•• NCr'S 30,00 esclarecimentos quanto à sua apli.salvadas por quem de direito.
cação.
NÚMERO AVULSO
- As assinaturas podem ser
- O preço do número avulso figura na última página de cada
-- Os supleOentos ás ediç5es
tornadas em qualquer época do
exemplar,
dos órgãos oficiais só serão rememeses
ou
um
ano.
ano, por seis
- O preço do exemptar atrasado será acrescido de NCr§ 0.01. tidos aos assinantes que os soIl.
exceto As para o exterior, que
Te do mesmo ano. e de NCr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores, citarem no ato da a.ssinatura.
sempre serão anuais.
119 547.732 - Bar e Lanches Três, 119 603.997 - Vincan - Aperitivos N9 612.540 - Cia. Distribuidora de
Bandeiras Ltda. - Reg.stro 391.443» Nacionais Ltda.. - Reg. 391.466.
Tecidos Riachuelo - Reg. 391.493.
N°549.590 - Editora FOlha d., Nor
N9 604.690 - S.A. Instituto Bio- N9 612.541 - Cia. Distribuidora de
te rio Paraná S. A. - Registr.i nt1-1 terápieo Americano Saiba - Reg. 319 Tecidos Riachuelo - Reg. 391.494.
mero 391.444.
391.467.
119 612.543 - Cia. Distribuidora de
N9 549.602 - W. S. Auler & Cia.i N9.604.971 - Fraçatur Turismo SÁ. Tecidos Riachuelo - Reg. 391.495.
- Registro 391.445,
N9 612.544 - Cia. Distribuidora de
391.462.
N9 549.338. - Cassio Ciampolini - - N9Reg.
Tecidos Riachuelo - 391.496.
605.015
W.aldemar
Teixeira
Reg stro 391.446.
N9 612.545 - Cia. Distribuidora de
- Reg, 391.469.
119 551.514 - Textil Marvatex Ltda. deN9Frei:as
Tecidos Ftiach,uelo - :Reg. 391.497.
605.051
Madeireira
Calcinar
À- Registro 391.447.
119 612.558 L. Cia. Distribuidora de
Ltda. - Reg. 391.470.
119 554.089 - Ern.eet,o Neugebaucr N9 607.617 - Júlio Lourenço dei Tecidos Riachuelo - Reg. 391.498.
N9 612.643 - -Comercial e IndusS.A. Indústrias Reunidas - Reg n9 Soma - Reg. 391.471.
trial Ilesa Ltda. Ltda. - Reg. nú391..448.
119 609.327 - José Vieira Etrusco - mero
391.499.
N9 559.073 - José de Franco Filho Reg . 391.472.
N9 613.848 - Dinarte Arquitetura e
- Reg. 391.449.
1-9 609.126 - Artur Coutinho
Construeões Ltda. - Reg. 391.500.
mhmlimh inhmh mhmh mhzu
391.473.
Venpa S.A. Valores,
N9 593.839 - Cermica Cerâmica N9 e'r'9 Eleplan Com. e Cons- 119 612.892
Industrial de Campinas Ltda. - Reg. truções Civis de Elevação e Planos Li- Negócios e Perde:nações - Reg. n9
391.501.
3r1.,4=.0.
mitada, -- Reg. 391.474.
119 913.057 - Kibon S.A. (IndúsN9 609.427 - Fuscaldo &
N9 602.141 - Revah-Publicidade
tria Alimentícias)
Reg. 391.502.
Ltda. - Reg. 391.475.
• ada - Reg. 391.451.
119 613.494 - Livraria e Editora
119 (i0".411 - Expresso Entreg,adrre 119 609.428 - Fuscaldo & Filhos Acropole
Ltda. - Reg. 391.503.
Ltda. - Reg. 391.476.
Ranha Ltda. - Reg. 391.e52.
I 1V 113.553 - V. M. Vagos - Reg.
' N9 602.570 - Grêmio Foot-ball N9 609.497 - Guapira Filmes Li- 391.504.
Pe-to Alegrense - Reg. 391.453.
tada. --Reg. 331.477.
1V 614.033 - Farinácia Nacional de
N9 602.711 - Prolux-Industri a e N9 609.728 -- Juntas Paroquial da Homeopatia Ltda. - Reg. 391.505.
Comércio de Plásticos Ltda. -- Reg. Igreja Matriz Paróquia São João Ba- 119 614.254 - Risel S.A. Comertista - Reg. 391.478.
cio e Indústria, - Reg. 391.506.
391.454.
N9 609.808 - Representacões Lour- N9 615.635 - Irmãos Schioser &
N9 602.788 - Hospital Infantil e dinez Ltda. - Reg. 391.479.
Benachio Ltda. - Reg. 391.507.
;Nireernidade São João Batista Ltda. N9 609.826 - Soc. Rádio Marconi 119 613.165 - Floricultura-Bayard
- Reg. 391.455.
Ltda. - Reg. 391.480.
Ltda. - Reg. 391.508.
119 402.836 - Mário Santos Nasci- N9 609.829 - Soc. Rádio Marconi 119 613.313 - Indusquima. S.A. Inmento - Reg. 3.1.456.
Ltda. - Reg. 391.481.
dústria e Comércio - Reg. 391.509.
119 603.547 - Cia. Swift do Brasil 119 609.859 - Hélio Penna •Quentel. 119 613.324 - Indusquima 5 A In- Reg. 391.457.
- Reg. 391.482.
dústria e Comércio - Reg. 391.510:
N9 609.867 - Cooperativa Imobi- _ 119 614.052 - Airton José Lourenço
N9 603.378 - Pavitécnie,a Reigenha- liária
1:Trussanga
Ltda.
Reg.
nue José Ferreira Farias - Reg. númeda Ltda. - Reg. 391.458.mero 391.483.
ro 391.511.
119 603.388 - Mabra Artigos de 249 609.907 - Artil S.A. Hoteleira N9 614.097 - Aldina Ind. e ComérCouro L'da. - Reg. 391.459.
e Administradora
Reg. 391.434. • cio de Plásticos Ltda. - Reg. núme119 603.544 - Prosinac Produtos Si- N9 611.094 - Granja Osato Ltda. ro 391.512.
ierúrgicos Nacionais Ltda. - Reg. - Reg. 391.485.
N9 614.101 - Cotelbra - Indústria
IN,T9Química Valmey S.A. Hoteleira Ltda. - Reg. 391.513.
191.440. ..
N9 603.722 - IConinkliike Nederlan- - Reg. /391.486.
N9 614.102 - Auto-Peças Bomflin
lesche Gist-en Spiritu.sfabriek N. V., N9 612.165 -- Lanifício Daud S.A. S.A. Comércio e Indústria, - Reg.
Royal Netherlands Distilleries) - - Reg. 371.487.
391.514.
ter. 391.461.
14 9 612.309 -. Raimundo Hon.-Grato'
N9 614.726 - J. Santos Filho - .I- Reg. 391.45.8.
Reg . 391.515.
119 603.760 - Farbenfa,briekn Bayer de11Farias
9 612.399 - Leotta Dominiqe - N9 614.754 - Laboratório Prado
kktiengesellsch.aft - Reg. 391.462.- Reg. 391.489.
S.A. - Reg. 391.516. •
N9 603.762 - Earbenfabriken Bafer
612.503 - Jorge Wagner .-- Reg. 119 614.756 - Laboratório Prado
1ktiengesel1schaft - Reg. 391.463. 39N9
. .
S.A. - Reg. 391.517.
N9 603.899 - Adelino de Jesus Fer- N9
612.536 - Cia. Distribu'dora de 119 614.757 - Laboratório prado
reira - Reg. 391.464. • •
Reg. 3 - 1.491. S.A. - Reg. 391.518.
Tecidos Pachuelo
612 . 93o - Cia. Distribuidora de i 119 614.760 - Laboratório Prado
• 'No -602.995 - Vincan - Aperitivo
Tecidos Riachuelo - Reg. 311.492. S.A. - Reg. 391.519.
Nacionais Ltda. - Reg. 391.465.
•

119 614.761 -I- Laboratório Prado

S.A. - Reg. 391.520.
Privi7égiá de Invenção

N9 132.180 Deutsche Gold-Und
Silber-Scheidearistalt Vormals Roessler - Reg. 77.F.14.
N9 196.137 - Frantisek Neradil
Res. 79.359.
N9 138.444- N. V. Philips' Floellampenfebrieked - Reg. 79.360.
119 138.935 -"Luiz Antonio Cervelra de Mello Ribeiro Pinto - Reg. n9
79.361.
N9 139.054 - Yawata Iron & Steel
Co. Ltd. - Reh. 79.362.
119 139.149 - Gsneral Electric Company - Reg. 79.363.
119 139.225 - Jean Walterscheld
Kg. - Reg. 79,1.354.
• 119 139.258 +- Siemens-Schuckertwerke Aktiengetsellschaft - Reg. n9
79.395.
N9 139.294
Regie Nationale deS
Usines Renaulti- Reg. 79.366.
N9 139.319 ---'61aces de Boussois
Reg. '79.367.
1V 139.637 - Prodelec S.A. 'Transformadores Retificadores - Reg. n9
79.368.
N9 139.660 1. Maschinenbau Rapp
& Seidt - Regi. '79.369.
Spindelfabrik Sussen,
1%19 139..661
Schurr, Stalaleeker & Grill - geg.
79.370.
1519 139.925 -4 Benjamim Doktor
Reg. 79.371.
1V 139.40
C.A.V. Llinited
79.372.
Allmanna Svenska
N9 140.056
Elektriska Aktiebolaget - Reg. n9
79.373.
Preformed Line ProN9 140.338
ducts Compa,ny - Reg. 79.374,
E. I. du Ponto de
119 140.843
Nemours an.d Com,pany - Reg. n9
79.275.
se•
• N9 140.355 -I-- The National Cash
Register Company - Reg. 79.376.
N9 141;071 4 Deering, Millken Research Corpor,tion - Reg. 79.377.
119 141.514 - Borg-Warner Corporation - Reg. 79.378.
• 119.141.52(3 -r Cia. Lilia de Máquinas Indústria Comércio - Reg. n9
79.379.
119 141.789 -1 General
- Reg. 79.380.
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- S.I.A.1Vf. Sociedade

N9 141.921 ,
1 Inaustrial
Americana de Máquinas

Otrcuato di Tella S.A. - Rég. n9
W.381.
•
N9 142.042 - Fábrica de Armas Farn
tda. - Reg. 79.382.
•N9 142.043 - Fábrica de . Armas
Zrain Ltda. - Reg. 79..383.
N9 142.044 - Fábrica de Armas
ja'am Ltda. - Reg. 79.384.
N9 142.172 - Schweizerische Lokotrotiv-und Maschinenfabrik - Reg.
.‘.19 79.385.
N9 142.183 - General Electric Company - Reg. 79.386.
N9 142:233 - Artur Fischer .. Reg.
!d9.387.
.N 9 142.361 -- Ina S.A. ..... Indústria
Uacional de Armas - Reg. 79.388.
N9 142.428 - The Pelton & Crane
Company - Reg. 79.389.
N9 142.527 - International Business
Wachines Corporation - Reg, mime:ta) 79.390,
' W 142.537 - Varian Associates neg. 79.391.
142.538 - Konstantin Grob, Meg. 79.392.
1\19 142.674 --Anton Blaselbauer Meg. 79.393,
• 9 142.874 - Varian Associates neg. 79.394.
N'? 142.298 - General Electric ComDana - Reg , 79.395.
la'.. ' 143.103 - :Thomas Pearce Fliho - Reg. 79.396.
N9 143.126 - Sérgio Benfica -- Registro 79.397.
N9 143.181 - Asa-hi Kasei laogyo
nãbushiki Kaisha - Reg. 79.398.
1\19 143.191 - Rafael Zafra Cozar
h- Reg. 79.399.
N9 143.204 - General Electric
Company - Reg. 79.400.
N ? 143.341 - Agricotrotor Peças
para Tratores e Máquinas Agrícolas
Ltda. - Reg. 79.401.
V9 143.845 - Ransbrug Electro Coating Corp. - Reg. 79.402.
Relação dactilografada em 14 de
)narço de -1169.
Oposições
. Sylvio de Abreu Neves. (oposição ao
Uniu) 09 869.057 - marca Diálogo).
A Cia. Produtos Confiança S.A.
'(oposição aos térmos: 869.740 - ..
869.'741 - 871.812).
Dibra S.A. Indústria e Comércio
'(Oposição ao têrmo n 9 865.964 norne
aom --..Disbra S.A. Editôra e Distribuidora Brasileira) .
Financiara de Perfumaria S.- A.
r(opo'ição ao têrmo n9 863.798 rnarea Dama) .
Aguas Sanitárias Super Globo de
aibeirão Prêto Ltda. (oposição ao
termo n9 866.196 - marca Limpa

-Incafé - Indústria e Comércio de
Cafés Finos S.A. (oposição ao tara
mo n9 869.648 - marca Sul Centro
Norte) .
Cocibra - Engenharia Indústria e
Comércio S.A. (oposição ao térmo
n9 868.983 - marca Cocibra),
Casas da Banha Comércio e Indústria S.A. (oposição ao termo número 865.223 - titulo Super Mercado da Banha).
Ecisa - Engenharia Comércio e
Indústria S.A. (oposição ao tal-mo
n9 866.843 - marca Engisa; número 88.840 - nome com - Engisa
- Engenharia e Construções Limitada).
Pereira Lopes - Ibesa Indústria
e 'Comércio S.A. (oposição ao têrmos:
n9 865.375 - marca Credimatic; número 865.376 - marca Credimatic
Itau).
Codima a- Máquinas e Acessórios
S.A. (oposição ao têm° ri9 867.390
- marca Codipa).
Hasenclever Fábrica Metalúrgica
S.A. (oposição ao termo n9 867.095
- marca liava).
Cia. Santo Amam de Automóveis
(oposição ao têrmo n 9 863.688 marca Santo Amaro).
Chapéus Bandeirantes S.A. - Indústria e Comércio (oposição ao termo n9 865.674 - marca Chablum).
Spumar Espuma de Nylon S.A. Indústria e Comércio (oposição aos tara
mos; n9865.895 . - 865.896 - marca
318 - 866.319 Pirilene; 866.
866.320 - 866.321 - marca Norlene).
Imobiliária Wagner S.A: (oposição
ao têrmo n9 868.449 -• marca Wagner).
Carlos Pereira - Indústrias Químicas S.A. (oposição ao têrmo número 867.159 - marca Cruz Azul).
S.A. Institutos Terapêuticos Reunidos Labofarma (oposição ao Urino
n9 869.734 - marca Deflogin).

dl) .

D'.Abronzo S.A, Comércio e Indústria de Bebidas (oposição ao tênno
r19 864.791 - marca 2 Tatu).
Ciplan - Coordenação de Investirrien tos e Planejamento Econamico
Ltda. (oposicão ao têrmo n9 868.312
.---• titulo Ceplam - Consultoria de
Empaêsas e Planejamento de Merdado' .
Cia. Santo Amaro de -Automóveis
'Opos • ção ao térrno n 9 865.674 - marha Santo Amaro).
Lanifício Sulricgrandense S. A.
(oposição ao tênno n° 865.114 - marca Youpala) .
Ernesto Neugebauer- S..A. Indústrias Reunidas (oposição ao termo
It19 866.866 - marca Super Pão Vitarnia n do Gancho).
S. Pa l a° Alpargatas S.A. (oposiâ) r ' térnio 11 9 864.129 -__ marca
4.
erpol)„

DIVISÃO DE MARCAS
Expediente de 14 de março de 1969
Marcas deferidas
N? 473.774 - Molas Sorebana Eliezer Elias Santos - Cl. 21.
N9 492.204 - 2C - 3 - Vibar Indústria e Comércio S.A. Vicsa Cl. 6.
119 512.070 - Pinhão - Bar e Café
Pinhão Ltda. - Cl. 41.
N9 518.609 - Belfruta Indústrias de Chocolate Lacta S.A, Cl. 43.
119 561.136 - CAIO - Cia. Americana Industrial de Onibus - Classe 38.
119 561.579 - Diplomata - Cia.
Fiação e Tecidos Santa Adelia Cl. 31. N9 590.950 -a, Tri Fil - Indústria
e Comércio •Scalina Ltda. - . Cl. 36.
N9 592.524 - Corbisa - Corbisa
Industrial Agro Pecuária Ltda. Cl. 19.
N? 597.492 - Planitec - Planitec
Engenharia Indústria e Comércio Limitada - Cl. 16.
N9 598.523 - Primiano - Comercial e Importadora Primiano Limitada - Cl. 46.
N9 602.206 -_ Naval - Argos Industrial S.A. - Cl. 36 (com exclusão de leques) .
Musketeer - Sodemil
N9 603.712
Distribuidora de Produtos de Beleza

ESTA,T TO _
DO

ABALHADOR RURAL
Leá taq 4,214 - de 2 de março de 1963

dá).

Quimanil Indústrias Químicas S.A.
'(Oposição ao têrmo n 9 865.943 - marca Qtainogel) . •
Clube de Regatas do Flamengo
(Oposição ao tétano n9 662.777 - marCa Flamengo)
Cia. Metalúrgica Barbará (opositão ao Urino na 864.684 - marca Du-

Tecno Química S.A. (oposição ao
têrmo n9 864.683 - marca Muranil) .
Vetor S.A. Comércio e Importação (oposição ao térino n9 870.266 marca Vetor).
Laboratórios Lepetit S.A. (oposição ao têrmo n9 868.614 - marca
Estreptobi).
Indústria Tapetes Atlântida, S.A.
rrA (oposição ao têrmo n 9 8:78.936
- marca Rex) ..

NT
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PlUIÇOs Nerg

A VENDA:1
Seção de Veadas r Av. Rodrigues Alves,
Mkatotério do Fazenda
Agéncia 1
Mude-as a pedidos peio Sem*, de Rem:21)618o Pastai
Iffin emalha

Na Sede do D.1. N.
,
~11MOMINIP 3~1~~~4/111111~

1~ 1Off

~~......~.~~11~~,n~0

Ltda. -- Cl.
, 48 (com exclusão dko.
lança perfumes). .
N9 604.373 - Carbonfitex - Maa.
tarjais de Escritório Carbonifetex Lia
mitada - Cl. 17.
N9 604.448 - 13 - Bela Vista S.&
Produtos Alimentícios - Cl. 47,
N9 605.339 - Aspirai - Metalúra
gica Aspirai Ltda. - Cl. 11.
NQ 611.490 - Le Chef Espai
Especialidades Alimentícias Ltda. Cl. 41. (com exclusão de Wixes em
conservas).
N? 611.777 - Leptamidin - C. II.
Boehringer Sohn - Cl. 3).
N9 613.684 - Maquigex.al Maqaigeral Comércio de, Máquinas era
_Geral Ltda- cl. 6.
Risel - Riul S. A. Comércio e
Indústaria - cl. 6 (com eaclusão da
foles de forjas, máquinas opLratrizes)
N9 614:632 - A RoSeira - Com. de
Cereais A Roseira Ltda. - cl. 41..
Titulo de estabelecimento deferido
N9 599.876 - Farmácia Bom Jesus
- Minerava S. A. Drogarias Farmácia e Comércio Reunidos - classes 3 - 48 (art. 97 n 9 1).
N9 607.929 - Casa RolamPago
Antonio .Gonçaives 8i Cia. Ltda. --e
ci. 33 (art. 97 n 9 1).
Nome coin.erc.al deferido
N9 429.840 - Companhia Textill
São Joanense - Cia. Textil São Joanense (para nome de emprêsa do
acôrdo com o artigo 91 do código).
Marcas indeferidas
N9 548.824 - Notícias - Editóra
Notícias Populares S. A.
N9 591.176 - A Causa - Paulo
Roberto de Medeiros e Albuquerquo
- cl. 32.
N9 603.980 , Campeonato - Alberto de Araújo S. A. Casa Indiana
Comércio e Indústrria de Equipamentos Esportivos - ci. 49.
N9 604.175 - Patricia - Lèda Aca
quarone de Sé, - cl. 32.
N9 608.734 •a- Thornton Electrica
- Thornton Impec Eletrônica Ltda.
- cl. 8.
•
Titulo de estabelecimento
indeferido
N9 594.649 - Edifício Presidenta:
Nilo Peçanha - Constrinnra Presidente S. A. - cl. 33.
119 608.380 - Verona Calçados
Manuel Ca atano da Silva Filho •-• ci. 36.
Exigências diversas a cumprir:
N9 570.115 - Indústria e Comércio de Conservas Margoya:
N9 599.686 - Calçados Baby Rocie
S. A. Indústria e Comércio.
N9 613.919 - Rolhas Metálicaa
Crown Cork S. A.
Arquivamento de processos
Foram mandados arquivar os processos abaixo mencionados; N9 588.246 - Lojas Brasileiras da
Prreços Limitada S. A.
119 600.554 - W M G Propaganda
Ltda.
N9 602.308 - Bar e Café 2 Sóciot
Lida.
N 603.652
11V
- Lojas Brasileiras ao
Preço Ltda. S. A.
N9 603.892 - Transportadora Pra..
/11J.X Ltda.
•N9 603.958 - João Nasario da
Silva.
119 603.959 -- João Mu gulo da
Silva.
11/419 603.968 - Ind. e Com, Nataai
& Cia Ltda.
N9 603.975 - Pasold & Ehlert.
N9 604,170 - Serviços Aéreos da
Defesa Rural Suia Ltda.
N9 604.171 - Serviços Aéreas W.
Defesa Rural Suia Ltda.,
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149 623.839 • Impormeta S. A.
N 9 604.177 - Miguel Marati110.
N° 604.504 - Panedito Ferreira d0"1 Com. e Ind.
1n1 9 623.841 - Bar e Lanches MiCantos.
randa Ltda.
N 9 604.506 - M. t. • Sampaio Nu149 623.843 - Bar e Lanches Doce
3y s.
Lar Ltda.
;.'T 9 604.516 - 1.. ri. Werner Co.
aainérios Santa Rosa
N 9 623.85.2
Na 604.546 - Dimovex' Distribui- Ltda. N9 623.£73 - Bar Café e Lanches
d a de Móveis S. A.
604.551 - São Paulo Financeira 1005 Ltda.
N9 623.874 - Malharia La ToscaE. A. Financiamento Crédito e Innina Ltda.
vestimentos,
N9 623.875 - Mecânica Rio Preto
1 9 604.554 - Veragtaf Comércio
e .u.iústria de Aluminio e Zinco Vagens Ltda.
Liaa,
N9 523.876 - Renovadora de Pneus
N 9 604.556 - Miranda &
Gonçalves .Ltda.
Ia( a.
Na 623.877 - Comercial Somarfa
Na 604.557 - Celton Aparelhos de Secos -e Molhada/ Ltda.
N9. 623.878 - Indiana Indústria
E ra Domésticos Ltda.
Na 601.565 - Pronto Socorro Ana e Comércio de Materiais Para Cons.traeões Ltda.
C,
S. A.
19 9 623.890 - Ind. Plásticas La-N e 604.571 - Esquema Publicidade
borplast Ltda.
e olacõe.s Pabl css Ltda.
Na 623.891 - Ferrojo Ind. e Com.
N° 634.532 - Esquadrias Luz taLtaa.,
rn • ...aia a.
Na 604.538 ;---• Asseciaç'ào dos MúN9 623.893 - Representações Tes.:1m Militares da
1.angulo Ltda. S/C.
,,,04.615 - Rodoviário Torpedo
N 9 623.894 - Celso Orpincili &

Março de 1969

N9,624.617
Imbra Engenharia In- N9 625.289 - Babara, Empreenol,
dústria e Comércio S. A.
Mentos a Participações Si. A.

1Vianoel Viliela d4
N9 624.618 - Imbra Engenharia In- Na £25.291
dústria e Comércio S. A.
Reis.
N9 624.619 - Imbra Engenharia In- N 625.293 - Manoel Vilela doi
dústria e Comércio S. A.
N9 624.628 - Sociedade Canzac Li- Reis.
N9 £25.293 -- Manoel Villela doi
mitada.
Reis.
N9 624.629 - Sociedade Canzac LiN9 625.296 - Manoel Vilela doa
mitada.
Reis.
N9 624.632 - Niagara Turismo e N9 625.299 - Aliança do Vale Co.
?rblivaçôes
mércio e Indústria S. A.
N9 624.633 - Niagara Turismo
N9 625.303 - Pa,nificad ra Alvo NO
Publicações Ltda.
Limitada.
Na 624.652 - Tecidos Ouro Verde Na 625.307 - Lanches Verde Mar
Sociedade Anónima.
N9 624.653 - Garbel Máquinas e Limitada.
N9 625.437 - Jorge W. Stepniaa.
Publicidade Ltda.
625.438 - Jorge W, Ètepniak.
Na 624.709
Recapagern de Pneus Na
Na 625.439 - 625.410
625.441 Emiliano Ltda.
625 442 - 625 .443 - Jorge W. SapNa 624.714 - Fábio Campas Con- •niak.
tinha.
N9 625.464 - Confecções Loaanno
Na 624.716 -- Tintas Reflex do Nor- Limitada.
deste S. A.
N 9 625.510 - Indústri. de Bebidas
N 9 624.717 - Tintas Refiex do Nor. Pastelinho Ltd
deste S. A.
Na 625.511 -a. estias 'Mobiliária Lia
N9 624.736 - Indiana Indústria e rnitada.
a.,':mérmo de Materiais para Constru- N9 625.513 Socieade dos Moto.
N 9 604.623 - Produtos AlimentíN 9 623.896 - Confecções Irina aões Ltda.
ristes Amadores da Guanabara.
cias Guaiaquil Ltda.
N9 624.737 - Indiana Indústria e Na 625.5115 - Mauro Brum.
N9 604.701 - Antonio Machado Ltda.
de Materiais para oCnstru- N 9 625.700 - Casas Jadan Ltdaa
Na 623.898 - Rivad avia Marcondes Comércio
ções Ltda.
Utilidades Domésticas.
de Andrade.
Na 624.738 - 624.729 - 624.740 - N9 625.808 - Café Seleção de Ouro
Na 604.715 -.0nraniza aão Pra o
N9 623.913 - Maria Magdalena 524.741
- 624.742 -524.743 - 624.744 Limitada.
Nardeste Paraizo, Diniz e Bra.gança, Guimarães Srur.
- 624.745 - 624.746 - Indiana In- N9
L,aa.
623.914
Bar
e
Lanches
B
N9
.625.866 - Tintura ia Oceanica
N 9 604.719
dústria e Comércn de Materiais para
Gerives Indústria e
do Leblcn Ltda.
C:nstruções Ltda.
Camércio de Produtos Texteis Ltda. Ltda.
Na 623.915 - Auto Importadora N9 624.823 - Johnson e Johnson N9 .625.899 - Atro Asitica Impor149 604.728 - Eanco de Crédito da
tadora e Exportadora Ltda.
IV Centenário Ltda.
iiina 7 ônia S. A.
623.916 - Farmácia e Perfu- do Brasil Produtos Citurgicos Ltda.
149
*N 9 604.742 -José Vicente do Nas- mana Bairro do Limão Ltda.
Na 624.890 -- Wanda Jatoba Gon- N9 625.954 - Ampolun Importação
Exportação Comércio e Indústria Ltda.
çalves.
emanto e Luiz Gonzaga do Nascia
623.922
Pizzaria
e
RestauN9
N° 625.955 - Ampolun Importação
eri to.
N9
624.891
-624.892
Wanda
Jarante Canto do Galo Ltda.
Exportação Comérco e Inlústria Ltda,
'N9 604.760 - ca. Agro Pastoril
oba Gonçalves,
N9 623.923 - Bar e Lanches SoBania Cruz.
N9 624.895 - Representação e,Ex- N9 625.973 - Gemig Indústria e
,Comércio Ltda. N e 604.762 - Cia. Agro Pastoril limões Ltda.
portação Carpago Ltda.
N 9 623.924 - Padaria e Confeitaria
Sa s. Cruz,
N9 624.908 - Lanches Flor de Se- N9 625.987 - DE Modesto Farina e
N9 604.7C6 - Parificadora Pirapo- Ratillia da Estrada Ltda.
tubal Ltda.
Prof Casario Morey
N9 623.936 - Wanda jatobá MenrirY a Ltda..
N a 625.989 - Claudi Fernanda
N9
624.910
Pranjas
Unidas
Ltda.
des
Gonçalves.
N° 604.787 - Fabrica de MaveaJardim,
N
9
624.913
Helade
Construção
Sa Bento Ltda.
623.937 - Sumaré Distribuido- Imóveis e Administração Lida.
N9 625.990 - Magibe Motores Ltda.
al 1 604.822
'Organtec Produtos raN9
e Comércio d e Automóveis Ltda. N9 624.955 - Mon'e Líbano Come,:
N9 626.017 - Samerca Sociedade
Qamiieos Ltda.
Na 623.938 - Wançla Jatobá Gon- : 1 a imp 'tadora de Confecções Li- Mercantil
de Calçados Ltda.
Na? 604.823 - Organtec Produtos .çaives',
mitada
N 9 526.037 - Delbestoá S. A. InQuini cas Lida.
1. 624.986
7rnportadora e Expor- dústria e Comércio.
N a 623.939 - Dstr .bu dora e ImN. 601.829 - Zkko S. A. Comer- portadora
teclara Di Msuro e Ca.
Caminho do Mar Ltda.
cial e Importadora.
N9 526.028 - Deabesto S. A. IaNa 623.951 - Agro Industrial Se- N9 624.968 - Antônio Martins da cifiatria
N9 604.829 - Yako S. A. Comer- nhora
e Comércio.
• Silva.
da
Conceição'
Ltda.
ia' e Importadora.
Na 626.039 - Sol/arai Sc. Nacional
N9 623.959 - Lanches Siri Ltda.
•Na 624.969 - Modas Telimena Ltda. de Empreendimentos Ind Striats.
145. 604.831 - 604.833 - 604.834 Na 623.960 - Ind. de Madeiras Na 621.972 - Panagiotis Icannis , N 9 626.172 - Trevo Ltda. Técnicos
s04,839 a_ 604.840 - 604.4341Lyrmzia.
;Representações Eapecialistas em Vali.
6a4.'842
604.844 - 604.845 N9 623.961 - R. Barbosa Bombas , Na . 62. .926 - Bar e Mercearia Car- das Organizadas.
304.846 - - 604.858_ - -634.859 - Ltda.
•doso Ltda.
N a 626.246 - Emisa Erapreendirnen04 .860. - 604.864 - 604.869 las Imobiliários S. A. aLgenharia
Na 623.963 - Antonio de Mello e Na 624.089 - Eduardo Sacchl.
604.876 - 604.977
arkko-S. A.
Na 624.295 - Restaurante 1001 Noite ConStruçoes.
Heliias Cavalcante Uchea.
'Jair-e:c.a, e in-ipa.aradora.
N'? 626.'2E0 - Oliaio Mail ra da Silva.
N9 623.964 - Açougue Oasis Ltda. Limitada.
Na 604.880 - Ricall Ind. e CoNa 626.275 - Walmar Imóveis ia623.965
Irmãos
Tanaba.
N
9
624.997
Bar
e
Café
Beira
lléMi0 de Máquinas Inclustrriaa Li•
anitada
Na
623.966
Representações
CaraCirande
Ltda.
coitada.
muru Ltda.
N9 625.121 - Cialon S. A. Cornai:- N9 626.355 - Café e Bar Lanche
cio Agro Industrial de Londrina.
504.8C4.Custom Criai' S. L.
'Candango Ltda.
N9 623.967 - Antonio Fazolari.
al9 625.126 - Indústria e Comércio N9 626.357 - Packard Instrumenli
Ind. e Com. de Embarcações.
-.N9 623.968 - Artefatos de Borra- Hileia
Ltda.
V° 604.586 - Strambi & .Carva- cha Limited.
•,
o Brasil Ltda.
lha. N 9 '626358 - Packard Inatrument
N 9 623.991 - Niagara Turismo e Na 625.131 - Casa Blindar Ltda.
N9 604.899 - Ind. e Cora. de Publicidade Ltda.
N 9 625.132 - Confecções Cliper Li- to Brasil Ltda.
Carnes Moubrasil Ltda.
Na 624.002 - Nidelco Jorge Ga- mitada.
N9 626.367 - Lincoln Publicidade
N9 608.312 - Cederroths Telaniska lesa°.
N9 625.174 - Alafor Comércio e In- Limitada.
Yabrik A B.
N9 624.047 - Indústria Metalúrgica dústria de Materiais de Construção Na 626.368
Plangera Assessorui
Limitada.
a Planejamento Ltda.
N9 611..334 - Alexandre Gnocchl a Pinheiros S. R. Imp.
N 9 625.175 - Alafor Comércio e InN9 624.079 - Nelson Gogo.
e Fernando Garcia Gn.occhi.
Piangeral
de Materiais de Construção Na 626.369 - 626.370
Na 520.998 - Marcenaria Arte Sol N9 624.133 - Construtora Rodosul dústria
Assessoria e Planejament Ltda.
Limitada.
Limitada.
Lida.
N
9
626.375 - Indeter ntiústria
N9 621-.166 - Produtos Cinemato- la9 524.221 - Laticinio Planalto Ia-- N9 .625.176 - Atrium Planejamentos Detergentes
Ltda.
Empreendimentos e Participações Limirada.
gráficos Luxor Ltda.
N9 626.378 - Indeter Indústria de
N9 624.223 - Fábrica de Artefatos mitada.
N9 621-.229 - Heitor José de
N9 625.177 - Atrann Planejamentos De tergentes Ltda.
de Madeira Ltd a.
Ina.s.
Empreendimentos t Participações Li- Na .626.382 - qimddi 5 Matálicaa
Aliança Ltda.
Na 622.200 - Indústria de Pasta' Na 524344 - Comércio e Represem mitada.
tações rapa Ltd a.
N 9 615.8 , 2
1VIambure Ltda.
Pisalac Ilaaribuidorn
Na 622.312 - Aviário cio Piau Li- Na 524.595 - Toledo Palace }lote. Na 625.243 - Brasicam .Indústria de -,Resincs Abrasivos
Comértio e RapresentaçÕes de Mata 21alsa:14:,62. 6.388 - Ent-rpa S. A. EngeLimitada.
Ynli'ada.
N9 622.432 - José Migues Rode-. Na 624.603 - CSD Representações rias Pairrias • Ltda.
Na a252217 - Mercearia Max.
Limitada.
guez.
N9 626.-389
Inaalstala e Madeiras
525."49
E/atro Bra,silia Ltda. P r atense *Lida.
N 9 623.834 - langorifico Jussara: Na 524.604 - Laboratório V-eteraná
Na 625.231 --- Comércio . de Agua:
rio Arbra Ltda.
Ltda.
ara
Inçlúsaria
Macia/ias
den:e Orizuon Ltda.
I
N9 623.337 - ,rors.eig Coma, e Re-- N 9 524.605 - Comércio e Indústra.
p aa o eacaal aa Silve.
'Ia
626:391
na
elo
Rovaarto
p
Dresentações Ltda
Acriticos Ltda. Achilux.
art. Mario. Oasi e Odrani
11,5
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629.134 - Formaco Fornecedora l N9 622.766 - Mercadinho Soga I No 626-422 - Industria de Caf4
No 628.392 - Angelo Bozzettci e ri-1
_Grua.
,ML8 Ltca.
de Materiais de Construção Ltda.
lhe.
N9 629.135 - Formaco Fornecedor:a N9 622..411 . - Representações c Co.N . 626.494 • Imobiliária Espianaaa
No 626.393 - 626.394 - Adelino Ro- de Materiais de Construção Ltda. mére io Comprima Ltda.
drigues,
No 622.732 - Mauro. Ceara.
No 629 :141 - Eípsidio
N9 626.495 - Imobil:ária Esp•aLada
N 9 626.499 - Luiz Carlos Parga N 9 629.169 - Eade Escritórios de N9 622.753 - Madeireila CuritibaLlin:tdda.
Rodrigues Vinhas.
nos Ltc.a.
Assessoria
a
Dirigentes
de
Emprazas.
626.493 - Luiz Carlos Pargo. aoNo 626.676 - Técnica Técnica ConN9 622.784 - Metalurgica Poliluz .1„No
N9 629.265 - Geosul S. A. Enge
tses V.n.aas
tábil Ltda.
Limitada.
nharia
de
Solos
e
Fundações.
No 626.517 - João O Me:reilos Fl.
Refrigeração Rok
N9 623.622
'No 629.267 - Kioli Barcos e Edu'', N9 622.785 - Lanches Ca.nnys Ltda. guctreLo.
Inada.
painentos
Ltda.
N9 626.554 - Construtora Vily
9 622.'468 - Dr. Jorge Zaiszupiti.
Iv o 62,6.557 - Pcnderossa Organiza.
N 9 622.641 - Iarmacia Fairnaut2
N 9 629.343 - Industrial e Comercial
ção de Imóveis Ltda.
Lanitacia.
N o 626.573 - Indústr • a de calçad,.5
Correia Ltda.
N9 627.965 - Comércio de Plásticos
C ovi Uda.
N o 622.642 - Confecções Bekrn
N9 629.372 - Fenemit Comércio e mi ada.
Eco Lt,a,
N9 626.574 - Brazik Indústiia e CO.
N9 62.3.276 - moinho Limoeiro s. Representações Ltda.
No /622.343 - Consorcio Edit^rial merc'^ Ltda.
- N o 629.427 - Brasilina Dionisio dos
• A. Mcii.sa.
N o 62.621 - Mecânica Ne.imec
Brt,silmiu Ltda.
,
N9 623.378 - Sinha Dona Modas Szrntn
N 9 629.474 - Representações Alvo- - N 9 622.844 - Ferrara Roupas Ltda. m.tacia.
Limitada.
N o 622.815 - Linepa S. A. Come, . No 626.622 - Construtora Nom
N9 628.488 - osvaldo Gonçalves de rada Ltda.
N9 629.486 - Supermercados May cio Indústria e Exp_rtação de Produ- Contineme Ltd a.
No 626,623 - Casa de Cal;ados Es-Levtda.( tos AgrícOlas.
No 628.676 - Fazenda São Luiz Sotroa cio Noi te Lida.
ciedacie Allõl11111a
N9 622.846 - Rysema Indústria clu
•
629.487
629.483
629.489
N
9
N o ,26.328
• Antônio martin 3
N 9 628.732 - Recovan Revestimen- 629,490 - Supermercados Lev-Lev LI Plásticos Ltda.
C.a. Ltda.
tos Leda.
N 9 622.847 - Indústria de Bijoutemitado.
No 626.621 - Plásticos Dila Ltda.
- No 628.737 - Apa Comércio de Alto N9 629.494 --Sonemi Sociedade Na. rias Afrodeite Ltda.
N o 626.628 - Plásticos Inka
No 622.848 - Bolsas Ilicia Ltda.
cional de Empreendimentos Inctus
Peças Ltda.
N9 626.629 - Plásticos Inka L..aa.
N o 622.654 - Padaria e Confeitaria
N 9 628.741 -. Pastelaria Dufoh LU
N9 626.680 - Editôra Credilivio Sad
Pacheco Chaves Ltda,
untada.
Paulo Ltda.
N9 629.495 - 629.496 - 629.497 -N 9 622.855 - Padaria Estrela Ltda.
N9 628.742 - christ/os George,s Sta,s- 629.499
- 629.499 - 629.500 - 50N9 622.857 - Bar e Café Perdizes N° 626.631 - Plásticos Inta, Lida.
sinapoulos e Christos Leonidas Telío- nemi Sociedade
Nacional de Empreen- Limitada:
N° 626.632 - .Georges Rir rica.
nopoulos.
dimentos Industriais.
N ? 626.653 - C-mérclo de Papeis le
N9 628.743 - 628.744 - 628.745 - N9 629.571 - Ccoperativa dos Ca- N 9 622.877 - Servitec S. A. Ser Aparas São Lucas Ltda.
viços Técnicos de Administraçao.
628.746 -628.747 - 628.748 - Chris- fccultores de Pirajui.
No 626.675
Anastasios Georgioa
Quatro- Ases Inau.stria Karathanes,
N o 622.886
tos Gecrges Stassinopoulos e Christos N9 629.572 - Cooperativa dos ,Ca
é Comércio de Produtos Alimentícios N o 76.680 - A Fundação Getulio
Leoninas Telionopoulos.
feicultores de Pirajui.
Limitada.
N9 628.750 - Encarregadora e DisVargas.
N9 629'.646 - Associação de Canto
Exportadcra Pra Late NT9 626.681 - 626.632 - 626.683 --.
N 9 622.888
tribuidora de Bebidas Aparecida Ltda. res
e
Compositores
de
Musicas
SerLimitada
No 628.751 - Barfonte Duns Ltda. tanejas de Minas Gerais.
Fundação Getu,io Vargas.
N 9 622.894 - Bar e Café Expoente N 9 626.684 - S gnora Modas e
N9 628.761 - Artefatos de Palha N9 622.755 - Morumbi RepresentaLimitada.
Alvorada Ltda.
tique Ltda.
ções Comércio e Construções Ltda.
N o 626.423 - Magel Máquinas em
N9 628.762 - Indústria de EmbalaNo 622.757 - Panificadora Silvia Geral de Escritório S. A.
No 626.685 - Mod Mec Mocielag..,n2
/em Real Ltda,
Limitada.
N9 626.424 - Magel Máquinas era em Mn:dia
628.763
River
Miudezas
Ltda.
N9
NO 626.772 - Carlos Eduardo Re.
Indústria de Botões Geral de Escritório S. A.
N9 628.764 - Editorial Holly co- N9 622.758
N9 626.425 - Magel Máquinas em senda e Cia..
Ltda
mercial e Industrial Sociedade en Co- Petropolis
No 626.792 - O. P. I. S. A.
N9 622.761 - AOugue São Fran- Geral de Escritório S. A.
niandita por Acciones.
N9 626.793 - O. P. I. S. A.
No 626.482 - Distilaria Ipê Ltda.
cisco
Ltda.
628.765
Editorial
Hobby
Co.
No
N 9 626.803 - Kenneth Calças e ca.:
mercial e Industrial Sociedad eu Comisas Ltda.
znanciita pordrAcciones.
N9 6;36.805 - Empreendimentos a.
Thomaz
Soares
da
*
628.775
-No
Administração Atlântica Ltda.
Silveira.
N9 626.830 - Gráfica Luppi Ltda.
N9 628.763 - Cor Decorações Ltda. _
NO 626.854 - Packard Instrument •
N9 628.831 - Churrascaria Treze
do. Brasil Ltda.
de Osasco Ltda.
N9 623.856 - Irmãos Nocera S. A. •
N9 628.846 - Papelaria Barroso LiComercial Industrial e Importadora.,
mitada.
N9 ui,6.959 - Laboratória Neomod
N9 628.847 - 628.848 - 628.849 Limitada.
628.850- 628.851 - 628.852-628.854
DE
N9 626.971 - Auxiliar de Constru628.655 - Papelaria Barroso Lttia.
, çõ?-s Estrela Ltda.
Rodrigues
de
N 9 628.858 - José
N9 623.993 - Lanches dos Amigos
Oliveira.
L:mitada.
N9 628.860 -João Berel Fernandes
N 6994 - Bazar Vip Ltda. N9 628.864 - Café N. S. do Carmo
No 629.996 -- Prata Velha Anti.'
Limitada.
quário Ltda.
DO
N9 627 056 - Cartplast Carteiras
N9 628.867 - Bar e Churrascaria
Vareta Ltda.
Plásticas Ltda.
1\19
628.879
Malharia
Merluchi
LiN9
627.057 - Bruno G. Martig=
nani.
mitada.
FEDER
AL
SUPREMO
TRIBUNAL
No 628.947 - Recuperadora de Eixos
No 67.7 058 - Irmor Indústria e
Bonsucesso Ltda..
Comércio de Vidros Ltda.
N9 627.059 - Bar e LancrieS Sãd
N9 628.959 - Comtral Comercial
Francisco Ltda.
Vol . 47 (Págs. 1 • 282) Janeiro de 1969
Transportadora Ltda.
NO 627.860 - Indústria de Galva.;
N9 628.960 - Beneficiamento de
noplastia Breslongo Ltda.
Madeiras Planalto. Ltda.
N9 627.088 - Metalúrgica Geltont:
No 629.016 - Indústria e Comércio
/ndústria e Comércio Ltda.
Rethal Ltda.
PREÇO; NCr$ 6,00
N9 627.089 - Capital Comércio
No 629.036 - Bazar São Pedro Ltda,
de Materiais Para Construções e
N9 629.058 '"•-- Carrosserias Nacionai
Ferragens Ltda.
Limitada.
• No 627.098
Michael Rusch.
N9 629.059 - Rcuben, Bournoukians,
No 62.2.699 - Niara Niam Delicias
' A VENDA t
No 629.061 - Cofemaco Comércio
em Carnes S.A.
de Ferro e Material para Construções
Ns 62?.100 -_Niam Niam Delícias,
Na Guanabara
Limitada.
em Carnes Bovina S•.A.
No 629.062 - Roandra, EngarrafaAlves
o°
I
Vendas:
Avenida
Rodrigues
Seção de
N° 627.10:1 - 627.102 - INTiain;
dora e Distribuidora de Bebidas LÀNiam Delicias em Carnes Bovina.
mitad-a .
Agência 1: Ministério da Fazenda
S.A,
N9 629.097 - Thermosolda Lida.
No 627.110 - Sociedade Melhora
No 629.103 - Climax Propaganda
Atende-8e a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
m:.:3tos da Bertioga Ltda.
Limitada.
Waldemar Ntoraerl.No 627.115
Em Erasilta
N o 629.110 - Regina Públicidad
Ne
Ntt90. 627.116 - Nazareth Kechicniart
Limitada, ••
Na sede do D. 1. N.
dwiga Kus-aba.
No 629.112 Landhes, e Pizzaria.
N ? 6 9.9.'32 - Panificadora _Cidade
Central I,
Leonor Ltda.
•
•

Vil...11.nn•n•••n

~uma Minel.n•
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N9 628.716 - 628.717 - 628.718 - K 9 630.557 - 630,568 - 630.559 -aul
627.7\.O - Bar Tabkriz Ltda.
628.720 - 628.721 - Administradora Jotavidros Ltda.
N9 627.710 - Bar Ta,barez Ltda.
N9 630.723 -a. Elan publicidade
No 627.776 - Elisa Rosa Chris- Zarzur e Kogarri Ltda.
N9 628.726 - Indústria Metalurgica mitada.
tino,
No 627.778 - Macenarte Móveia e Brumosa Ltda.
N 9 630.724 - 630.725 - 630.726
Decorações Ltda.
N9 629.754 - Mazal Comercial e Elan Publicidade Ltda.
Na 627.788 - Oswaldo Benedita Imnortadora Ltda.
N9 630.727 - Confeções
Simões.
N9 629.941 - Torrefação de Amen- Limitada.
N 9 630.728 - Laticknios
No 627.789 - Super Mercado Can- doim São João Ltda.
Can Ltda.
N9 629.946 - Anfra Indústria e Co- Limitada.
N9 627.790 - Red Rkeles Elétricas mérco de Plásticos Ltda.
N9 630.729 - Daher epresentaçõea
de Distribuição Ltda.
N9 629.962 - Eduardo Comércio e Limitada.1
Ubon
Automóveis
Na 627.801 Representaçxes Ltda.
N9 630a-730
Confecções A. F. Go
Ltda.
N9 629.975 - Cicalma Materiais Limitada.
1
627.805
Cotesul
Cia.
TeleN9
para Construções Ltda.
N9 630.750 - Cia. Botânica do
fônica Sul Paulista.
Brasil.
N9 627.849 - Bar e Cantina Ca- 1l9 629.977 - Laboratório Dueto "S. N9 630.756 - Produtos Alinientleida
A.
Especialidades
*Farmacêuticas.
pas Negras Ltda.
Ne 629.978 - Distribuidora Farma- Três Rios Ltda.
INT9 627.853 - Vip Vendas Investi- cêutica Brazão Ltda.
N9 630.773 - Autov ida Distribuie
mentos e Publicidade Ltda.
'N9 629.982 - Aica Administração dcra de Veículos Nacio aiS Ltda.
627.895
Vip
Vendas
InvestiO
N
Incorporadora e Construtora Associa- N9 630.804 - Brasme anica ComérN9 627.346 - Wilson Fausto Mi-. mentos
e Publicidade Ltda
da Limitada.
cio de Máquinas e Mot res Ltdr,
km.
627.826
627.987
Vip
VenNo
N9 650.844 - Card P at Indústria C
• N9 627.402 - Inbraeom Imuistria das
N o 623.933 - Indaiá Administra-. Coriiércio
Investimentos
e
Publiaidade
de Plásticos tda.
Brasileira de Radio Comunicações Ltda.
0:5 de Bens S. A.
N9 620.846 - Drogaria Kcsmos LiLtda.
629.984
Magazine
Onze
de
N9
N9 627.893 - Vip Vendes e Inves- Julho Ltda.
mitada.
Ne 627.410 - Cia. Industrial de timentos
e Publicidade Ltda.
Sincá.ll.
Sociedade Tc'
Na 63Q.879
Papéis Cantagalo S.A.
N9 629.955 - Irmãos Poulidis Limi- corporadora
N o 627.899 - Livros de Minas
s radora Ltda.
N9 627.411 -- 627.412 - 627.413 - S.A.
e Adminit
tada.
627.414 - 627.415 - 627.416 - Cia
N9 630.908 - Alber Felipe e Cia.,
N9 629.988 - Açopress Trefilados de Limitada.
N9 627.900 - Obra de As.astência Precisão
andustrial de Papéis Cantagaio S.a.
Indústria
e
Comércio
Ltda.
N9 627.425 - Iracema Modas :Social da Paróquia de Nossa SeN9 629.996 .- Boutique Marimod N9 630.923 - Cabinca Cobranças el
nhora do Patrocín i o de .Calcias.
Ltda,
Infermações Comerciais Ltda
N9 627.902 - Maria Consuelo Limitada.
Eauipetroi Inddstria Bhering
N9 630.928 - Corne eial ImportaN9 627.427
de
Carvalho.
630.044
Medeiros
Cavalcant)
N9
dora e Exportadora de Panai -se) Ltda.
e comércio L tda.
627.937
=
Piaria
PlaneamenComércio
e
Representação
Ltda.
N9
- 627.429 - Ecalpe- tos de, Negócios Imobiliários e CorN9
N9 630.936 - Cia., de Naveaaçad
la9 630.048 - Mormello e Kerusa- Norsul.
627.428 e Comércio Ltda
retagens.
uskas
Ltda.
trai.
Indústria
Lourenço
Bernardo
No 627.438
N9 630.937 - Cia. de Navegação Na 627.946 - Brasitalia Gráfica e N9 6E0.052 - Cerealista Ubá, Ltda. Norsul.
Coutinho.
Editôra S.A.
Na 630.053 - Comercial Santa Rita N9 630.933 - Meta urgica Ne:st:a
No 627.451 -- J. Carneiro & ela
leT9 627.980 - Indústria de Móveis do Oeste Ltda.
Indústria e Comércio Ltda.
Ltda.
Estafados Maclede Ltda. •
N9 630.058 - Cristal e Cia. Ltda.
N9 630.919
Indús ria Eletrônica
628.007
Jorga
Impottação
e
N9 627.471 - Leonardo Alejandro No
N9 630.074 - Ralográfica Daru So- Ranger Ltda..
Fraga Feres - Enrique Candeia Comércio 'Ltda.
ciedade Anônima. •
N9 630.940 - Itá Re' a Pavimenta4
Durá - Banho Suares Samme7 - No 628.013 - Nasa, Nacional de
ção e Engenharia Ltd
N9
630.105
Representações
Novo
Empreendimentos
Sociais
S.A.
José Amigo Ramos e Celestiao Pe
N9 630:949 - Ester iqueline Suf.!
N9 628.015 - GiusepPe Nahaissi Oriente Ltda.'
seira Cancela.
lotti.
628.021
Frigorífico
Incha.
N9
630.140
-Laguna
Ltda.
NO
N O 627.472 - 627.473 - 627.474 trial São José Ltda.
N9 630.141 - Farmácia Droga S'a3 N9 630.962 --" Dr. Jo ge Zalseupin.
627.476 - 627.477 - 627.47e
628.205 - Top Cai' Auto Ca- Pedro da Lapa Ltda.
N9 630.963 - Sabará Empreendi
N9
627.479 - 627.480 - 627.481 - Leo- pas Ltda..
N9 630.142 - Anfra Indústi'la e Co mentos e Participações S. A.
nardo Aiejandra Fraga Perez - Ende Plásticos Ltda.
N9 630.964 - Servite S. A. Servi.
Na 628.206 - 628.207 - Top Car MérCID
rique Cancela Durá - Benito SnaN9 630.180 - Braspeças Rockwell ços Técnicos de Admin stração.
rez Sanchez - José Amigo laarnae e Auto Capas Ltda.
N9 630.971 - Cia. limpla de Are
N9 628.210 - Dano Ferreira S.Mol. Limitada:
,Celestino Pereira Cancela.
N9 628.277 - Arquitetura Tropi- N9 630.190 - Ypec Produções C-i mazens Gerais.
N9 630.978
Benedic o Borges Seria
N9 627.482 - 627.483 - 32 9484 nernatográficas Ltda.
Terra Ltda.
627.485 -- Leonardo Alejandre Fra. cal
48.283 - Viking Comercial
N9 630.191 - YPec Produções Chie- Beba.
N9
N9 530.049 - Sacor a Indústria e
ga Perez - Enrique Cancela Durá
matograficas. Ltda.
Ltda.
- Bonito Suarez Sanchez - José Exportadora
628.372 - Concordia Enge- N9 630.194 - Almeida e Filho Li- Comércio S. A.
No
Amigo Ramos e Celestino Pereira nheiros Associados.
N9 533.087 - Stofarti Móveis e Demitada.
corações Ltda.
Cancela.
N9
630.196
Luminosos
Luz
Acra
628.374 - 628.375 - Concor-a
N9 627.892
Claiirison Balbaea
Linhada.
N9 627.479 - panificadora Vila diaNoEngenheiros Associados,
Deito.
Praia Ltda.
N9 628.379 - Sinha Dona Modas N9 630.222 - Comércio e RepresenN9 627.498 - Santa Luzia co
N9 629.647 - Milto Moreira Dila
tações Texteis Ccretex Ltda.
missária e Exportadora de Café Ltda.
arte.
N9
630.336
Fundibras
Indústrla
-No 628.428 - Sociedade de' Auto- e Comércio Ltda.
N9 629.655 - Norber o Aranda Mia
N9 627,505 - Droga Bela Vista móveis Tatuiense Ltda.
- N9 636.337 - Tinturaria N. S. da thew.
N9 628.485 - Comercial landry Penha
, Ltda.
N9 629.704 - Farmácia Drogaleve
Ltda.
Limitada.
la9
630.359
N9 627.511 - Expresso S.A. Em- Ltda.
Livraria
Cultura
PoEmprêsa
Montadora
Na 628.487
N9 629.705 - Sovai Sociedade de
preendimentos Sociais.
Industrial do Nordeste Ltda. - pular S. A.
Venda de Acessórics L da.
N9 627.512 - Nicolau Chaila.
. 10 630.370 - Perfumaria Sideral N9 629.726 - Indúst ia e Comércie
. N9 627.514 - Juralex Indústria e Enainol.
• de Tecidos Campos de Jordão Ltda.
Studios Ltda.
Comércio de Artefatos de Cimento N 9 628.489 - Brito & Queiroz.
Ltda.
N9 628.490 - Comercial Realeza N9 630.371 - Bar e Lanches Path, N9 629.727 - 629.728 - 629.729
Limitada.
Indústria e Comércio d Tecidos CaraN9 627.517 - Depósito Dasvillas Ltda.
Materiais de Construção Ltda
N9 628.505 - Talamae S.A. Má- N9 630.401 - Construtora Cardial pas de Jordão Ltda.
• N9 627.556 - Empresso S.A. Em- quinas Industriais.
Limitada.
N9 629.762
Magnun S. A. Par..
preendimentos Sociais.
N9 630.404 - Eletrolet Indústria e ticipações eEmpreendim ntos.
628.529 - High
N9 627.572 - Atra Industrial N9
Comércio Ltda.
N9 629.763 - 629.764 - 629.765 --a
N9 628.530 - High Club.
Erabu Ltda.
N9 628.570 - Peristhal S. A. La- N9 630.414 - Indústria e Comérck Magnum S. A. ParticíPaçõe.s e Empreendimentos.
N9 627.574 - La Balia Indústria minação e Comércio.
de Malhas Finas Olinil Ltda.
e Comércio de Calçados Ltda
Na 629.771 - Indústria Eletrônica
N9
630,416
M.
R.
Indústria
e
N9
628.574
Papelaria
Lola
mar
stria
N9 627.575 - La Balia Indú
Olinetto Ltda.
Comércio
de
Roupas
Ltda.
Limitada.
e Comércio de Calçados Ltda.
" N9 629.773 - Refrigeração Prinele
N9 628.576 - Fábrica de Calçados N9 630.438 - Comércio e Partici- pai
N 9 627.584 - Cafiro Importadora
Ltda.
pações
Guarany
S.
A.
Pilar
Ltda.
e-Exportadora Ltda.
.N9
630.439
Comércio
e
Participa.
N9
: 629.792 - Indús ria de Camas
N9
628.587
Grama
Produtos
de
' No 627.585 - Panificadora Mannções Guarany S. A.
Tricas Ltda.
Beleza Ltda.
go Ltda.
N9 628.706 - Auto Posto Galo , Bri- IV 630.444 - 630.445 - Mercearia N9 629.793 - 629.794 - 629.795
N9 627.611 - Nelson Guller &
Juvenil Ltda.
629.796 - Indústria d Camas Lica
lhante Ltda.
Cia. Ltda.
N9 630.448 - Sabim S. A. Brasa L:mitada.
N O " 627 . 701 - Vanor Salema ArN9
628.709
Panificadora
Fátima
Jeira de Indústria madeireira.
3 9 629.900 - Jarlm. y Imparteeãa
mond .
Limitada.
N9. 630.451 - Expresso X-15 de Expoiaaçaa Comércio e Represen'aN 9 627.705 - La Plata 1\aatores
N9
628.711
-Indústria
de
Calçados
Transportes Ltda.
ções Ltda.
Ltda.
Lucena Ltda.
N9 630.452 - Exprsesso X-15 de N ? 629,801 --Bar e este urante La
N9 627.712 - Seiko RepresentaN9 628.714 - Administradora Zar Transpoçrtes Ltda,
Ronde Ltda.
ções Ltda.
zur e Kogam Ltda
N9 650.490 - Famis Sociea-lade In- .Ne 629.502 -- 629.803 - 329.804
N9 627.716 - Construtora e Ins- N9 628.715 - Administradora Zar clud " N 1 e Mercantil Ltda.
629.805 -a• 629 506 -- ar e Res.autaladora Carvalho Ltda., " •
eur e Kogam Ltda.
W 630.566 - avtavidrce 'Ltda.
cante Lá Ronde Ltda.
N9 627.210 - Papel Braz Ltda.
No 627.218 - Vinícola irmkos DO21alísio S.A.
No 627.239 - Socive Sociedade CiNril de Engenharia e Arquitetura.
, N9 627.262 - Med Faia Industrial
Farmacêutica Ltda.
N9 627.277 - Lanches Rio Aguaída Ltda.
N9 627.340 - Irmãos Costa & Cia.
Ltda.
N9 627.341 - Tecidos Lago Ltda.
N9 627.342 - Distribuidora de Lukirificantes Lubri-Bom Ltda.
N9 627.313 - Indústria o Comeraiflo de Bebidas Doirama Ltda.
N° 627.344 - Indústria- e Comér_
aio de Bebidas Doirama Ltda
No 627.345 - Castelucci & Bar-
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- • -No 629.818 - Maria José de Melo N° 631.754 - Ciapar cia' Paraná 1 Ng 634.194 - Lambri Art Ltda.
'''7°
Comes.
N9 631.801 - Editõra Ric Ltda. : N o 634.240 - Teatro 'M guel Lemos lon• 634.855 - Domingos. Hé'io
No 629.819 - Sociedade Feminina S/C.
!Ltda.
.
de Instrução e Caridade,
1 No 634.278 - Luiz Bourne Fatiará 1 N° 634..858 - Ciconi Cootércio
N9 629.820 - Conselho Federal dal N9 631.805 - Laboratório Dueto
Importação 1 te: a
1
•
•A• Especialidades Parola eatrieas
• 1 N9 634.279
.N• 9 534.859 - 634.360 - Coem
Ordem dos Músicos do Brasil.
Antônio
Fidelis
de
N9 629.878 - Geosul S.A. Enge- N9 631.809 - Matilde Monas Ltda. Assis.
Comércio
Importa:cão Ltda
N9 631.810 - Magazine Issa Ltda.
nharia de Solos e Fundações
1
N9
634.862
-- Indústria de Pruri.
I
Engil Engenharia de sagem de BakeOte S:io Gonçalo Lt . a.
No 629.885 - Siena Indústria e Non31.811 - Saverio Vertando. N9 634.425
Soli
Ban
TratamenNo 631.832 Instalação Ltda,
N , 655.048 - Predial Ju'lândia
Comércio de Metais Ltda.
N° 629.904 - Ferragens Sandra to de Vidros Contra Raios Solares N9 634.499 - Telma Engenoaria Ltda.
Ltda.
e Prospecções.
Indústria e Comércio Ltda.
N 9 631.836 - Ed Creações de CouN9 634.531
.Francisco Assis NO 635.052e --C Permacel S 4. AdN9 6:3..906 - Laboratório Pelosi
ornarem.
ro
Ltda.
Cha.te-aubriand Bandeira de . Meio. 1 mínistraçao
S.A.
N9 631.818 - Architec Comércio No 634.545 - Lavanderia Cario- . 3.0 63a.ous - Conciomini d.Ldio
N 9 629.927 - Colchão Anatômico de Materiais Para Construção e Ma- ca Ltda.
'fido são Judas Tadeu,
N9
Ltda.
.0á) - roma AsOestos Mil
téria Prima Ltda.
No 634.547 - Machris S.A. In- tirt Ltda.
N9 629.928 - Lord Comércio e N9 633.709 - Correio da Mannã dústria de Embalagens.
NO 635. .065 - Doces e S 'mictes
Representações Ltda.
S.A.
No 634,552 - Big Comércio e Re- 1 , ociange
Ltda.
629.938 - Novinco Comercial
•
N9 634.101 - Auto Pôsto Goarujá presentações Ltda.
Ltda.
Ltda.
N O 634.554 - A.uisio Lopes, de Oli- 1 No 635.080 -- Confecções de R•ou¡pás Andrey Ltda.
N n 630.903 - Feloy Comércio e
N9 634.102 - Fotoquímica Brasil veira.
Representações Ltda.
Ltda.
N o 63-4.558 • - Ferpin Indústria,'
No 635.031 - 1Vlacalu Indústrie o
lo ,/ 631.123 - Malharia. Aioistil
N9 634.103 - RepresentaçZ,. e,s é Gráficas Ltda.
Comércio de Artefatos de 13Jrracila
Ltda.
Contabilidade Repress Ltda,
Alvorada Niquelação 'Ltda.
NO 6,74.572
.1“ 635.082 - Construtora e In-.
N9 631.134 . - Leopoldo Minekier.
N9 634 •1.04 - Nag T odústria. e e Cremação Ltda.
corporadora Vetor Sociedade Covil
1'7» 631.138 - Soarge Indústria e Projetos de Máquinas Ltda.
1 N 9 634.765 - Ram Indústria e Co, ' Ltda.
Comércio de Tintas 'Ltda.
No634.105 - Empreendimentos mareio Ltda.
NP 631.151 - Auto Mecânioa, PaI NO 635.084 - Suzanne- Glaycles on.
Solemar Ltda.
N9 634.768
Ram Indústria e Co- chlstrias de Cosméticos e Perfumaria
raná Ltda.
, N9 634.106 - Confecções DiOrly merco)
Ltda
Ltda.
1O° 631.95 - •Severmo João Balls- ' Ltda .
- Bar g Lanchos Las o, o 635.117 - Helladio Francirco
•
ta Zornitta,
-N9 634.107 - Rico Repres atuações _moio Ltda
I C•apisan.
N9 631.203 - Inotástria e Comer- da Indústria e Comércio Lt .1A .
y• ,
Equipamentos Inter- Mallet Ltda.
Daltro
Ltda..
cio de Lages
N O 634.111 - Senador •- Lanches max Ltda...
•
- Agro Industrial vía1N9 631.207 - Brazão Tintas S. A. Ltda.
a _ • let L td a
I No 634.796 - 634.797 - Foru ip
Soldas Reunidas
No 631.234 -.124
Hélio de, Francisco
• N.9. 634.134 Câmara Brasilea
ir mentos Internar Ltda.
Ltda.
,°nsald •
No 631.249 - Agro Industrial e de Sociedaoes Anon:mos
-- Confecções DT Ltda
1; 9 635.125 - Hélio de Francisco
N9 634.806
N9 634.135 - Tecelagem Santo1No
Comerciai Aguapei Ltda.
634.209 - Pósto de Serviço Ansaldo.
N9 631.250 - Beagá. S.A Imitis. Antônio S.A.
s •
Rádio Cultura da
•
N9 634.148 - Depósito de Meias
trial de Eletrônica Radio e leia634.810
Sociedade
Rioicola
Leme
Ltda.
25 de Março S.A
visão.
araibal Ltda.
NO 615.127 - Roeria & Cia. Ltda.
N? 631.291 - Juvenil Luiz de 011- N9 634.149 - Decabras Serviços Valp
No 635.128 - Metalúrgica Mai ly
N9 634.811 - Expresso Astro Una
Veira.
Especial.‘000s em DKW Ltda.
N9 634.852 - Panificadora 19 Ltda. Ltda.
635.147 - Regia Car Comércio
No 631.294 - Lift Vaus T oans- N° 634.188 - Cia. Paranaense de N9 634.853 - Mtereleo
Auto e 1\i,
ar
Indústria d eAuto Peças Ltda.
Açúcar e Alcool Paranaçúcar.
portes Ltda.
Peças
Ltda.
Ns. 635.148 - 635.1.49 - 635.151
N O 634.190 - Sociedade Comercial
N 9 631.301 - Papelaria e TilIOe„ N9 - 634.854 - Gráfica Fujityania - Marcas Famosas de. Santo Amae• Industrial de - Construções
grafia Fita Ltda.
ro S.A. Comércio e Importação.
Meia ,
N9 631.336 - Fernando Iehly de preseiluaçoes Laxa. Socoora.
NQ 635.266 - Bambino. Comercio
Lemos.
de Brinquedos, Ltda.
I. 631.337 - Fernando TehlY de
N9 635.283..Six Tour Turismo
Lemos.•
Ltda.
N9' 631.343 - Indústria. de -Plasti.
N O 635.288 - Organiza oão e Procos Guanabara S.A.
dução Agrícola' Indástria e Comé••cio
No 631.344 - Sigma Ri o- RePreo
Ltda.
sentaçoes Ltda.
N O 635.345 - Gráfica Dois CórreN° €31.370 - Pastelaria Rio Pé
gos Ltda.
rola Ltda.
No 63b .346 - Cerâmica Estoril.
N ? 631.371 - Bar e Lanches Urtiã C
Ltda
Ltda.
NO 635.388 - José Wilson Coull.
N9 631.372 - Autovenda
nho.
4
buidora de Veículos Nacionais Lida.
NO 635.394 - Carvalho & Couto.
N o 631.373 - Autovenda
No 635.402 - Fundição e 1VIecáriibuidora de Veículos, Nacionais. Ltina.
ca Paraná Ltda.
Irripôsto só-bre Produtos Industrializados
N9 631.374 - 'Nortex Repr ,eentaNO:. 635,403' - 635.404 - 635.405
ções Ltda.
- 635.406 - Fundição e Mecânica
Paraná. Ltda.
N9 631.400 - Lei & CIa. Ltda.
DECRE'CO-LEI NP 400, DE 30-12-68No 635.407 - 635.408 - Fundição
N9 631.401 - 631.402: - 1Lst. &
Continental Ltda.
Cia. Ltda.
N9 635.413 - Jotaidros ComerN9 631.403 -- FórDilate • Cia Naciar Ltda.
cional de: Coroas e 'Pinhões..
Divulgação
n
NO 635.415 - Coopero tive Agro
4 1.0E4
Molos BraNo 631.404. - POsto
Pecuária de Itambacuri Ltda.
sileiro Ltd'a .
No 635.416 - Fundição Contine13.
No 631.405 . - Milton Indústria e
tal. Ltda.
Coméicio de Máquinas e E polpaN9 635.411 - José. Fidcres Soares.
PREÇO: (00
mentos.' Ltda.
Drs., 635.418 - .635.419' - 635.420
.N9 .631.422."- Jastnil Nami ?s Ge- José Fideles Soares.
NO 617,.442 - Taba Empreendlo
naro Perorado.
mentos Imobiliários Ltda.
N9 631.423 - 631.424 - 631.425
Tarnir Nami Cury e Genato- Pe.L.
NO- 635:463 - Arnaldo Nascimento
VENDA
Mendes Dias e João Batista Sérgio
corado.
No. 631.490, -- Cortume 'Noroeste de
Murad.
São. Paulo Lt.da...
N9 615.482 - Indústria de APaTê`.
Na
Guanabara
1.9 631.551 -- Cafée Bar Pérola do
lho sde Precisão S. A.
No 6?5,483. - Indústria de Apar&o
Jacaré Ltda.
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
lho sde Precisão S. A.
N9 631.514 - Feed F.ar Matarias
Qu.micas Ltda. •
No 635.484 - Indústria de Aparê...
lho
ode Precisão S. A.
Agència
1:
Ministério
da
Fazenda
119 631.565 - Feed Rir 'Matérias
N9 635.485 - Rei dós Sabonetes
Quimicas LtGa.
Perfumarias
Ltda.
N9 631.612 • - 631.614 - Formate
Atenck-se a pediNs pelo Serviço de Reenibõlso Postal
N O 625.530 - Sodica S.A.
Cia. Nacional de Coroas a Pinhões.
bii'droo Cumbustiveis e Veicules
631.637 - • • CireI Comér Oco e •,
Automotores.
Indústria Representações Ltda.
Em Brasília
615.527 - Osmar Dupret SiNo 631.624 - Langfor Perforações •
mões.
•
Na secre do VIM
N9 615.535 - L. Bonne Romireo.
N9 631.7.11, - Wolf Gryner.
Gomes
NO °35.. 623
N9 63 1 .116 - Na:venni Naiegação .
Brandão.
.••
do Rordeste L.da..
••••••n11n11.
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Listas Telefônicas Brasileiras S.A 1 Helomar S.A. Indústria de Ali.
No 635.680 - Neo Pavi Constais- N9 408.552 - Alfredo German RoPáginas Amarelas (recurso interpos- mentação - Junto ao rei. 219.284.
dolfo Hahn.
Pavimentações Ltda.
Indústria de Meias Wil iam S.A.,
N o 635.693 - Joaquim Aleixo de I Y. A. B. Sociedade de Responsa- to ao indeferimento da marca Anuábilidade Ltda. (titular do reg. ••• rio Brasileiro de Expportação termo - Junto ao reg. 230.335.1
j1itedeiros.
n9 607.595).
Interheem N V - Juntoieg.
N o 635.718 - Comercial Foto Re- 288•095)•
Waldemar Tani (titular do reg.
Behnont Ind. e Com. de Cosméti- 230.787
.
!gela Ltda.
320.757).
cos Ltda. (recurso interposto ao deN9 635.733 - Comércio e RepreLaticínios
Campos GeraiS Lida.
ferimento
da
marca
Belton
(têrmo
tentações ABC L tda.
SEÇÃO DE RECURSOS
Junto ao reg. 278.746.
n9 614.640).
Lucas Draningos
N o 635.746 MARCAS
Fábrica de Linhas Adonis Ltda.
Agostinho.
American Cyanamid C4mpany (recurso interposto ao indeferimento Junto ao reg. 288.717.
Lucas Domingos
N o 635.747 Recurso
Interposto
da marca Alinhavar têrmo 614.735).
Agostinho.
Ibia - Instituto Bioquímico In- Paulo Cheli - Junto ao reg.
N9 635.748 - Organtec Produtos
Isnard & Cia. S.A. Comércio e
Qunnicos Ltda.
Indústria (recurso interposto ao de - ter-Americano S. A. (re.cureo in- 309.563.
N9 635.749 - Organtec Produtos ferimento do titulo Olima Represon- terposto ao deferimento da marca
Humberto Monteiro Lei e - Junlbilam térmo 809.085).
Químicos Ltda.
to ao reg. 327.040.
N9 635.750 -a- Imobiliária Setmar n9
tações
Coméreio e Indústria termo
570.143).
The Sherwin Williams ompany
PATENTES
Ltda.
Junto ao reg. 329.405.
Denver
Eletrodos,
Soldas
e
MaquiN o 635.756 - Video Propaganda
Recurso interposto
nas Ltda. (recurso interposto ao
Leukert êt Cia. Ltda.
Junto ao
Indústria Elétrica Brown Boveri
Ltda
deferimento do titulo Denver Auto S. A. (recurso interposto ao deferi- reg. 340.018.
N o 635.775 - Indústria e Cmêr- Peças têrmo n o 447.445).
P I termo 137.299).
Hertz System Inc. - Titular de
cio de Artefatos de Malhas Marcetex
Allmanna e2( anska Elektriska Ale- mento da patente
Escudero Benitez (recur- reg. 3.48.806.
Ltda.
tiebolaget (recurso interposto ao de- soHenrique
inte_pasto ao indefer mento da
N9 635.774 - 635.775 - Indústria ferimento da marca Rheno termo
patente P I termo 163.377).
Usafarma S.A. Indústeia Farmae- Comércio de Artefatos de Malhas no 546.978).
cêutica - Junto ao reg. 1351.085,
Mareetex Ltda.
Bozza.no S.A. Coneercial Industria
N9 635.812 - Instituto de Beleza e Importadora (recurso interposta ao
A P Green • Argentina Seciedad
Lady Ltda.
deferimento do nome comercial Bo..
Anonima Comercial Indu trial y Ine
Seção de Transferência
Nv 635.813 - Fritz Hollaender e zano, Simonsen - & Cie,. Vela. termo
genieria - Junto ao reg, 355 358.
Guilhe-ime Napoleão de Abreu.
n9 549.918) .
e
Licença
N9 635.815 - Padaria Elite LiRJriner Herrrnann S. A. Indústria
Cafés Finos S.A. - Junto ao reg.
untada.
de Tintas e óleos (recurso interposto
de exploração de marcas 366.519.
N 9 635.816 - Metalúrgica Invicta ao deferimento da marca 40Reca1ix Contrato
Por despacho do sr. chefe da seção
S. A.
STP Corporation - Ju. to ao reg.,
têrmo 566.126).
foi mandado averbar o contrato de 379.440,
Nv 635.817 - Metalúrgica Invicta
Lojas Duton S. A. (recurso inter- exploração da marca B S A regisS. A.
Société D'Exploitationsip ChimiquES
N? 635.818 - Alban & Ltda. Lie posto ao deferimento da marca Cre- trada sob o n o 306.750, de propriedade de The Birmingham Small Et Pharmaceutiques Seceh S.A; dil-Tan termo 561.790).
raitada.
Arms
Co.
Ind.
estabelecido
em
InHotéis Regente S .A. (recurso in(Société Anonyme) - Jtrnto ao ter.
N o 635.825 - Copiadora Sul Ameterposto ao deferimento da marca glaterra e em favor de B S A Cycies mo 369.144.
ricana.
Limite('
a
título
exclusivo,
estabeleN o 635.952 - José Augusto"Mon- Mundial têrmo 578.124).
Sewing Limitei" - Junto
Hotéis Regente S. A. (rrecurso in- cido na Inglaterra. - Arquive-se o aoEnglish
tandon Júnior.
reg. 222.434 e termo 235.663.
terposto ao deferimento da marca contrato.
Istag A G Suhr A G - Juntt, ao
N o 635.960 - Nacional Planeja- Regente termo 585.571).
Por despacho do sr. chefe da se- reg, 253.894.
mentos Comércio e Indústria Limição
foi
mandado
averbar
o
contrato
ison
S.
A.
Indústria
Farmacêutica
tada.
English Sewing LimIte(11 - Junto
N o 635.961 - Brasil Publicidade e (recurso interposto ao deferimento d eexploração da marca PT, regis- ao reg, 291.007.
da marca- Dlabeton têrmo 587.414). trada sob o n o 342.979, de proprieExposição Ltda.
Torresul S. A. Indústria e Comér- dade de Cummins Engine Company
N o 635.969 - Restaurante Aflue
Diverso,
cio (recurso interposto ao deferimen- Inc., estabeelcido nos Estados UniLtea.
N 9 635.970 - Restaurante Anne to da marca Torcei termo 612.127). dos da América e em favor de Cum- Laboratório Vebel 4 Produtos
Produtos Alim(aaticios Adria S. A. mings Engine Company Limited, esLtda.
tabelecido nos Estados Unidos da Farmacêuticos Ltda. - Junto ao reg.
N 9 635.971 - 635.972 - John. (recurso interposto ao indeferimento América.
- Averbem-se os contra- 215.608 - Retifique-se p nom- da
da frase após 365 dias do ano, Sem
Comercial e Importadora S.A.
titular mediante apostila i como solipre a Mesma Qualidade têrmo nú- tos como indicado pela seção.
citado.
mero 747.184) .
DIVISÃO JURÍDICA
Transferência e alteração de nome
Laboratório Legrand Ltda. SECA° LEGAL (PATENTES)
de titular de processo
S. A. Moinho Santista Indústrias
Junto
ao reg. 204.725 Nada há
Gerais.
(recurso
interposto
ao
deferiRio, 14 de março de 1969
Foram mandados anotar nos pro- que deferir em face da declaração
mento do termo 829.502 marca Per- cessos
abaixo
as
transferências
e
alde
fls.
13.
Arquivamento
vilene) e temo 829.503).
Fábrica de Carrocerias Metropoli- terações de nome:
Adhemar de Barros Pilho - Na
f Foram mandados arquivar os tana
S. A. (recurso interposto ao
Arudá Bucar & Cia. Farmácias e pedido de anotação de transierência
processos abaixo:
indeferimento
do
nome
comerciai
Drogarias
(transferência
para
seu
Ida
marca Calvila termo 517 477 _
N9 130.629 - 130.630 - Miles Laa Fábrica de Carrocerias Metropolitana nome das marcas:
Arquive-se o , pedido.
boratories Inc.
S. A. termo 413.998).
Elixir de Inharé odurado registro
N 9 133.639 - 133.804 - J. R.
Tecnoául S.A. Indústr a e Cone!rForma S. A. Móveis e Objetos de n9 288.428.
Geigy S.A.
cio - Junto ao reg. 232.942 - ArSertanejo reg. 288.429.
N o 133, 901 - Farbenfabriken Arte (recurso interposto ao indeferiquive-se O pedido em face da petl.
mento da 'marca Forma têrmo núBayer Aktiengesellschaft.
face da petição de fls. 119.
Ishikawajirna
do
Brasil
S.
A.
En134.150 - Miles Laboratires mero 421.776 e termo 421.777) .
genharia
Comércio
e
Indústria
IshiPhileo Ford Corporati4n - Junto
Inc
Anderson. Clayton & Co. S. A.
Ishikawajima regs. 214.732 ao ref. 263.263 - 1: Nada há que
Ns. 137.330 - 140.984 - 142.754 Indústria
e Comércio (recurso inter- com (alteração d enome das Marcas: deferir quanto ao pedido de fls. 16:
Ciba. Société Anonyme.
a-- 143.385
ao deferimenea da marca Aço
2: Arquive-se o de fls. 17, em face
N 9 156.147 - Rohm & Heas Com, posto
214.733 - 214.734 - 214.735.
Brasileiro têrmo 446.775).
Ida declaração de fls. 20
pany.
Cuddle Knit Knitting Mills Inc.
Lahikawajima do Brasil - registros
N9 160.468 - 174.314 - Sandoz (recurso
interposto ao dafelimento ns. 214.736 - 214.737 - 214.738 - Prema - Preservação de Macieiras
Patents Ltda.
da marca Cuddle Knit termo núme- 214.739.
S.A. - Junto ao reg. 263 370 Nv 165.718 - F. Hoffmann La ro 463.206).
!1 - Arquive-se o pedido anota.
Roehe & Cie Société Anomyme.
Ishibrasil
regs. 214.740 ,ç ã o de transferência de fls. 8; 2 Merck & Co. Inc. (recurso Inter- 214.741 - 214.743 - 214.742.
N 9 166.092 - 176.958 - Farbwer;Diga a requerente acima em lace do
ke Hoechst Aytiengesellschaft vorra posto ao indeferimento da marca
Indústria de Calcinação S. A. - arquivainen;.o do pedido de fls. 8.
Meister Lucius & Bruning.
Triduralta termo 478.393) .
Icei (transferência para seu nome Time Birminghan Snaall Armes
N9 170.596 - 176.103 - J. R.
Helios S. A. Indústria. e Comércio da marca Supercal reg. 221.906).
Geigy S.A.
Company Limited - N pedido de
(recurso interposto ao deferimento
N9 178.332 - 178.398 - Ciba So- da
Indústrias Vinowal S. A. (altera- apnedo itdaoçã. o de contrato da marca
insígnia Eliobraz têrmo 488.159).
ciété Anonyme.
ção de nome da marca Vinoral re- E S A reg. 275.704 - Areerieeese
N o 180.039 - 180.142 - 180 175
Farbenfabriken Bayer Aktienge- gistro 349.008).
• J. R. Geigy S. A.
sellschaft (recurso interposto ao deToshiba - Irne S. A. Indústria Reizinho Roupas e Uniforme:: LI-.
N 9 180.056 - 162.140 - 187 061 ferimento da marca Anapirim termo
e Comércio (alteração de nome da mitada - No pedido 1e anotn.eão
▪ 187.062 - Sandoz Patents Lind- n.9 548.984) .,
de transferência da mates Reizinho
marca Irne termo 535.475).
'tad.
Silemoto S. A. Equipamentos Para
reg. 294.388 - Arquivese e pedido.
N9 187.338 - Roinn & Haas Com_
Indústria
e
Comércio
Libra-S.
A.
Automóveis
(recurso
interposto
ao
pany.
Casa Merchid Millen itda - No
Poulene dererimento da marca Shimornoto - Alteração de nome da marca Li- ]pedido
N9 187 397 - Rhóne
de anotação de ransfereacia
bra reg. 199.09:.
termo 535.231).
S. A.
da marca Bcuiba reg. 323.512 Letromecânica Dyna S. A. (ren Arquive-se o incido.
MARCAS
curso interposto ao deferimento na
Exigências
marca Dyn ato roo
'In 587.34( ) .
•
Labora ócio Sobe
'tiro oedica,
Exigências
Confecções Orieiee S. A. (recurso Ternioa eom exigenc!a s 'umprir: ano tação de con tra Co da mares SJITêrmos com exigências diVerzse interposto ao deferira r e da maeca NV A
z,;ck & Company Linuted
reg. 324.133 - ;Arquiva ,s e c
A cumprira
Casa Oriente térrrio 599.440).
- Titular do reg. 218.849.
pedido.
çOes e
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TERki0 N e 146.444 de 25 de janeiro de Ayoe
RequerentesLABORAT6RIO MCMDFARMA LTDA ----Estado do ?.to
Modelo de Utilidadet"NOVO MOD2L0 DE BOLSA PLEX1VEL PARA
AC0NDICIONA11NN70 DE SOLUÇOES IJIMICA8 E TERAPEUTICA3
REIVINDICAÇOES

ra10 N e lijLt 178 da Z5 de omucro co 19bZ
Requorsãto: OUVO SILVEIRA =IRA - São Parlo
Privilgio de Tnvenão: "AFEWSIÇOAKENTOS MI-Dra pc:;TTvvov na rAan*
ATUADOS POR l'UFULSO INICIAL"

1-

C A O OS

1 - Novo modelo de bolsa flexível para o acondiolonamanto
de a.luçõem ouÍmloaa • terspeutleas, carectorixado pelo fato da
compreender um corpo achatado Cze formato substanciaimente, retangça

Aperfeiçoamentos em dispoeitivos de corno
i

lar constituído pela superposieU de duse finas folhas che material

almente em férma da barril, em cujo interior são previstas

respectivos bordos.; • pelo fato de serem arredondados os tintos do
referido corpo e, ligeiramente, convexas ma respectivos •xtromida.

atuados por impulso inicial, caracterizados pelo fato da
compreenderem a provis g o de um corpo cilíndrico aubstanciduas paredes tranoversais parelelaa dotadas de uma abertu-

pl‘stico flexível • tranaparents, soldadas uma ; outra ao longo da

ra ou manga central, que dividem o interior do corpo em
t8 cámarao, sendo o corpo atravessado axialmente e com-

da e.

pletamente por um eléstico duplo amarrado pelas suaa extra

1, ‘ car.cterisado pelo fato de que as referidsa •ítremidades aio sol
dadas do longo de uma zona de maior largura do que a dos bordo

midades nas paredes laterais ou. extremas do dito corpo an
do previsto Um contra-pâso suspenso do dito elálatico duplf
dentro da câmara central.
2-

Aperfeiçoamentos em diapooitivos de corda
,.._
atuados por impulso inicial, de qcórdo com o ponto 1, os-.

2 - Novo modelo do bolsa flaxivol de scOrdo com o ponto

longitudinais do saco, estando ainda uma dessas extremidedes atra
wesesda, na parte soldada, por uma abertura em forma de olhal a *

outra provida tambem, na parte soldada de dota orifícios tranapa.
rentes.
3 - Novo modelo debolsa flexível de arsOrdo com o pontos

.recterizados pelo fato de que cada uma das paredes trenarareais é dotada de orifícios distribuídos equidistantemel
te em t8rno da sua abertura °entra' e de que em cada um dl
Mis orifícioa 4 previsto um pino alongado deoloCtivel pari
.elemento ao eixo longitudinal do dito
3-

corpo.

N

ItuadOs por impulso inicial, de aotrdo com qualquer Ulk
1
.os pontos precedente, caracterizados pelo fato de gjta oca
a pino é dotado de uma cabeça que se move dentro da cama
a extrema e de que o comprimentC de Cada pino

é lure Pouco

1.-

extremai

1.

j
4

AperfeiçoamentOs em dis p OsitiV00 de 6brU4

tuedoe por impulso iniciei., au bstancialMentO ~114
lui • ilustrado noP desenhos anexos.
!O

e 2, caracterizado pelO fato de que a ' extramidade do

3200 provi.

de dos referidos dois orificioa traapassontes se acha. dotada de me
ou eventualmente, de dois spendiess tubulares igualmente de mat j

pl;stico -.conquanto do maior rigidez do que 22 referidas fole
-rlas

-

Aperfeiçoamentoa em diapositivos de COrde

aior que a largura da referida câmara

1

li

e q ue e* engastam e soldam por entre as referidas folhas:. cerce*
terizado pelo fato de que, pelo menos, um dermes ap;ndices tubula.
roo passo por entre os referidos dois orificlos. .
4 - Novo modPlo de bOlsa flexível para o aeondicsionemen,
solueõea
clinicaa e terepOutiess substanolalmente I* avOrdo
te da
a-* 4! ...4 aqui descrito e ilisetrado no desenho anexo.
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ItERMO N A Ï45.33-6. de 7 de dezeabroade
(equerentes TWIN DISC CLUTCH COMPANY
Privilegio de Invenção: 11 TRANSMISSX0 DE ENERGIA "a
aREIVINDICAOESJ
1. Transmiasao de energia, caracterizado
a
for compreender em relação de fluxo de energia em série uma)
embreagem mestra de placas de fricção tendo sua entrada co)aectada uma fonte de energia de velocidade constante e um
membro com hélice rotativo conectado à salda da embreagem e
'adaptado pra operar em um fluido, sendo provido dispositivo
Iara variar infinitamente a intensidade de contato das plaa
cas da embreagem a fim de regular o flane de energia ao membro com hdlice, e sendo provido dispositivo para suprir flul
ao refrigerante As placas da eabreaaem.
2. Transmissao de energia de ac8rdo com o
Ponto 1, caracterizado pelo fato de que a embreaaam d acio,,
1

nada hidrOulicamente pela admissao de pressa° de liquido a
Uma câmara de eng atamento, infinita variação da mencionada'
pressao de liquido provendo um contr4le sem escala do fluxo

'''
a: de energia ao membro com hélice. a
a
t
3. TaansmissaO de energia de ac6rdo com o'
:r
'Tonto 2, caracterizado pelo fato de que o membro com halt 1
te constitui o impulsar de um conversar de torçao bidraalia,"
co cuja satda e arranjada para conezia com uma carga, sendo'
1
provido diapositivo para constantemente manter o circuito
• e. a' torcida' do conversar cheio de liquido operante.
lag-aaeaa
• 4.. Tranamissao de energia de acordo com o 1'
'ponto 3, caracterizado pelo fato de que a anexada engatam.'
1

mento faz parte de um sistema hidráulico que inclui uma bom
ba, dispositivo de válvula interposta entre a boába e a cla
mera de eagatamento, e pasaagens respectivamente conectana
do o dispositivo de válvula com a cámara de engatamento e

'as placas da embreagem, sendo provido dispositivo para poa-1

sicionamento infinito do dispositiva de válvula relativo a
passagem da placa de embreagem para variar a pressão na ela
mera de engatamento;ern que a mencionada passagem da placa
de embreagem constitui o escape para o dispositivo de valva.
18 e faltas o liquido refaigerante As placas da embreagem.1
Transmissão de energia de acórdo com o
Ponto 4, caracterizado pelo fato de que o conversar é inter:W

posto entre a salda da bomba e o dispositivo de vdivula de
modo que o circuito toroidal do-coeversor faz parte do mear

A

,cionado sistema hidráulico.
4

com o ,
6. Transmiss'ao de energia de acordo

5,O
- rto 3, caracterizado pelo fato da que o circuito toroidal
Ao conversot hidráulico compreende o impulsar, um estator e
jama tUrbina com dispositivo para conexão à uma carga, o dia,-

larao e le, 1969

'positivo para manter o circuito toroidal cheio com ligai-do'
operante sendo adaptado para manter o mencionado 'tolhido O*
perante à uma pressao básica, e dispositivo
sendo previdof
para variar . a pressão na câmara de engatamento em reaçaa A
predeterminada condiçZlo de fluxo no circuito temida, 0/
dispositiva por Ultimo mencionado compreendendo uma bomba
se conectando com a câmara de eagatamento para suprir liqui,
a
do de pressao à mesma sob controle de dispositivo de veiculo
conectado com dispositivo de pist go que O reciprocavel em um
alojamento e define com éste câmaras em lados aportas! do dia
positivo de pistão e o qual é inclinado para determinar urna
presso máxima na câmara de engatamento, enquanto agoiposi.
atanados tubos Pilot na circuito toraidel adjacente Ae entra
ia e saida do estator e se comunica, respectivamente,lcom ae
câmaras de dispositivo de pistão nos Nados não inclinado e/
a
inclinado do dispasittva de pistao, a pressão na câmara no
n
I
lado não inclinado do dispositivo de pistas relativa 4 pretak
1
srs na outra câmara sendo maior quando a operação do oonvera
sor aproxima tt rnenciorada relação de Éluxo de energia para a
abaixar a pressa() na câmara de ongatamento. A
1
a
7. Trans:mias-ao de energia de acordo cam
Porto p, caaacterizado por incluir um sistema hidráulico /
que inclui uma bomoa e a câmara de engatamento de embreagem'
junto com dispositivo de freio inclinada A uma posição:1 mamI

tendo um eixo conectando a embreagem as impulsar estacionario quando a embreagem é desengatada, o mencionado disposta
Uva de freio incluindo uma câmara para receber um liquido
de pressão para desengatar o dispositivo de freio, e dispositivo de válvula sendo interposto entre a bomba e as Camaa
ras de engatamento de embreagem e de desengate do frei b câmaras estas que sen aoractadas com o dispositivo de válvula
por dispositivo de passagem secundaria, enquanto são
dos dispositivos para
para infinito posicionamento do dispoSitiI
vo de válvula para variar a pressao nas câmaras de engtamenta de embreagem e de desengate do freio.
). 8. TransmissSo de energia de acdrdo coa
ponto 3, caracterizado pelo fato de o circuito toroidaa
1
compreender um impulsar e uma turbina posicionados danara

f

de um alojamento de conversar carregando um estator, o impulsor sendo conectado com a fonte de energia de velocidade
constante por um eixo de entrada e a turbina sendo coneotaa.
do com um eixo de carga, a embreagem de placa de fricçaa
provendo a conexao entre o eixo de entrada e o impulsor i é,
dasposto dentro de uni invdlucro cilindrico se estendende do
impulsar e alojamento reciprocavel um pistão definindo com
o invdlacro a câmara de engaaamento_de embreagem para reco_
bar a liquido de pressão, o circuito toroldal e a cArnara
de engatamento de embreagem fazendo parte de um sistema'hia
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. tbelidó que- IiCiiil 52aLS-6 0311 ;daraT-CM'iúuamente—dõPrir lt:"
,
..—.
gdb de pr-Ciiãb O arclafó toroidal, diapositivo de paSsO.
6M conectinão b eiráultb ii5Yafdil e a câmara de engatamenel
4
o de embreaja, e dispositivo de válvula interposto entre 0

"Ireuito toroidel e um reserVatdrio, enquanto pão providosf
1[
aispositivos para posicionar infinitamente o diapositivo de
Llvula para variar e:pressão no circuito toroidal e o cá- 0
era de engatamento de embreagem, o dispositivo para supria
iquido refrigerante As placas de embreagem eorwr---' - .--1:- i
ilisnositivo de P assagem do circuito toro/dal,
aseee

9. Transmissao de energia de acordo com o'
"I mover,
Cénto 8, caracterizado por incluir dispositivo para
Jp.pistao à posição livre,
I IO. Transmissão de energia ao acerco com o
-J
;tonto 3, caracterizado pelo fato de que o circuito torcida),
compreende um impulsor e uma turbina posicionado dentro de
Um alojamento de conversor carregando um estator, o impule

sor sendo coaectado com a fonte de energia de velocidade
constante por um eixo de entrada e a turbina sendo conecte,,fr
ida com um caem de carga, a embreagem de fricção prevendo a
reOnexao entre o ciem de entrada e o impulsor d disposto dena
tro de uefinvdlucro cilindrico seguro ao eixo de entrada e . e)
alojando reciprocávelmente um pist;o definindo com o invdluf
,ero a câmara de engatamento de embreagem para receber o lia ó circuito toroidal e a anexa de engata..1
quido de preseeo,
e
mento de embreagem fazendo parte de um sistema hidráulico
que inclui uma bomba para continuamente suprir liquido de
,pressao ao circuito torcida),, dispositivo de passasem come,'
e
tendo o circuito toroidal e a câmara do engatamento de em-reagem m dispositivo de válvula interposto entro o circuito. toroidel' e um reservatdrio, enquanto dispositivos de freio
CM inclinados A uma posição fixando o impulsor ao alojamento
fr'
de conversor quando a embreagem d deseugatada e inclui uma

te

'comera de desengate se comunicando com o circuito toroidal,

dispositivo sendo provido para infinitemente posicionar o e
diapositivo de válvula para variar a pressZo mo circuito .to¥
ridal e nas câmaras de engatamento de embreagem e de desenUte de freio, e outro dispositivo sendo provido para desenr,
/atar o pistão, enquanto o dispositivo para suprir o liquido
4
refrigerante às placas de embreagem compreende dispositivo
4
dm passagem do circuito toroidal.
11. Transmissao de energia ao acera° COMO

ponto 3, caracterizado por incluir um mecanismo dianteiro'
ae reversão que inclui seletivamente opereveia embreagens,
ae fricçS'o tendo uma conexao de entrada commum com a sal41
[10 conversor e cada uma incluindo lima câmara para récebár
vido de pressao, uma das mencionadas embreagena sendo)

Março de 1969 1811

55t7W5ala' á
Clit'áidgeM fazendo parte de
tApm
, de engrenagem e carregada por um eixo de carga par(
tnionemento dianteiro enquanto uma engrenagem intermedide
ia na trem de engrenagem está em entrosamentc,com a melei

Olonada primeira engrenagem e uma segunda engrenagem conea)„
trade à outra embreagem para acionamento de reverseo, sendoj
provido um sistema hidráulico que compreende uma bomba da,
tuprimento de liquido e dispositivo de passagem conectando
,a mencionada bomba com as camaras de embreagem dianteiro o
de revereão, o mencionado dispositivo de passagem incluindo
uma válvula seletora deslocável entre posiOes determinando
uma engatamento das embreugens dianteira e de reversaa e o
desengatamentó de ambas as enibreagens e incluindo também dis4
positivo de válvula par'a manter uma determinada pressão no
dispositivo de passagem e tendo uma saida de escape conect:5
-da em série através do circuito torcida), a uma infinitamen'te controlável válvula reguladora com a câmara de engatamene
to da embreagem mestra, a válvula reguladora tendo uma saideá
de escape conectando com as placas de embrAnrAm mestra pare\
,suprir liquido refrigerante às mesmas
12. wransmissão de energia ae acorao com o
ponto 11, caracterizado polo fato de que uma segunda volvyli
seletora se conecte, com odispositivo de passagem antes da\
conexa° da primeira mencionada Valvula seletora com o mesmo
k
e tem conexa° com as saidas da mencionada primeiravãlvula/
seletora e conexoes com as cacearas de engatamento das embreagens dianteira e de reversas dependendo da posição da
primeira válvula seletora e em uma outra posiçâo . evita flui
xo através da primeira válvula seletora ó prova simult6eS
mente a aplicação de press6 de engatamento As câmaras da
engatamento das embreagens dianteira e de reverso para'
00 ,4~ n eixo de carga estacionário,
13. Transmissao de energia ao acoruo cOM
ponto 11 ou 12, caracterizado por incluir um segundo sista
Ma hidráulico incluindo uma segunda oomba de suprimento de
liquido e uua válvula refrigerante tendo conexa) com as plcm
'ceie da embreagens dianteira e de reversão e nmA2servatdrINi
• ndvel entre posiOes conectando a segunda tomba ao re..
servatdrio ou às placas da embreagem dianteira ou de rei
versao.
Transmiesao de energia de acárdo com
ponto
11,
12
ou
13,
caracterizado per incluir dinpositi.
o
vo de freie de placa de Uitção tendo partes respectivamew
te conectadas à uma parte estacioneria e ao eixo conectenu
a embreagem mestra com o conversor e incluindo uma amarai:
para recoaer liquido de pressao e um membro acionador para
o dispositivo de Ire* que 0 comum com a embreagem mestrapt
pelo que um engatamento de um determina o desengate do oue4
tro,.a-Sr4'lnitamente coptiallavel válvula re guladora tendo\

rn-•"" ' n OFICIAL (Serão
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111,

suas placas e desengate da segunda embreagem e uma outra
consxjes de pressao com as Amarae da embreagem mestra 6
dispositivo de freio e conexoes de salda de escape com am>
placas da embreagem mestra e dispositivo de freio, ambasg
as conexoes incluindo válvula seletora deelocãvel entra:
Uma posiç tão determiwndo um engatamento de embreagem mestra'
um

suprimento de liquido refrigerante às suas placas e de4

çengate do dispositivo de freio, um suprimento de llquidj

,
.refrigerante às suas placas e desenato da embreJjem mest9.15
• 15. Uransmissao de energia de acordo coM

rqualquar . um dos pontos 11-14, caracterizado por incluir tr.,,„
-retardador hidráulico po:Ácionado entre o conversor e o ruM
Oani,mo diaateiro e de rev,raaa pura freiar a transmiasaoh;

posic› determinan do um en,tatamento da segunda embreageM:\
um ' suprimento de liquido refrigerante às" suas placas e 4e4
[ '
ser-:ate da primeira embreagem.
17. Uma transmissão de energia, substanci.t;
I
almante como pnui descrita com referencia aos desenhos azei
1
4 requerente reivindica de acOrdo com a dow."
1 ,
vançZb laternacional e o Art . 21 do Decreto- Lei n2 7903j de
2C0

27 de agasto de 1945, a prioridade do correspondente pedidO
'
depositado na Repartiçao de Patentes dos Estados Unido3i da
América, em 16 de abril de 1962 1 sob

Aquando a umareagem mestra d desen,.jattda, mencionaGo ratar-,
tiador compreendendo um anular membro esLJcionário com
Ce e um anular memoro rotativo com hdlice conectado à salda
Co conve..sor e definindo com o membro estacionArio uma cal'
tiara operativa anular para receber liquido, o mencionado
dispositivo de válvula tendo suá 13aLla de escape se comu4
bisando com uma entrada à uma válvula soletora provida

cif,

$ ald a Is paralelas, uma das qual, se conecta co série atra4
1
I ves

" '9

do circuito toroidul e a mencionada infinitamente com:
TtRMO N Q 111.994 de 23 de julho de 1959
Requerente: Tl E DOW CHWICAL COMPAWC
Priv. de Invenção : " POL1MnRO5 RETARDORES E/OU
AUTO-EXTINTORES DE CHAMA E PROCESSO PARA SUA PRO.
DUÇÃO

-(trolável válvula reuludol . a com a cnnara da emormsem mestng
enqu.into a-euz,ra ce conecta cosa cãmara operativa do retar4
dador, a válvula :; lutara por ditim° mencionada sóndo deslo4
Cá volentre ,A)Liçjies determinando fluxo de liquido ao

REIVINDICAÇUS

1
1. Polímeros, especialmente polímeros de'
aromático, ou artigos moldados feitos destes pc4f.

.culto toroidal ou à camara operativa com a qual uma válvula)
)rocul, dora se comunica a qual tem dispositivo para contro192

•

lnfinito para variar a pressa° na cilmara operativa quando',

meros, que derivam suas propriedades retardadoras e auto.

mencionada se coneckt mm À

extintores de chama de um conteádo de agentes anti-chama

'a válvula seletor:,

nnr li tino

mesma.

contendo alogeno, caracterizados pelo fato do efeito dm.
16. Traasraisso de energia de acordo comk

qualquer um dos pontos 11-15, caracterizado pelo fato de 4dn

ti-chama do_sgente a prova de chama ser sinergicamente

am

mentado pela presença de um peróxido orgGnico.

pa aditamento à primeira embreagem moatra há uma sejunda

2. Polimero de acC;rdo com o ponto 1,caraa

breagem mos.ra onre a fonte do ener;da e o. conversar, .cad

terizado pel6 fato do agente anti-chama estar presenteg

Voa das moncionadas embrcacens mestras incluindo uma cetmar.

uma quantidade que é substancialmente menor do que a noIrd

para receber 1/guia° de pressas para engatar a associada a.

malmente necessária para tornar a pro:va de chama o nesan

reagem, a primeira embreagem mestra sendo diretamente

polímero polo mesmo agente anti-chama - .

tectada a fonte de energia enquanto que um trem de engreúd,
t",eo conecta a suoua emoreagem mestra à fonte de energia Ok
01,
4 arranjada para prover uma velocidade rotativa mais alta];
44,
#a :egunda embrec,gem, guardo engatada, a mencionada,infiníte
?ente controlável válvula reguladora tendo conexZes de preA
pso

0.
ou

ao

mesmo gróu.

Polímero de ac'Ordo com os pontos 1 Off

2, caracterizado pelo fato do perOxido organico sert.;

lativamente estável contra decomposiçGo na presença do.
i;
ácidos, bases, ou catalisadores capazes de provocarem
decompoSição de peróxidos orgRalcoe.

com a primo ira e a segunda camarás de embreagem e oonekteÁ

4

09 sana de escape cem as placas das primeira e segunda ClabtO
/_
I
t, ens, e ambus as conexees
incluindo uma válvula seletora qt14
rr
deslocával entre uma posiçtb determinando um engatamento

a
(
,
orimeira engrenagem. , um auprj.weWçQ tle 414.9 rafriserant% ÀNLI

L. Polímero de acordo com qualquer combli
naçao aos pontos 1 a 3, caracterizado pelo Cato do peró^1
xido organico ser um peróxido re/ativamente astavel ac.;
calor. tendo u l a meia vida de pelo menos 2 horas a idONI
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r"-Irro
lri6Eeeheataiz-lim ée-rkçcSeto de - trot j , ê a-efefent 'émente ' UM 'coei

4 de preferencia, u t a moia vida de pelo menos 5 a 15 kt,
tas s mesma temperatura(

pos te políbromo, que contém polo menos 45% em peso de bre.
'1
.!
- Imo, tal como tetrabronoetana, dibromotetracloroetana,

/ 5. 'Polímero de acerdo com qualquer Um
doo

etirenodibrometo, pentabromoetana, hexabromoetana ou tetra.,à

pontos :„ a 4 ou de acerdo com qualquer combinaç go des

bromobutanae_

tes pontos, caracterizado pelo fato do peroxido ter, dak
preferencia, mais de 6 átomos de carbono na molócula.

11.

-

6.
Polímero de acordo com qualquer dos pon.
tOS I a 5 ou combinaç g o destes pontos, caracterizado pelq,

tato do per5xido ter um ponto de , ebuliç g o abaixo de 100 Q C tià
à760 milímetros de press g o absoluta,

Polímero de acerdo com qurleuer um dos

-

"pontos 1 a 10 ou de acerdo com qualquer combinaç g o destes~
à
(pontos, caracjeizado pelo fato do agente anti-chama aroma•
e
,tico contendo alogeno ser uma polibromociclohoxa contende'
à
pelo monos tres átomos de bromo, tais como tribromodiclo

rociclohexana, totrabromotriclorociclohexana, hexabromod..
7.

Polímero de acordo com qualquer um ou de)

cerdo com qualouor combinaç g o dos pontoe 1

a

6, caracteriet

:ado pelo tato de perOxido ter a fórmula geral
R

r-6

k-

brometo da amenio finamonte dividido(

Z

1 9 átonos de carbono, radicais h‘idrocarbonotos aril ou arai
1oil da sórie do benzeno, o radical metil, o radical benza.
Ioil contendo de 2 a 9 átomos de carbono, radicais aril ou
te 3. a

13.

Polímero da acerdo com qualquer um deS'

pontos l'a 12, ou de acerdo com qualquer combinação destes

11, ou o radical ftaloil; R I pode representar radicais al.
e

Polfmoro da acordo com qualquer um dos

pontos, caracterizado polo fato do agente ant1-chama ser,

te qual R pode representar radicais alcoila contendo do

Iracail da serie benzenica;

12.

'Pontos 1 a ts, ou de acerdo com qualquer combinação destoe

R..±]

.

elohezàna e, de preferancia, pentabromozonoclorociclohexant

pontos, caracterizado polo fato do polimoro ser um poli 0

1

•

mero vinil aromático, tais como poliestirono, seus copolle

22 pode ser um minoro inteira

meros, seus derivados nuclearmente substituidos ou seus

2,

homologo s.

Polímero de ac g rdo com qualquer dos pon:
8.
tos 1 a 7 ou de acordo com qualquer combinação destes pontos, caracterizado polo fato do perOxido ter

a

14.

Polímero de acerdo com qualquer um dos

pontos i. a me, ou de acerdo com qualquer combinação destoe

fOrmula ge

pontos, caracterizade polo fato do perOxido e/o os agentes
anti-chama contendo alogeno estarem homogeneamente

R.

Re

distr1,1

buidos no polímero.

fr

-

15.

O - C - /16

Polímero de acOrdo com qualquer um doi!

pontos 1 a 14, ou do acerdo com qualquer combinação desteM
pontos, caracterizado pelo fato da conter de 0,1 a

R

na' qual it 1

e K6

3R 5
podam ser radicais hidrocarbonete metilr,

do no peso de polimero.

Ou aril da e j rie bOnzeni6a; Rà e R 3 podem-reprosenter5
ou,
um radical alcoil contendo de 1 a 3 citonos de carbono
e

16.

-e
Polímero de acordo com qualquer um dos

Pontos 1 a 15, ou de acerdo com qualquer combinaç g o destes

R4 e

R 5 podem ser hidrogenio, um radical alcoil contendo de 1 a,
3 átomos da carboho ou um radical hidrocarbonoto da serio;

anai

peso, preferenAmente não maie que 2%, do peró elae - beeeaei

etil

um radical aril nidrocarbonoto da sórie bonzenica;

3%

A

-

pontos, caracterizado pelo fato de conter de 0,2 a 10%,pre
ferentemente menos de 3%, em peso do agente anti-chaMa co,à

tendo alogeno, baseado no peso do polímero.

bonzenIca'à

17.
Polímero de ec5rdo com qualquer um dos:

9.
, pontos 1 e B ou com qunlquor combinação destes pontos, ca-

racterizado ' pelo fato do agente anti-chama sor um composta,
e
organico tendo polo menos um cloro a/ou um bromo substitu.

Polímero de acerdo com qualquer wn doe,.

pontos 1 a 16, ou de acerdo com qualquer combinação destoe;
pontos, caracterizado polo fato de apresentar a forma do
ura estrutura de espuma, esponja, ou similar, expandida. à
e
Processo para produç g o de polimaros,we
18.
pecialmente poiimeros alcenil aromáticos ou artigos feitos;

pontos

PoliMere de ac3rdo com qualquer um das
J.
ou
qualquer
Combenação destes pontes, carac
'

terizado polo' fato do ae;enito anti-cnama org nicoe contendo,
g

a partir dos emsmos, que s g o retardadores ou auto-extintores de chama pela aplicaç g o de composto contendo alegeno
e• ntlIn AaAnt4R

nnti-ehama. caracterizado pelo fato do respeeN
.
.e
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anu-curau

bew

42xIcado

W

em combinaçIe com) to,

peroxido orgtnico como sinérg1 t14
190

1.0010

toa ou comblnaçiie aos pontos 18 a 26, caracterizado
fato do perÓxido ter a fórmula geral'l

Proof:ias° de acOrdo com o ponto 18, ca..;

Qranterizade pelo fato Co agente anti-chama ser um compoSCO
Drgaaice contendo alogeno, preferentemente cloro ou broma,
mie da rm homo . da al oeeno em sua mcl4culae
1COntendo
-

11

r

20, frOcesso de aAordo com os pontos

cu 19,

deL22

(S0^''n W1)

18 a,

caracterizado 'pelo fato do agente anti-chama ser

'lidado em uma quantidade que

4 substancialmente

44

menor do

ttte a quantidade normalmente necessária para tornar o mesw

mo polimere retartador

eu auto-extintor de

Mesmo grátis pelo

acento anti-chama.

L_

.,
na qual C repreadmta radicais alcoil contende te 2 a 9 átoj
mos de carbono, radicais aril ou aralcoil hidrocarbon4o d'
i

aórie benzendca, o radical acetil, o radical henzoil, Ou

)

radical ttalail; TO pode representar hidrocnio, radi4i4
alcoil contendo de 2 a 9 átomos de carbono, radicais ariS
ou aralcO21 hidrocarboneto da serie benz 'enico; e

a

pod sei

um námero inteiro de 1 a 2

cbama, at4 o.

28.

Processo de acOrdo com qualquer do pol0

tos ou cambimação dos pontos 18 a 25, caracterizado peto 1...a

i 2/a Processo de acordo com qualqUer um uoa.
pontos 18 a 20, ou de acCirdo com

formula
to do perido
U
ter aformulageral
t

qualquer oombinaç jo das ••
R2

los pontos, caracterizado pelo tato do agente anti-chama
Rfo U

o peróxido serem incorporados

ao polffraero antesIdurau

ou apOs sua f(-~cJo,
Y22. Processo de acOrdo com qualquer um
pontos 18 a 21,

ca,w

ou de acS'rdo com qualquer combina4 g 0 da

ser um Ra
noliastirano eiou p2

R

5

ma qual N i e B 6 podem ser um radical hidrocarboneto metil,lj

tos pontos, caracterizado pelo fato do pollmero

Smero vinii

aromático, especialmente

Liestireno nuclearmente substituido.,

1

()til, ou aril da serie benznicat R 2 e R 3 podem ser um ra

dical alcoil contendo de 1 a 3 átomos de carbono, ou um ra

qualquer um doi'
pontos 18 a 22, ou de acGrdo com qual quer combinaç go des
Les pontos, caracterizado pelo fato do agente anti-chama
contendo alogeno ser aplicado em quantidades entre 0,2 O
109g, de prefer;ncla abaixo de 3%, baseado no p:so do poltah

dical aril hidrocarboneto da srie benze. nica; e R 4. 6 R 5 p2

rracesso de ic6rdo com

moro. f

4

dom ser hidrodenio, um radical alcoil contendo de 1 a 1
...'.

1

Stomos de carbono ou, um radical aril bidrocarboneto d sá.

r

rio benznica.
-

•

29. Processo de acordo com qualquer

dcarl

pontos ou combinação dos pontos 18 a 28, caracterizado pe ..' j

24,-

Processo de sc3rdo com qualquer um doi'

lo fato do pemixido ser o dinumi, nAgnxido.

combinaçU d:sw
tas pontos, caracterizado polo tato de um perOxido ser uai-

pontós ou combinação dos pontos 18 a 29, caracterizado pe-

do, o qual é relativamente estÉvel ao calor, tendo uma mel;

le fato do agente orgnico anti-chama contendo .1.ogeno ser

pontos. 18 a23, ou de ad O' rdo

ecm

qualquer

loo*c e preferentemeute u'á,
0,4,.~ temperatura..

vida de pelo menos 2 horas a
pia vida

de 5 lyaran

Li0 ac6rdo com qualqu ar um
•
s pontos ou combinaç j o dos pontos 18 a 24,oaraoterizado
25. Proses.

A

;010 tato do ' perOxido org:nico usado

ser

relativamente

tavel contra decomposiçZo na presença de écidos,

bases; otl

élo de 'n gáOxidos orgRnieosv

Processo ,,er acordo com. qualquer

pelo,

tet* do per6xido usado ter mais de Ç étomoa de carbong,
lowIéero

dos

Um composto de bromo, preferentemente um composto

01 0, que contenha no mínimo 45% de bromo, tal como tetrabr.2
moetna, dibromotetracloroetana, emtirenodibromato, pe t

a-

komoetana, hexatromoetana o .tetrabromobutana.

31. Processo ee acordo com qualquer

dos I

•

pontos ou combinaçao dos pontos 28 a 30, caracterizado pe-

4- fato do agente aromático anti-chama contendo aio geab ser
uma polibromociclohexana contendo pelo

R6. pocesso de acordo com quaiqber 004 ma

peMbinas go dos pontos 18 a 25, caracterizadm'P

30

04:i

putros catalissUres que, gerOmente promovam a Oco:1904;W

Ácá ou

!

menos 3 átomos de

bromo, tal como tribromodiclorociclohexana, tetrabromotriclorociclohexana e preferentemente pentabromomoaczlorolci
d.Lohexana.
r 32.' Processo de acordo com qualver dot poa

270 'Proccsup de acardo com quaRger do s P9A

• tos ou coMbinação dos pontos -18,a

nelo

fa
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perda

ec.11.adro ets et-olWidiaseo10,/ a 3we (In
Fdo
pretar2nnia. em ttinafgauael: abelles G Z.Y

: ext P:soe rolam& 01

peso do poleiMorOf

Março de 1969 181.5

ilajolaiíül C14n (41~i55i311) foáratO a 2.:2,3#4,-tetril
trI4Objelkaaal3 gaa aditara do dois ou mat astea cOmpOstOSAy:
--e~,
lb Aadgh ev4AgUt*ap og.outros agente* anti-chama._ I
''
- 1 do aoSrdo comT.q Iva' um «O!
4,
Porat-dli élf4,111-9-40 dos 1MitPs 18 a 32 ) car cterizedo pe,
3.C1 fato do 0_4:ide eganico ciog. O agente anti-onema se .14
Cem incorparaabs ao laímero apes sua formado, de preto !¡
r;.ricia em AMa Ngo, 4P40 0 0/ell r10. de polímero.'4
-_ .4.
141. -- 15r-o:pose do acUrdo com qualquer' '"aosr,
pontos ou combinaoZo dos pontos 18 a 32, caracterizado peori'
lo fato do um gol escoavel, compreendendo o polímero ter 44;
aoplettico e um agente . sópradór noraalmente gasoso,tal co.;;;;
too cloreto de metila, ser formado a mantido sob prosas). O:
o perexido e/ou .o agente anti-chama sarda incorporado& a
intimamente misturados ao zel ante./ que 4'9'ste Soja extrusj
do em uma Área de baixa pressZo, onde se expando para foroi;
auto-extintora de
mar uma espuma Polímo ra, retardadora' OU
chama
E leb,„ ,,..ek

•

.PrOdern dê Wrd0 t150(glaIltar-dt3P05
tos
tu
comlinagao
dos pontos 18 . a U, carecterizado Pelo l'W
,
.1\
to do polímero ser formado ai t la Mistura do- polimerisaçao,
.que contem o monOmeto, o agente anti-dhata oraniepfelUett
—'
do e um peréxido relativamente es,t4vel,/
[1‘ ''''' Processo ao atoroo co2 o ponto 3)-2----cawb
raCterisado pelo dato do um comrew
- to vinil. aromáticos, prefa'
reatamento estireno e/oU sstireno a/ozenado, ser Usado como
moi-temer°, caso desejado em -mistura CO.11 outros vid.,. tion;mooti
ros copolimarlsavels.
3., -P.roceSso ao acordo caft OS-pontos 33 W759,1

'41

, .

Tegin WUP:0 $4 :0

34, caracterizado pelo .fato da mistura de polimerisaqi* cobeg—
ter polímero preformado, em uma quantidade que 4 uuor ,e0 que
a quantidade do monemero, C polímero preformado sendo derio vado de um monemero ou mistura de monemros, que s50 os mos"
420 Processo de acSrde cot'eliIsidi um doe;
mos ou diferentes dos monemeros ou mistura de mobenoroo cOnopontos ou combinaço dos pontos 18 a 32, caracterizado ni
.' . .
.tidos na mistura de polimerisasao
lo fato da pequenos estruturas moldadas dos pollmeros,tai.
)fr
como perolas, peliculas ou similares, serem cobertas , ova
36. - Procosso de acera() com qualquer aos ponm
um latex formador de filme que contem um agente anti-chamoJ
, tos ou combinaçU dos pontos 33 a 35, caracterizado pelo fao
orgnico polialogenado a um per4;ade do acSrdo com a pro_!!,
to da mistura de polimerlsaçU conter, em adiço, um agente,
sente invencao,
.de ligaç g o em , cruz $ de preferencia um composto divinil aro.;
metico, tal como divinil. benzeno, preferentemente em quaamj
142a
' com—O . P.dento
Processo de-acerdo
tidades que ao ultrapassem 0,3% em peso.
. racterizado. pelo fato do latex ter uma viscosidade ds
o
dom da 1000 a 15000 centipoisac.
.. 370 Processo de acerdo com qualquer aos pon'
W. Processo do acerdo cotios póntOS-U,A
tos ou comoinmeo dos pontos 33 a 36 1 caracterizado pelo l'AN
. (
0/oll 43, caracterizado pelo fato do latex conter uma 01_14
to da mistura de pollmerisapo conter; a% adiço, um comPOt,
tancial quantidade de um polímero da adigZoei
to organico volatil, de preferencia um bidrocarboneto satuo
rodo tendo de 4 a 7 átomos de carbono, ou. um hidrocarbonotO
t5, - Processo da ac6rdo com qtialiffizar'--doAto
alogonado de baixo ponto da obuliç'jo, tal como perclortfuff
' pontos ou combín4;o ' dos pontos 42 a 44, caracterizado pio 0,
orcarbono, como agente suprador, o qual 4 capaz de expandir
lo fato do latex formador de filma ser aplicado iebre peolo2\
O polímero mediante tratamonto pelo calor, dito agente so me:
liculas, ou glébuloa expansiveis do polímero, tais como parO
prador sendo, de preferencia, aplicado a razZo de 0.¡05 si,
colma de poliastireno, os suais ao capazes de se expandk
0,4 moléCula grama por 100 gramas do monemero e, se ap114
rem em elevada temperatura devido a .um contando de ilidrosel
Cavei, do polímero presente na 'mistura do polimorizaoZo.
. carboneto* ex hidrocarboneted alegenadoz de baixa pont$
A
de abei:Jogas
384 Processo de acordo com sualqw dos poa'
tos ou combinaçZo dos pontos 33 a 37, caracterizado pelo ra
Processo da acordo com o ponto -z000ll
to da polimerisajto ser efetuada em um maio aquoso de diz
caracterizado pela fato daz pérolas colortas sarem oxpaas
oersa.o.
lias por aquecimonto em um solde.
n'

Processe de acordo com qualquer oos. pu
tos ou combinaçao dos pontos 33 a 38, caracterizado pelo fa
to do composto orgenico polibromo ser 1,2-dibromo-1,1,2,2^
tatracioruetana, - 41,2,2-tet.robromoeta, pedsabi-waouocloro.

47. Processo as acdrdo com gualqu e' r- dJá
pontos ou combinaceo dos pontos 18 a 32 $ caracteri1a4a 221
Lo fato de pequenas estruturaS 'nadadas, tais como paro .0:
la's- Q11 .zr.4.444.1os,
.o24;ae_ros t,SIPP923,Utle0.74

C":5" --cz

tá--.nrr-a.---1-§
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Mente de resinas alcenill^romaticaS, Serem aquecidas ON
Uma composição que contam O agente anti-chama orgânico po
lialogenado e/ou O perÉxido orgânic0 e, se desejado, um
rluido orgânico volatil, como agente sopradOr; bem como
pelo fato desta composição ser suspensa ou dispersa em
Um liquido inerte que não á solvente dâstas materiais,tol
como água
Polireros ou artigos retardadores e/ou
'auto-eÁtintoros do ch .J.Ina, consistindo ou contendo 'estes pg.,
limeros, caracterizados pelo fato do estarem substancial-,
mente de acOrdo com o que foi descrito no relatOrio e exen.
pios precedentese
49 - Processo para produçZo de um polimet
retardador e/ou auto-extintor de chama, ou de um artigo
Contendo dito polimero, caracterizado pelo fato de estar
substancialmente de acOrdo com o que foi descrito no rela
tj rio e nos exemplos precedentes.
A requerente reivindica da acôrdo tom a ^-n-

. - Wisturador de massas adaptável a bases de liquidificado
res, de so6rdo com os pontos 1 e 2, caracterizado porque a 'engrena.
EMc da extremidade livre da carcaça está constituida por um parafu*
ao soaria, fonnado no prdprio eixo de tranamiesão e que termina
acatado num rolamento apical, conjugado com duas rodas dentadaa la.
tez-g:umente dispostas e engranzadas para girar em sentido reoiproca mente lavara° e das quais se projetam para baixo dois correspondeu.
tos suportes, destinados a receber as duas hastes coonvenolo ale de
misturação das lanosas.
4. - Wisturador do massas adaptável a bases de liquidificado.'
res, de acOrdo com Os pontos 1 e 3, caracterizado porque, da extra.
midade da carcaça que contém a caixa prinoipal de engrenag+s tem
origem, em direção oposta à do eixo de tranamissão e respeoltivo 4(
jOgo apical de engrenagens, uma projeção ou cabo, que atua como
ciontrapdso é que vai provida de meios do rogulagem do equilibrio
para o conjunto, consistentes éstes em uma armação de duas hastes
recurvadas de arame, providas de pequenas esferas metálicas e SUS.
septívele de maior ou menor distanciamento em relação ti superfloie
de dita projeção ou cabo, através de maior ou menor erjiamento em
correspondentes, oriffolos providos na faixa externa de dita proje.

Dençi' o Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei No. 7903,
do 27 de agtsto de 1945, a prloridade dos correspondentes
>adidos depositados na Repartiça'o de Patentes dos Estados,

3. -Miaturador de massas adaptável a bases do liquidiiicado..
res, substancialmente como descrito e reivindicado no presente

re-

latórit e ilustrado nos desenhos anexos.

Unidos da America, em 24 de julho de 1958, sob Nos..750558,

19

2

.

F/6.1

2'

5 08 38, 16 de março de 1958, sob os Nos. 799462, 826.389
a 826.390.
Tultmu N 0146.463 de 28 de janeiro de 1963
Requerente: SP.acsrl10 MIMO GARCIA E PAULO PAZAR
Minas Garoá
Modelh de Utilidade: " MISTURAD0R DE MASSAS ADAPTÁVEL Á BASES DE LInUIDIFICADORES
REIVINDICAÇOE2
1. - Misturador de massas adaptável a bases de liquidificado..0,
caracterizada por consistir essencialmente numa carcaça alougada,
de extremidades expandidas, em cujo interior vão alojados: um dia,
yositivo para captação do movimento circular vertical do eixo do
motor da base do liquiditicador, situado numa de suas axtremidadest
Ca eixo para tranamissão horizontal de dito movimento, Instalado
em SUA parte central; e um outro diapositivo, instalado na extrami
dado oposta, para conversão do movimento de dito eixo num movimente,
l eiroular vertical de sentido reolprocamente inverso para duas lias.
¡teu deacendentes de trabalho das zoamo.
2. - miaturador de massas adaptava:- a.bases de liquidificado*
Wes, de acórdo com o ponto 1, earaoterisado porque o dispoeitivo
I para *optação do movimento circular vertical do eixo do motor de,
base do liquidificador é conatituido por uma placa de base, em foz"
i
liba de tampa circular, fixada à base do liquidificador por nolo de
ima peça intermediária, em clima da qual está montado um j8go do em*
trenagens/ nitrais, conetituido de corda O pinhão montados em Angulo reto, daa quais partem reepeotivamente o eixo que vai ajustar.
40 ao pino da base do liquidificador * O eixo que transmitirá O
Movimento *optado a um outro jogo de engrenagens disposto na oxt1A0

dado opoSte da carcaça, catando todo o conjunto coberto por um .
etentor de lubrificante que atuo também como silenciador do ruído
Ca

ezeireatéseiu(

ii

5
J2

Ib
Is
1T

g'
RIRMO N é 153.227 de 1 de outubro de 1963

Uquerente; RENg CHARLES CAILLET

França

Privilegio de InvençãoVPAINEL ESCAMOTEÃVEL DEM.
NADO A FECHAR ABERTURAS HORIZONTAIS OU SENSíVELMENTE
EORIZONTA/S E PODENDO SUPORTAR GRANDES CARGAS e
V
REIVINDICAÇOES
1.-.Painel escamoteável suscetível de suportar fortes
largas, particularmente utilizável para obturar as escotilhas
dos navios, painel constituído de elementos tendo um perfil a*
forma de 2 comportando uma aLia vertical
da a duas partes In
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tde . abertura ao movimento de fechamento do paina,"

Tãe
-Ur
ÇIzontais situadas de UM lado e de outro e em cada extiemi

Xe.- Painel

v4

,iessa alma os ditos elemento's empilham-se sObre 'si mesmos na

ractorizadO

sinhança da extremidade livre do painel quando de sua abertura:
í dito painel sendo caracterizado pelo fato de que quando de seW

1 do

'binado a receber os elementos no curso do fechamento do painel;

'carrinho sendo arrastado pelos cabos de comando Lixados direta.'

de fechamento do painel provoque o dosompilhamentõl

.
unico elemento que se ache na vioinhança dos °lamentos já d.al

.

Zempilhados. e ,

A

.

f

.41A

2.- Painel escamoteável, do acãrdo com o ponto carec e-

-

!teristico 1, caracterizado pelo fato de que quando Ao aberturas)
es elementos empilhados repousam cada um 1 .-,Obre um carrinho, tem'
do um considerável coeficiente de atrito, de tal sorte que ng

I

mente em sua parte superior.
'—
•
g.- Painel escamoteável, de acórde com o ponto
racterizado pelo fato de que

o

7, 'ca..-

carrinho de altura automaticamed

te variável comporta uma parte superior destinãda a suportar, os
elementos empilhados quando do fechamento do painel, esta parteJ
superior sendo suscetível do deslizar ou correr vorticalmente em
relação à parte inferior do carrinho, as duas partes do carrinhd

eossario exercer uma força consideravel para-deslocar qualquer

determinando entre elas ao menos 'um volume de forma trapeizoida/

um de seus elencos em relaçã3 ao carrinho. -

no interior LJ qual esta situado um quadro munido do roletes, O.1

5.- Painel escamoteavel, de acerdo com o ponto carae
leriStico 1, caracterizado pelo fato de que cada elemento e do»
tado em cada uma de suas extremidades de ume catraca que engat4/
no dente de una cremalheira coaocada a cada extremidade

pontZ-1)

de que o carrinho de altura automecamea

estando reunida à parte inferior por duas pequenas bielas, 6

dos uns aos outros por um meio tal cpie o esfOrço exercido pel%

1

oscamoteável, de acOrdo com o

! te variava/ .; constituldo por duas partes, a parte supwlor dem'

Ao)fechamntosle mpihadosunôbre tosãuni-

f'dispositivo

polo fato

do elo-

mente terminal do painel ou do carrinho solidario ao dito ele-]

deslocamento do c ' arrinho sendo assegurado pelo fato de que os í
cabos do comando da . abertura e do fechamento Ao painel são dire-A
tonante reunidos ao quadro pr r citado cujos deslocamentos relatá

1

vos em r'elação ao carrinha provocam as variacões do altura des.
-

te Ultimo.
nento, de meios - assegurando automaticamente o desengate das dl

10.- Painel escamoteável, do acordo com o ponto 1,

tas catraces sebre as ditas cremálheiras quando do- dosompilhamea

racterizado pelo fato de que os diferentes olementos sào ligado,

to do primeiro•olemento a desempilhar.
4.- Painel escamoteável, de acórdo -com o ponto 3, Cae

compassos.

racterizaco pelo fato de que as catracas são soliderias com os
ergãos que asseguram a ligação entre os elementos, de tal sorte
que o fato de afastar ao máximo quaisquer

dois elementos

uns aos ou t ros por meio de OrgSos de ligação constituídos por

provo-e

ca a elevação das catracas do olemento visinho em diroção do o.'
Nee'
lemento terminal do painel.

11.- Painel escamoteavel, de acOrdo com o ponto a0,cX
racterl,,ado pelo fato de que a extremidade dos compassos diria:,
da em direção ao bordo livro do panol amunida de uma escorai
impedindo o fechamento do referido compasso, quando os dois eae
mentos que ele liga são todos dois desdnbrados, a dita escora

5.- Painel escamoteavel, de acorao com o ponto 1, eu
P
racterizeao pelo fato de que os elementos são dotados do dispo.-

tornando-se ineficaz polo fato de que ela se encontra à direiti

sitivos de aferrolhamento conjugados para manter positivamente

da um'orificio quando um dos dois elementos experimenta um bas.e,

um contra o outro dois eleffientos consecutivos' empilhados um só-

culamento para colocar-se em posição empilhado.

bro o outro, dispositivo

esse de

aferrolhaménto estando automà

do por um Orá'o solidário com um elemento visinho de um dos dois

Considerados se encontra em estado desdobrado
6.- Painel escemoteável, de aerdo com o ponto carac-

5,

à

racterizado pelo fato do aue o fechamento do compasso o provoca/

ticamente livre quando um elemento visinho dos dois elementos

rterlstico ,

12.- Painel escamoteável, de acOrdo com o ponto 10,04

caracterizado pelo fato de que cada elemento mu-

nido de um gancho bastulanto que os engata em um órgão de re-

elementos reunido à pelo compasso quando um dos elementos ligado,
pelo compasso vem empilhar-se sôbre o dito elemento vizinho.

‘3.- Painel, de acOrdo com o ponto 1, caracterizada

tenção do elemento visinho quando os dois elementos procitadoo,

pelo fato de que os diferentes elementos não reunidos entre alea,

estão em posição ompilhe'da, o dito ferrolho basculante estando

por Orgãos de ligação tais como cadeias, cabos, tensores varia-

ligado por um Orgio de ligação com um outro elemento visinho,de

veis, compassos cujos pontos de ligação são tais que em posição.

sorte que quando este Ultimo elemento visinho es em posição

fechada do painel o vistos do cima, os Orgãos' do ligação formará

totalmente desdobrada, o dito Orgão de ligação provoca o levan-

com os bordos dos elementos trapezios isosceleo tendo o mesmo

tamento do ferrolho e a liberação do elemento considerado.

•

7.- Painel escamoteável, de acOrdo com o ponto coroe-.
teristico 1, caracterizado pelo fato de que os elementos empilhk
dos ao deslocam

constantemente ficando

sare um carrinho cuja

plano de simetria que o painel.

n.

14.- Painel escamoteável, do acorde) com o ponto 1, cei?
. I
racterizado pelo fato de que os órgãos do ligação entro painoid
são constituídos pelos tensores dos quais uma extremidade ó reu

altura varia automaticamente, de sorte que .quando da abertura

nida a um elemento e cuja outra extremidade desliza dm um Ore.

do painel os elementos são suportados por sua superfície de

do deslizamento solidário com o outro elemento. 1

apoio realizada sabre os bordos da escotilha, enquanto quó duran
te a abertura do painel os elementos empilhados são carregados

velo carrinho que

e levantado

quando da passagem do movimento_j

,:j
15. e Ninoi escamoteával, de ac g rdo com os pontos co.•

racterlsticds ;'. e 14, caracterizado pelo fato de quo os pontoe

'...de lieacão dos é4 g ãos de ligação sabre a alma vertical dos

e1e..1

.
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bordos da escotilha.
17.- Painel opcamote;Lvel, de acórdo com o ponto caras
:erlstico 1, caracterizado polo fato do que o elemento terminal
?orna um carrinho que se desloca sare um caminho de rolamento
Çnclinado de tal sorte que o carrinho se eleva quando da abert
ra do painel o se abaixa quando do fechamento do mesmo, os eletentos vindo empilhar-se sabre o carrinho quando do fechamento
Segundo uma inclinação tal que o bordo inferior do Ultimo elemento empilhado se encontra mais baixo do que os bordos Inferiores dos elementos já empilhados.
18.- Painel escamoteável, de acórdo com o ponto carag
torlsticd-1, caracterizado pelo fato do que a superfície do apoin
de um elemento destinado a suportar o bordo do elemento visinho
,
e munido de um orgao do engato ongatando-so em um órgão de retenção situado saro o bordo do elemento Vizinho, as posições e
Ca formas relativas do órgão do engato o do órgão do retenção pio
ticadas sendo tais que ooando os dois elementos estão om posição •
dosdobrada os dois órgãos procitados mantem positivamente os
dois elementos em questão o que o basculamonto de um-dos elemou
tos quo se produz ao mesmo tempo quo sou empuhamonto desengata
o órgão do engato do qeal munido o órgão do rotenção do elo..
Monto visinho.
Finalmente, o depositante reivindica, de acárdo com
Convenção Internacional e do conformidade com o artigo 21, do
- Código da Propriedade Industrial, a prioridade dos correspondol.
tos pedidos, depositados na Repartição do Patentes do Grão Duende
do Luxemburgo, om 2 de outubro de 1962 e 9 de maio do 1.,:63, sob
os N22 42.461 c 43.715, rospoctivamonto.

1959

TERMO N Q 152.375 de 29 de agosto de 1963
REQUERENTE: CARLO GARBUIO --Itália

tentos estão om níveis diferentes, o ponto do ligação sobro o
lado da alma vortical sabre a qual está fixada a parto horizontal superior do painel ostando mais elevada do maneira a "provocar automaticamente quando do fechamenCe„do painel o fe.,namento
do bordo de um elemento sabre o elemento visinho.
16.- Painel oscamot'eável, de acOrdo com o ponto coroo .
terístico 1, caracterizado pelo fato de que os elementos possuem
em cada um de *suas extremidades pornas tais quo em posição doa
lobrada as ditas pernas podem passar livremente por baixo do ca:
rinho e quando do movimento de basculamento de cada elemento no
curso de seu empilhamento as ditas pernas apóiam-se sobre o car
rinho levantando o elemento om .1.1estão que cessa de rnousar sá'
bre seu caminho de deslizamento ou de rolamento situado sôbro os

1"irtrl cl 'a

Privilegio de Invença'o:" SECADOR PARA MASSA CORTALA EM GERAL'
CONSTITUIDO POR UNIDADES ACOPLADAS EM SgRIE, DOTADO DE MEIOS
PARA ATUAR DIVERSOS CIRCUITOS DE SECAGEM"
REIVINDICAOES
1 2 ) 'SECADOR PARA MASSA CORTADA FM GERAL, CONSTITUIDO POR UNI;
DADES ACOPLADAS EM SERIE, DOTADO DE MEIOS PARA ATUAR DIVERSOS
•

CIRCUITOS DE SECAM",

aa

4

caracterizado pelo fato de que dita mas'

disposta stbre uma pluralidade do toares e polo fato

de,,

compreender, polo menos, duas unidades substancialmente idtu-ç
ticas, postas em série, em cada uma das quais s.! processa uma
fase do ciclo de secagem, +sondo que cada unidade t dividida,
em duas cámaras contiguas nas quais são predispestas meios
transportadores para fazer circular o produto, xibmetendo-o a
um percurso

em

sdbe e desce que podo incluir tambtm, polo me-*.

nos, um percurso anular de nova circulação, o ainda

pelo fatk

de cada unidade compreender, alta disso, dispositivos para vos,
sibilitar

a

circulação do ar, associados a meiÁi s de aquecimen-

to, sendo que os meios transportadores acima o tados esto associados a um sistema de comando que envolve um elmbio de velo.,;
cidades, um inversor do marcha, um dispositivo de engate

e

sengate, bem como dispositivo para selecionar redismostos

depro4

1

grama de trabalho.,

210 "SECADOR PARA MASSA CORTADA EM GKRAG, CONSITUIDO POR UNIDADES ACOPLADAS EM SERIE, DOTADO DE MEIOS . PARA
CIRCUITOS DE SECAGEM*, de

ATUAR DIVERSOS'

conformidade com a reivindicação 1Q,
'

▪ caracterizado pelo fato ãe que cada unidade que o comp5s
constituída por uma caixa com paredes ttrmioam4nte isolantes,
dotadas na parte inferior das paredes anterior

e post rior,de

.aberturas para a carga e descargas dos teares,

sendo 1D1• a di-

ta caixa dividida em duas otmaraS sucessivas em uma das quait
opera

um sistema de abaixamento que faz

2es teares

ra

descer ordeuadamence

enOlauto, que o n.14 transportador horizontal V.a opa

em correspondUcia

com a Uca de descarga eatt apto a

rece-

ber os teares ordenadamente do exterior faz-loa
)
inecooir

no

sistema- de elevação, ooteta do qual trabalha um-tranal,ortadet
d,s

t..cane.e4ncia que reli .,:a os tearea ordensdOraente da extre,r,
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tumerior da coluna de elova4m e a$ transfór-e g p-arte
• ric.p - ZWAIE.W. PARA MASSA CORTADA EU esRAL, ONSTITU/DO POR

paparica' daquela de abaixaaaj - 4, purxondo-08 pata d ínieriol"
•
DU titã g coluna ascendente' itelatema unidade. dePeUdend,

1~5 kmPLAIR A5

g

ERir DrADO DE =05 PADA Alta DIVERSOS

(c7nruITos DE S ECAnr.

íiiitide do maroha do mesmo.
le ) L 2P146° D _ RABA MASSA CORTADA' nw eimA
LDintIldãO,I1114

Á02406 12019

aut etarealzonco

como o descrito,

19

Fig, 1

'42.007.1 /P Awm~.~WWM....~47/mm

x

conforme weivisdioado nos pontos 19

2 g 1, oareeterixado pelo tato de que 4Q °titaras inoluida$

Mr.

Dada unidade podem, ear separados por paredes desoontin4a8 O /
4ispostaa uma aia a outra na, dire4o longitudinal do complexo
140 dorreepondtacia com os ilanood longitudinais das citada

-~)-•
tiaara4, sendo 4texminadas nas paredes salitincias apwas a*1
.41,17,727."

formar ao lado dos transportadores em sobe e doso., espaços

-E.U.A.

Privilegio de Invenç g os "MISTURA %Eslavo.
TERMOFIXAÇZO E OCESSO PARA kPODUZIR UM ARTIGO MOLDADO TENAZ COM
EMPREGO, DA DITA ICSTURA "
REIVINDICACNS
- Uma mistuí:ai. de termofixaçao, caracterizado m.1' omnpree!
der t misture de =polímero de onimetileno moldával, tendo grupoo
ozimetileno repetidos eucessivemente, que perdem menos de 40% de
!
seu peso original, quando aquecidos em ar a 2,22z0, por 40 mluutosp
e pelo menos 5% em peso de um material tendo ua peso molecular nau
maior que 1500, que seja.cap aa . de reacão coa twmeldeidu vt. urodu
tIr uma retine termofixa,
t, - Uma mistura de termofixaqdo de soerá° com o ponto 44
caracterizada porque o dito material capam de reaqeto coa formaldei.:
do tem uma moleoult simples, tendo pelo menos tres átomos de hidra'.
geria reativos.
0
* Uma mistura de termofixação de actxdo como ponto 1,
caracterizada porque o dito material capai de reagir atm farnaldeado
um poiStero linear de baixo peso molecular.
4 - Uma mistura de termofixação de &corou me c ponto 1,.c,t
raoterinata porque o dito material capaz de reação com. rormmldeido
05 um materle , ten6lico, tendo pelo menos :7-05'11, atoaos do bidroganio

açueoer o ar sendo previstos, al8mdisto 5 pare' .

dee refletoras e-vedadoras que criam uma, correnteza de ar quot.te que circula com percursos_am uni:de çue se desenvolvem subs..
tancialmente em planos transveraais dé modo que O percurso em
Uig-zag dos teares dom eventuais percursos de nova oircu1a4t

CM anel Venha a de$OXI VOIYertiC OW 11.W plano substancialmente

4

perpendicular aos pinos ao longo dos çuals se deelocam as corPenteias de ar quente
O)

de

eeoagas.

'SECADOR TARA MASSA CORTADA n\f MAL, CONSTITUIDO POR UNI-

.pADES ACOPLADAS

SERIE, DOTADO DE MEIOS PARA ATUAR DIVERSOS

PIRCU/TOS DE SECAGEM',

de &cardo com as raivindioaaet 1 2 1 VI

e 3 2 , 'caracterizado pelo fato de que as unidades ao montadeb

ont ou contacto da outra na realizaçZo de um secador formado.,
pr uma bateria de unidades..
0)

reativos..
t
'LUA mistura de termorizaçad se A g c."0 UMA o ponto
earat,...dzada porque o alto material fenSlico 6 restorciaol,,
• - Uma mistura de tormorizeção da aeSrdo tom o porto
'Coracterizada porque o dito materta l maoromolecular 4 waa,rosina de

'SECADOR PARA MASSA 'CORTADA EM GERAL, CONSTITUIDO POR UNI,

èADES ACOPLADAS EM SERIE, DOTADO DE MEIOS PARA ATUAR DIVERSOS

pincurrosin sscAcur ., conforme u ruivindica4a 1 9 , 'no qual pe..
io menos duas unidades • e..:À mantida,: euficlentemente afaetadas
taa da outra de modo que os teares percorram um breve mercura
idra do cada, unidade,.erenrso tett em que toei-ride- se doso
volve atraYte de um pequeno ttnel, com paredes ttrmicamenw• o
colantes

41 das

Á
quais pelo menos uma pode ser transparente ot
1

Putcetivel da surabárta.--

//MI
£.9

j
Os meios pasa

AI'

TERMO N d 146.611 de 31 de janeiro de 1963
Requerente CELANESE CORPORATION aP âmich

para alojar os vonílladores de círcula4o de ar de secagem e

tenni-forms/doido linear.
9 - UMA mistura de termofiragto, careeterizeoa por compaeses
der uma mistura unirorme 4 de um polímero d2 ,or..fmetileno moldável ton
Ou grupos oximetileno repetiAps sucessivamente, e tendo grupos intq
postos com ligaçZo de 'carbono a carbono, e pelo menos 0% Sm peto de
um material'teldo um peso molecular nao maior que 1500, que Seja
,\spani-de reagir c= formaldeido para proC9.- 7.1r -luce retina termorixd.\
e - Uma mistura de termafiração de acerdo com o posto 7, ca
,Antan.11-2,A. nn” nnA

4

pontos acima 41 apresentado Ws deoeghos antao8f

7

ADRS ACOPLADAS EM SERIE DOTADO DA MEIOS PARA ATUAR DIVERSOS
IRCUITOS DE SECAGW",

ENg.

vi

Zlttnn p rn~ tnterno&t00

22A Arutmg calet12020

D:Árno ()nau.

/820 CR: a rta-treira

9 - Uma mistura dê termofização de acerdo com o ponte 1, ett
bectORZada porque o dito material capaz da reagir com formaidei&O
satã. presente em uma quantidade de 15 a 70 por cento em peso, basee
ta 20 peso combinado do polímero do ozimetileno e do dito material.
1 r ' 10 - uma mistura resinosa termofixa, csracterizada por coml
preadder uma mistura de um polímero de ozimetileno moldáveis tendO
grupos oximetileno sucessivamente repetidos e um polímero macromolt,
aular de ligação cruzada, tendo oadelaa unidas umas as outra4 por,41,
•-•

gx0pos metileno.
r 11 - Uma mistura resinosa termofixa, de acdrao com o youvog
10, caracterizada porque o dito polímero maoromolecular de ligaçãa:
4Rd40 4a é um polímero de fenol-formaldeldo.
1 12 Um material resinoso termofixo, de acera() coai O ponte,

ãO, caracterizado porque O dito polímero maeramolecular de 24.644
WiNzada á um polímero de reasorcinol-formaldeido.
13 - Um processo para produzir um artigo moldado tettatsep
líeja resistente 8 deformaqãoem altas temperaturas, oaraoterizado
Dor compreender a misturação de um polímero de oz1met1leao moldhell
WW-Derde menos de 40% da seu peso original quando aquecido em aé /
a 222a0 por 40 minutos, com =material reagivel com formaldeido,
sapa produzir uma resina termofixa, moldagem da dita mistura e Mal
Zutenção da dita mistura moldada em temperatura elevada, ate aeg

1

SolUsda uma resina de ligação ornada.
processo para produzir um artigo moldado tetaZ,'
3..t. "
ígue seja resistente a deformação em alta temperatura, oaraoterizade
por compreender a misturago de um polímero de oximetileno moldávol
sue perde menos de 40% de SEM peso original quando aquecido em ar(
a 2225C, por 43 minutos' , com ressorcinol, moldagem da dita mistura,
e manutençeo da dita mistura mold'ada nu temperatura elevada, at;:
os formada uma resina de ligação cruzada. '
t A requerente reinvindida de acera° com a Convenção Inti-rnN
DionaL,e o art. 21 do Decreto-Lei Na 7.903, de 27 da agesto de 194.3j
prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de
Patentes desEstados'Uni:dos
.márloa, ea la de tevereire te .19.04#
lab na 172.791.TERMO N2153.32 5 48 Z da Outubro de 1963
Aequerentet TiE GABRIEL COMPANY aa..--E,Dr.A,
'Privilegio de Invenção: 99119IDADE DEEOSPENSÃO DE
AMORXECIMNTO PRURIO 9
asivInicILOU

eue.

1.- Unidade de suspensão adaptada para Ser ligada ca.(
ire as massas suspensas e não suspensas de um veículo, caracte,
tizada pelo tato de compreender um par de partes montadas para,
piovimento relativo para e afastadas uma da outra, um vedador de
tOtmento dobrado montado entre as ditas partes e definindo coa
1:Fs mesmas uma câmara de ar, tendo uma das referidas partes meia
.tixo em relação a isso para ligar uma dita parte com uma das 04
tas massas para movimento em resposta ao movimento da referida
massa, tendo um membro meio para ligar o mesmo , à outra das
Pitas massas para movimento mau° em resposta ao movimento da ra
e
peada outra massa, p dito membro incluindo meio de :Natentação
pdjacente ao dito meio de 'ligação e uma superfície cilíndrica,
pstendendo-se do dito meio de austentação em uma direção geral.
Ama

er,•za m

Ni'.arçn de 1969

'Mente para o meio de ligado da referida uma parte, incluindo a)
dita outra parte uma porção vedando deslizavelmeote e engrenan.
do a dita superfície cilíndrica, estando a referida outra parte
montada para movimento relativo em relação à dita uma parte e Ctn
dito membro em Ama posição inoperativa, onde é e4murida a refe.
1
rida casmara'de ar o a dita porção está disposta. além do dito mel
de . sustentação e é livre de movimento relativo oM relação a
ta uma Parte em resposta ao movimento relativo e tre a dita uma
I
parte e o dito membro em uma posição opàrativa e reposta a 14,.!
!
.trodução de ar sob presaão na dita cãmara de ar, onde a dita.1
porção está disposta em engrenamento com o referido meio de 54
I
tentação e as ditas partes são movíveis telescapicamente, para ,1
variar o volume da dita câmara de ar em resposta aos movimentos,
•
relativos entre o dito meio de ligação.
2.- Unidade de suspensão, conforme espScificado no pci
i
to 1, caracterizada pelo fato de incorporar um absorvedor de
1
choque, incluindo um elemento-tubular externo, tpndo meio fixam,
do em uma extremidade do mesmo para ligação com Lma das referi..
das massas, de modo que o dito elemento tubular noverá com adj, 1
ta uma massa e uma biela de pistão montada reciprbcamente cai
relação ao dito elemento tubular e estendendo-se' parafOra da:
sua extremidade oposta, meio fixado na outra extremidade da re.!
I
ferida biela de pistão para ligação com a outra das ditas mas ai
/
sas, de modo que a dita biela de pistão mover-se!- á com a dita
outra massa, um elemento rígido fixado em relação à dita biela,
de pistão adjacente ao meio de ligação no mesmo,, um membro el41
tico levado pelo dito elemento rígido em correlação ambiente a
1
1
dita biela de pistão, uma parte de suspensão
tubular montada na
! ra movimento telescOpico em relação ao referido outro elemento
1
tubular, sendo o dito vedador de rolamento dobrako provido em .
1
tre o dito elemento tubular externo e a dita parte de suspensão
" tubular, a referida parte de suspensão tubular incluindo uma pol
ção terminal, tendo uma abertura central na mesma, recebendo a
dita biela de pistão, sendo a dita porção final impulsionada go!
emgrenamento de vedação com o referido membro elástico, quando !
1
a dita cemara de ar contem ar sob pressão, senda o engrenamento
da dita porção terminal com o referido membro elástico e a'forag
da abertura na dita porção terminal de modo a permitir movimen.
to angular relativo limitado entre a dita biela de pistão e a:
i
referida parte de suspensão tubular, de modo que as forças de
torque transmitidas ao dito meio de ligação pelas massas suspew'
aas não suspensasp quando a referida unidade oé ligada, mio ra
aunará em um deslocamento angular relativo entra o dito alem%
to tubular externo e a dita parta de suspensão tubular.
3,- Unidade de suspensão de amortecimento próprio,cea
forme especificado no ponto 2, caracterizada pelo fato da dita
porção termina/ ser montada para movimento correkiço - em relação
à dita biela de pistão entre. a posição operativa de engrenanen.
to com o dito membro elástico e uma posição inop rativa adjacea
:
• '. te à extremidade da biela de pistão do referido lemonto tubulaa
externo e meio de vedação anular levado pela dita porção tormlnal e enArenando a SUC. 'Parifer4I exterior-Para 'PeralUr-m0n712qa
e
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3
parte de suspenso e o dito elemento tubular entre efp suando&
dita cgmara de ar e exaurida para atmostira e para efetuar mov4.
mento da dita porção terminal na dita posigio inoperativa para'
a referida posição operativa em resposta a introdugh , de ar nota1
_
proseio na dita amara de a:.
4., Unidade de suspensa°, conforme especificado no
r pont0 2, Caracterizada pela provisão de Meios para permitir t4,
xo controlado de fláido hidráulico na extremidade da biela de
pistão do dito ciliáro e dita &sara a fOra da extremidade 0.if
N

posta do referido cilindro em resposta ao movimento do dito pia

'Marca de 1969 1821,

Ifil;respectivtii~ERa Wareõebendo uma porção dobrada de';
jgtO vedador Ze rolamento dobrado.
13.- Unidade de suspensão, substanciaImente, como me..
p,
no relattirio e especificada nos pontos caracterlsticoS,
1Coarefeancla ao desenho acompanhante,
p Plnalmente, a depositante reivindica, de acórd0 coU
hvenção Inteztacional e de conformidade com o artigo 21 do Ci
M
,e1g0 da-Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente]
Y`
4.pp ed0 depositado na Repartição de Patentes dos Estadoe,
,idos 4a Ámárca do Norte, em 16 de novembro de 1962, sob nuoa.ef,
t38.243,

to dentro do dito cilindro em uma direção para a extremidade
Oposta do áltimo e para permitir o fluxo controlado de flGido,
lidráulico fóra da extremidade da biela de piStão do referido,
cilindro e.referida cemara e na extremidade oposta do dito ei •
lindro em resposta ao movimento do dito pistão, dentro do dito/
cilindro, em uma direção para a extremidade da biela de pistãO

a

do áltimo-e meio provendo uma vedação corrediça
entre a referi..]
da parte de suspensão e a periferiá exterior-da dita biela del
pistão, para permitir movimento reciproco da dita biela de pis+
tão em relação a dita parte de suspensão, quando a referida cg.
lura de ar é exaurida para atmosfera, de modo a evitar movimej
to de rolamento do dlto vedador dobrado em resposta a esse movl,
mento reciproco da dita biela de pistão e para efetuar movimen.>
to da dita parte de suspensão em engrenamento com o referido meio
de sustentação em resposta A introdução de ar sob pressão ha da.;

namOW Q147.347 de' 4 de março de 1963

PARANÁ
aequerentet FRROSIDIO MANOEL TORRES
Modelo de Utilidades " UM DISPOSITIVO PARA RLSVACX0 Di

ta cemara de ar, ' para, por esse•meio,causar a dita parte de stu
pensão mover com a dita biela de pistão e, por conseguinte,efe-)
tuar um móvimento de rolamento do dito vedador dobrado em res
posta ao movimento recíproco da referida biela de pistão.
5.- Unidade de suspensão de amortecimento prOprio, coa.

forme especificado no ponto 4, caracterizada pelo fato do dito
tudo de sustentação incluir um membro retentor de vedação rígi44 fixado em relação à dita biela de pistão e um membro vedador
p lástico levado pele dito zsmbro retentor de 'vedação em uma po.a:
Piço para ser engrenado pela dita parte de suspensão.
6.- Unidade de suspensão de amortecimento próprio, cozi
forme especificado no perito 4, caracterizada pelo fato da dita
p,tute de suspenso incluxr . uma porsiZo telJinal, tendo uma abar.
cura central na mesma, recebendo a referida biela de pistão,teá
!o a dita abertura uma ranhura anular formada na sua porção ceá,
trai, o dito vedador provendo meio, compreendendo uma vedação
enelar - 0, na dita ranhura em engrenamento a. vedação com a pai%
Seria da referida biela de pistão, afunilando a dita abertura
para f6ra da referida ranhura para assuas extremidades.
7.- Unidade de . suspensão de amortecimento prOprio,cop
forme especificado no ponto 4, caracterizada pelo fato da dite
parte de suspensão compreender uma porção de fecho terminal,teA
co uma abertura centra/ no mesmo, recebendo a' dita biela de pia
tão e uma porção tubular disposta em correlação ambiente ao di.
to elemento tubular, tendo a dita porção tubular e referido
Mento tubular superfícies perifericas, interior e exterior,om

PUA *
I

"eIVINDICAOES

0) -~DISPOSITIV0 PARA ELEVAWX0 DE AGUA" caracterizado pe.;
10 fato que uma oorda sem fim, sob tenno entre duas roldwa‘
nas, uma destas motriz, solidaria ao eixo superior e a outra,
de tensão, pendente na curva inferior da corda, dotada de umo,
barra transversal sujas extremidades anulares deelisam em e,
filiformes e um garfo com peso, articulado na referida

••
•
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Março de 196%

TERM O N51 759 8 95 O 22 d4 deffitbr5d6 17n

Requerente: COLDEX INDUSTRIA E COM2RCIO 3,40 aiwORO /50-rd
todelo Industrials"X0V0 MODELO DE SECADOR DE ROUPAS? ,

4

‘'REIVINDIC4M$

r'J
., "Nevo MODELO DI SECCOlt ãE ãourAwl(;
rcaracterizado polo tato de se aprocontar sob a forma de uma
4
tampa rotangular obliqua no sentido inferior, senda que G Md
bordo posterior ou superior verticaliza-se formando 'faixa V4P,‘

4
4(eingul.--e com pluralidade de aboPturas em forma de rasgos ver...
__
4
torticolo paralelos que 80 estendem por quase a totalidade da
4rgura da
2. "NOVO MODELO DE SECADOR DE ROUPAS%,
bOnforme a reivindicação anterior a caracterizado pelo rato du
bs bordos laterais da tampa arquearem-se ortogonalmonte forman

do faces cujos rdos posteriores

OU

í

paralelos a.plano vertio0

ao apoio ou fixação do conjunto.
_
"NOVO MODELO DE SECADOR DE ROUPAS",
e,

/à5

de acõrdo com as reivindicações de 1 a 2 e caracterizado pelo .

inWrc9.,

TERMO N 0 147.03 de 18 de feveretro de 196.1'

fato de a face frontal, perpendicular às laterais e com o bordo
inferior substancialmente alinhado com os daquelas, apresentar.
o
88 sob a forma de um painel decorativo centralizado por alça da

oLT oSIFI°1 PA: PARA OUP4 1"T3
I •

REIVINDICAÇOES N
' 1 0 )"ElWor.TóRIO PROTETOR PARA ROPAD,-caraCtorical

tinhas retas, um botão cilludrico de controle na extremidade la.

'da aCOrdo com as reivindicações do 1 a ,3 e caracterizado pelo .

poro foto se ser .constituído por See0 p1EiStle0 (!i0ted0 de boca
tenor orlada por bordas eforçadas providas de colchetes de pres.,
s'áo ou similar, enquanto que o topo oposto se orY:aéents com pequena
abertura central para passagem de gancho suspensoride cabida, sondo,
que'taI topo se apresenta, a partir da abertura, com inclinações 1),5
re os lados, segundo a 1'45:ma usual do cabide, sendo que ', finalmantN

tato

tal Saco plstico se apresenta impregnado de subs4noi5a dasodomm

'Ural direita, uma incrustação retangular em relvo na extremida.-

de Oposta e uma reentrância uniforme • no
chega a alcancar a extremidades. N,
P'

bordo inferior que não

4. "NOVO MODELO DE SECADOR DE ROUPAS",

da em plano situado pouco acima do dota:minado pelos bor. )

dos inferiores

1-

tos G anti--motos.

das faces laterais, localiz~ uma tela eu rotil

/a)"501,720R/0 PROTETOR PARA 4tIPA", onfOrtfte

,.lado formado pelo cruzamento ortogonal de varetas
de diâmetro relativamente fino. .

5. "NUO MODELO DE SECADOR DE ROUPAS

ir

'de acârdo com as reividdicaçOes de 1 a 4 e caracterizado' pelO
1SWO
rato de na parte posterior localizar-se uma placa retangular
- vertical em cujos bordos lateraiS acham-se sobrepostos per.f

nfi3

de cantoneira vertical a paralelamente alinhados, de modo

que quando a Campa ó rebatida ¡sabre aparado, as ditas cantodeA
h,
;as Sio encobertas pela mesma,
6. "NOVO MODELO DE SECADOR DE ROU?AS%
#
s , Wórdo cos as reivindicaçiies de 1 a 5 o caracterizado pelo r
,eito de perimetralmenta # segundo os bordos inferiores laterais
'interior da, rampa, correr o trilho para a suspensão de uma w

orp. na corrediça recolhível contra a faca interna da tampa .1
‘

sAiag_s .~4 ou alças
~O_ .

suspensos
na região posterior da meam N
— _
t7, "NOVO MODÈL0 DE SECADOR DE ROUPAS%

.., com as reivindicaçZes anteriores° tudo substancial.

- aciirdo
'..,

92X84.84:410 descrito

no relateirio,

místicos procadaataffl

N'
-- -ti c4m14.12.

t2

reivindicado noa pontos caras.

• uso me

desenhos anexos ao

Pre"

.

"teivindicaçSo anterior, tudo substancialmente o pmd descrito no raiá
thr io a ilustrado nos dQ =.enhos a p ens o s ao nrese m±1 ^.—~1.4114
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TERMO N 5 170.262 de 9 de junho de 1:53
SAO PAULO
Requerentes JOAO ROBERTO DAL PINO
Modelo Industrial:" ORIGINAL CONFIGURACAO EM SERRA

Fr

ELÉTRICA CIRCULAR PARA ABRIR COSTELAS

rum

N 0 147.566 de 22 de novembro de 192
Requerentes FLOGLIATI ANGELICI LTDA..........SX0 PAULO
Modelo de Utilidade; "NOVO MODELO DE BAGAGEIRO PARA
NOTONETAS
REIVINDICAÇOES,_

AGULHA

pu PONTAS

DE

DE BOVINOS, OU SEPARAR TRASEIROS'
.

REIVINDINCACOES
I s ) "OIGISAL CONEIGURÂ'CO EM SERRA E.LE'r-Rf

CA. CIRCULAR PARA ABRIR COSTELAS CU PCNTAS DE AGULHA DE BOVINOS,
CU SEPARAR T-RASEIROS", caracterizada pelo fato de, numa das tom,

1 "NOVO MODELO DE BAGAGEIRO PARA MOTONETAS", caracte

Pd$ do motor el;trico estar afixado cabo de actonamento, dotado

'rimado por doia quadros tubulares Superpostos, de tamanho e desenhos

de dois ramos, um superior e outro Inferior, em cujo punho se

variaveis e cónvenientes, espaçados por Meiod e tubetes verticais la
tereis que se interligam a um tubo horizontal lateral mediano, tendo

'dispZe interruptor em gatilho; no bordo desta tampa ha Prole4:;0

ainda no lado posterior do quadro superior lUe encosto tubular e usua

em ove se encaixam dois fiost um para adaptaç 'jo de chave magn,

is tirantes de c jnjugaçao à motoneta; pelo fato de haver entre os

iica e outro da nide de energia, sendo que os fios, nestas re-

dois quadros espaço suficiente para abrigo da roda sobressalente da
motoneta, em posiçao horizontal;

pelo fato

gro-es -adjacentes e projeço, estio enrolados com moles de Peotc'

de, fechando o referido -

espaço vertical, haver Uma tira metálica ligeiramente convexa para
fóra, cuja base pivota no tubo superior enquanto que a extremidade inferior dobra-se para fóra em ângulo reto, de modo a facear com pro
dação metálica existente na parte central do lado posterior do qua -

ç7o; ' na tampa oposto, e atrove' s de flane, est; aparafusada co.
bertura do mecanismo de transmisao de movimento a_o_elxo do mo.
for e uma serra circular, e o aludido eixo da serra fixa em pia-.
no ortogonal e linha azial do motor eletricc; a extremidade da'
cobertura caste mecanismo de transmisao possui formoto de peço

dro inferior, podendo ser fixada à mesma por meio' de chaveta ou ca Inclinado em nputo obtuso, com ponta arredondada; o bordo da .

deado.
"NOVO

2

MODELO

DE BAGAGEIRO PARA MOTONETAS", acorde-

terra circular est; p arcialmente revestidó com protetor, com
O u ve aberturas circulares.

Com o ponto anterior, tudo como substancialmente reivindicado, dee
',rito e ilustrado nos desenhos anexos.

291 "ORIGINAL CONFIGURAÇXO EM SERRA ELETRI
j.

CA CIRCULAR PARA ABRIR COSTELAS CU PONTAS DE AGULHA DE BOVINOS,
CU SEPARAR TRASEIROS", acorde com o item anterior, caracterizad, finalmente, peio fato de,. na p eriferfa da carcaça do motor,

4

estar afixado braçadeira, cujas duas pontas permanecem conectadas por a p arafuiemento; na periferia da braçadeira est; ncor.
poroda sell'e. ncia em arco, originando canal, dentro do qual ;e
sedia pino, sus p enso por cabo, otrav;s de suporte em "U";
na
' periferia de braçadeira esta Incorporado cabo de posiç7o,
rettifnee.
32) "ORIGINAL CONF IGURAÇAV EM SERRA: E LEI si
CA CIRCULAR PARA ABRIR COSTELAS OU PONTAS DE AGULHA DE BOVINOS,.
CO SEPARAR TRASEIROS", acorde com os Itens anteriores e tudo
CAMA

A

N•1

•

1-

tig 3

;
e

j-

drecrifn,

r‘ivindicodo acima e liustrado co desenho onexu.

TERMO E Q147.334 de 4 de março da 1.,.'Od
Requerente: INDUSTRIA DE VINDOS SANT'ANA LTDA
aro PAULO
Privilegio de Invençíos "MAQUINA PAQ/L A PARRTPA
ÇXO DE ESPONJAS PARA P"
1 0 )"MÁQUINA PARA A

It2RICAÇÃO D2 ESPONJAS PA PO", a-

I

resentando estrutura suporte de mesa, caracterizada pelo fato de
,epresentar pedal que cOncomitantemente promove a elevação de dois
(pistiies dispostos em posiçOes diame2,Almente lopostas em relacr7o g
,

eixo central suporte de disco giratOrio, um dos pist g es corres--

! pondendo a uma guia vertical terminada em garfo, e qual e penetra
;da pela extremidade de uma das hastes fixas ao disco giZ'atOrio .
mencionado, quando uma delas se torna confrontante com a guia, e4
Amianto que o pistão oposto se. apresenta solirgrio com prato dotado de rebaixo central e de fundo movei acionado por alavanca conâ
tituindo extrator.
2 Q )"MÁQUINA Pír..1 A FABRICAÇÃO DE ESPONJAS

PARA PÓ",con

'Come reivindicaçá.o anterior, caracterizada, mais, pelo fato de -

RA

1 2 ) " DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PECliAMENTO E ADERT2
LE C:2CUITOS,ALIMENTADORES DE ALARMES", compr3erdado espelho fixa

do por parafusos è porte externa do estabelecimento a ser guardado,
pelho esse dotado de alidodes em que se articula tamp movei protetow
ra da entrada de chave em cilindro utual de pinos, csacterizado pelo
foto de que internamente, pelo topo, o referido .21.11ndro S2 apresentar
dot ,n do de anel solidário ao mesmo, anel esse provido dt; pinos isolados
radieis perifericus, os quais podem atuar em conjunto r. u seperadamen.
te sôbrp, lâminas portadores de contatos confrontontes tletrlzados ou ;
eletrizoveis.
2 2 ) " DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PAPA FE,CPMENTO E ABER-. •

conjunto atua pistão dotado de base em fOrma de engrenagem, atuara

TURA DE CIRCUITOS ALIPENTADORES DE ALARMES", conforme reivindicação
anterior, caracterizado, mais, pelo fato de que a chovile se apresenta
com prolongamento em sua haste, a qual, ultrapassondo o anel solidá.
rio com o topo interno do cilindro, desloca sapatalsoliante fixada em

abas dobradas do veludo pluralidade de hastes em pon

lámina portadora de contato confrontante com outro, pissiveis de fe.

;a, bastes essas dotadas de pinos que se deslocam em guias'incli-

chamento ou abertura de circuito eletrico,
3 5 ) "DISPOSITIVO DE SEUURANÇA PARA FECIAMENTO E ABER.

que apOs a colocaç i' o de disco de veludo ou similar e sôbre este enchimento apropriado, sabre o rebaixo do prato movel, contra o lo contra

as

radas, dispostas Junto a uma coroa que se move etravj s de alavan.
e,
i
, Q )"MÁQUINA PARA A FABRICAÇÃO DE ESPONJAS PARA ',Nom
orme reivindicaçO'es I Q e

20 ,

caracterizada, tambers, pelo fato de

TURA DE CIRCUITOS ALIMENTADORES DE ALARMES", conforme MeivindicaOes
1 0 e 2o , caracterizado, ainda, pelo fato de que um ou l mais parafs
Soa de fixação ,do espelho contrteiam, por suas extre,d1dades internaa

ue um segundo pistão associado ao disco movei se apresentar com

Contra haste portadora de contato, este, então apoladO contra outro

quecimento Interno, aturdo sabre e esponja em formação, moldan.

situado am lamina, ambas eletrificaveis ou eletrificodk sendo man-

o-a e permitindo

a

recepção de disco de tecido ou similar, com ou

em alça, provido de adesivo, disco esse retirado' de depUit0 por
istão dotado de sucçiio, pistão esse colocado solidariamente ao diÂ

tida a reunião dos contatos pele pressão exercida pelo{ topo do para
fuso.,

i

_,
4Q )

"DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PECRkMENTO E ADM.
conforme l'eivindica0e9

o movei, em sequ&icia ao teovido de aquecimento, segUindO.se,ti.

TURA DE CIRCUITOS ALIMENTADORES DE ALARMES",

01Mente, um terceiro pistãO de compressão; --

de 1 Q a 3, inclusive, tudo aubstancialmente como desel.ito no rela
io e ilustrado nos desenhos apensos a0 presente memorial,,

•

40)"MÁQI-JINA PARA A FABRICAÇÃO

L
DE ESPONJAS PARÁ Pd°,coa
1

t

•

-

armo reivindica4es de 10 a 30, inclusive, tudd substancialmente
mao descrito no.relatÉrio e ilustratio. nos desenhos apensos ao 04
mate memorial.

e.

Mei

F1G.2

.9

1
WUMO NO 153 094 de 26 de setembro de 19)
Requerente; NEO-REX DO BRASIL urra - São ,oulo
PARA
Privilegio de Invenção: "DISPOSITI VO DE SEGURAIÇA
ia.'S D„; Au:nuron
IN
FECHANEN TO E ABERTURA DE CIRCUITOS ALDEDOR

REIVINDICAÇdE:,.

. '

f.,
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CENMO N 2 140.622 de 29 de março de 1962.a
Requerente: JOSE SOLINO E JINES FLORES GONZALEZ SX° PAU/S:'.
Privilásio de Invenção: "NOVO BAGAGEIRO apLICÁVEs Sm CAPOTAS
DE AUTO-YEICULOS".

-N

DEIVIND/CACUS

12) Novo BAGAGEIRO APLICÁVEL

que sei'
constitue por dois quadros de ferro cilindrico,superior e inferior, e caracterizado essencialmente pelo fato do quadro superior f
ser substancialmente de maior tamanho, o suficiente para permitir
O encaixe concêntrico dos quadros entre aí, quando fechados; pelo
fato ainda do quadro inferior ter fixo externamente em pontos 1- L
deais, preferencialmente nos laterais dos braços de maior compri..!
mento e nos centros dos braços de meuor comprimento, uma base.an..
colar cujo prolongamento horizontal, situado para fora, serve ae
encooto ao quadro superior; o prolongamento vertical desta base
tem rebitado dois braços de chapa obliquos e divergentes para ci.\
ma, cujo afastamento angular, em sentidos diferentes, fecha verti.calmante (no prumo) o quadro superior, braços esses, situados exa-.
tenente no vg o resultante da diferença de tamanho doe quadros; pe.
lo fato ainda das extremidades superiores doe dois braços terem
conjugados dois fulcros ou eixos passantes pelo quadro superior e:,
presos no interior .deste em dois pequenos ganchos interligados
por uma mola helicoidal; estes fulcros ou eixos s go corrediços ar)
pequenos rasgos longitudinais praticados no quadro superior; as r'
extremidades dêstes rasgos limitam o curso dos eixos ou fulcros,
as internas liMitando a altura (abertura) dos quadros, e as exter4:::
nas o seu fechamento.
22) NOVO BAGAGEIRO APLICÁVEL

EM

CAPOTAS DE AUTO - Ve1WWW ,

EM CAPOTAS DE AUTO-VEICUIOS"

de acOro

do com o ponto 12) e caracterizado ainda pelo fato dos tubos convencionais que formam a base do quadro t inferior fixo possuirem em
ambas as suas extremidades um prolongamento chapado horizontal de
formato aproximadamente retangular: , com um dos vértices externos
arredondado, e no prolongamento longitudinal, oposto a esse canto,
dotado de um corte ou encaixe, e finalmente pelo fato dos prolon.,
Lamentos do quadro inferior possuírem nos pontos que recebem os I
tubos, rasgos ou aberturas longitudinais cujo comprimento é poued
-n inferior à largura dos prolongamentos. chapaaaa,
.01k
35) NOVO BAGAGEIRO APLICÁVEL EM CAPOTAS DE AUTO-VEICUIOS" de ac8r.
do com os pontos 12) 25) e tudo conforme substancialmente descrito,
reivindicado acima e ilustrado nos desenhos anexos demonstrativos.

139 1325

kircW166.634 ás do - O-utubro do 1964
Requerente: LEONEL CORRE& . SX0 PAULO.
Právalâgio do Invenção - NOVA EMBALAM IW:TVIDIAL PARA BEBIDAS
.24 GERAL.
;ktrunicActinl

1) . Nova embalagem individual para bebidas em geral,caracteriza.
da :ser um envomIcro de piéstico riexivel,de forma,configuração, di.
mansões e caras varládels,com a re presentação preferivelmente de uma
almofada quadrângular.
• 2) Nova embalagem individual para bebidas em geral,acorde com
ponto 1,caracterizada por uma embalagem ou emvOlucro hermético, pre
ferivelmente com a forma de almofada retangular ou quadrangular, pro.
vidà ou nãc,em porto ideal,de um pequeno elemento ou projeção tubular
que lhe 4 solidário e comunicantecom a câmara interna ,constituindo o
tribo de sucção do conteudo do eaválucro pelo usuário .,e por o tubo de
sucção ser vedado na extremidade Por uma cápsula plástica,ou qualquer
outro meio conveniente de vedação,porem de fécil remoção pelo usuário
e ainda por,quando a embalagem nâa possuir n '4n."..e de sucç3 enválucry•
pod.tr ser rompido,pelo usuário,em um dos seus ângulosou num outro ponto
qualquer desejado,para a ingestão do llquido .
3) Nova. embalagem individual para bebidas em geral,acorda com os
pontos 1 e 2 ,caracterizada por os envOlucros ou embalagem andividual
poderem ser produzidas em ama faixa alongada,dotadas ou não do uma se.
rio de elementos tubular de sucção,dispdatos equwascant.aent'a, sendo
que uma das extremidades da faixa e hermeticamente fechuda e a outra
provida de uma pequena projeção tubular,pela qual e introduzida as no."
bidas na tonalidade g da câmara da faixa,e ainda por essa faixa aios
gada podezser produzida sem qualquer elemento tubular,fechada numa dalhj
extremidades e na outra simplesmente sberta, pela qual e intrdzida a
beblda:na . tonalidade da câmara da faixa,sendo que qualquer dai
kíosubdivididas em enválucros ou eiabalagems individuais .
4) Nova embalagem individual para bebidas em geral,acorde com
os pontos de 1 a 3,tudo como substancialmente descrito,reivindicado
e representado nos desonnos anexos

FIG. 11

Fi9.4
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'URU Na 152 208 de Z5 de agasto ao
tilequeronte: .GRNERANT.rEISCTRIC COMPANY . R J:U:0 \.: Privilegio de InveNiat °A.PUTE.TatlrnIQS Wri-P-EF-i-TrIr.:
P' ..E LOrtato is
ta ...wV D/C£2.21
4.
Ca aperfeiçoamento em capacitar eitridb reator ("1:iili -S-t delaba
Ti..
..,
1,Jada fluorescente, tendo um capacitor eletrico formado de =conjunto de ela
..1m)doe condutores cooperativos e Material espaçado: dicletrico InterpOto,,
•n om moio fusivel termico paLa discontinuar o fuacionamento do eapacitor a!
condiç5es pre-determinadas em ditos conjunto, dito zelo fuelvel compreendem
do material condutor fusível sujeito a migraç go ao:tensed ou esforço eigtti.
!CO
, ("electrical stress"), caracterizado pelo :ato de que um melo redutor de
tenso eletrica 4 provido :ia regigo do dito ammbia: fusivel para reduzir a
..1
.
• ..,...
l aração do zaterial conautor fusível. . .
q-"
‘ 1 1.. 4k •
It.,
1, 041- 2. Um aperfeiçoamento em capacitor elgtrico compreandenno um raatur
íde acerdo ora o ponto 1 caracterizado pelo fato de ata o meio redutor de toa
ego compreende uma chapa ou placa dleletiica entre o msmbro fuslvel e o ce.
;açador dieletrico adjacente ao mesmo, dita- chapa eendo pelo monos c:a:et/Ansi
o memaao euOrel.4
va

I

Março de 1969

.
_
.
, dam tigi 147 559 de 19 de ao-Seiiiro de 1962
Requerente: AKRROPA INDUSTRIAs PLATICAS LTD% . é go Pan10)

I
Modelo de Utilidade: "RUO PERFILOU:0r,,
4r,„,
I
atuumusua
!
a. • "NOVO PERFILADO", confeccionad em meto, pliatiÃO
.aenveniente ou outro material adequado, de comprimento indeterminado
caracterizado pelo fato de ter afecção tranevereal em forma da anel
•quadrangular, circular ou com feitio geométrico eualqusr conveniente
de paredes aspe:soadas rígidas ou gemi-rígidas, otos o Iodo :superior.
dotado de abertura centrado ou deslocado em relaáo ao centro, dotada anteriormente de projeeão peduncular eubstancialmente do cempri...
mento do digmetro do corpo waparior, de largara Variavel, • terminam,
i0 em dilatação inferior de feitio geométrico variava,
2 - "NOVO PERFILADO", acorde cum o l ponto anterior, tnal
Wo cozo eubetancialmente reivindlcado,'deecrito • ilustrado nos dosei
%hos anexos.

COW

d'O'r
Aperfeiçoamento . em um reator de aaárij cOm qual-quer
az4 1-2 caracterizado pelo fato de que as chapas ou placas dieletrioae são
posicionadas em lados opostos do membro fusivel polo menos coextencivas-com
as superflcies daostas do eltimo, -defrontando Os rasaectivoa espagadores
amesma.0
ifiélearicos-adjacentes
i
3.

P.

• 14. Um aperfeiçoemenao em capaeltOr elétrico f. eompreonnendo um roa'tor'de ac(irdo com qualquer um dos pontos 1-5 no qual o nolo fusivel assoa
ciado com tua de um par de eletrodos cooperativos superpostos caracterizado
pelo fato de que o meio redutor de tensão compreende uma abertura no outro,
tger
eletrodo na meigo onosta .Y membro fusivel. fla . fl

ri O.

3

A

o-1,

Um aperfeiçoamento em capacitor eletriec, Compreíndendo um rea.
tor de acordo com os pontos 1-4 caracterizado pelo fato de. que a ponta In .
terna de dito outro eletrodo e descentrado do membro fusivel na direç go da
pua ponta externa.
tre2o2OS' .62 )(1,,
5.

Um aperfeiçoamento em cáPacitor eletrieo, compreendeido ün
tor . de acCnrdo com qualquer ma dos pontos 1-5 no qual o capacitar e formado
Ora forna de um-tailo enrolado-em espiral, caracterizado pelo fato de , que dlto descentram...ato compreende Uma distrAgoOla equivalerto a pelo asnos Uma 011'N
pira de dito rgdoe
, 6.

A(.3:

19 C.
ÁS

15'1
20

o
• ••

TERMO N3.75.387 de-). de dezembro de 1965
Requerente: 1-ra notima COMPANY --E.U.A.
Modelo Industrial:"NOVO MODELO DE JARRA COMPLEMISamota
DE LIQUIDIFICADOI OU SEMELHANTS
•
REIVINDICAÇORS
/ g oro modelo de jarra complemoatar de
-ficador e s--albantee, caracterizado pelo rato do compreender uma'
cuba tronsenica aberta- em ciam ma sua borda plorgaaito maior na
qual e provida uma beirola central arrodoodada - repurada na parede,
da cuba,
2. Novo modelo de jarra compiemeatar para o:Iara/dl.
' ficados G asmelbantea segunde o ponto 1, caracterizado pelo fato O
ocsapreender ume aoa de seçgo arredondada anaulamente dobrada o • y
aderida longitudinalmente na parede da dita cuba em posiçgo diame.
tralmente oposta a citada. -teirola repuxada.
5 - Novo Rodei:ode Jarra complementar para liquidt.
ficador e eemeluantee segundo os pontos 1 e 2, caracterizado pelo
feto de o fundo da jaara dar origem a. uma poraão inferior do base
cilindrica ciroular cóm um filete -de rosca 'externa lem balá() relev0
• I
e tendo um furo rasado interiormente.
Novo modelo :ia jarra complementar para aiquidi.
ticador e oemelnentee aos:lado os pontos 1-a, caracterizado pelo rt,
to de na parede da cuba serem moldados interiormente quatro retaixoe
ou cavas laualmente espaçados longitUdinalmente e cJflatinados R 4:59

IMO NO 255 35ij de 22 de c4iiiia5rà dá 196j
&avarentos INPOWER WORKS (PROPRISTARY) . IMITE

7-n Plift5 Pcs triiiM tlffil . einii, -es ditos reWES- caaefflIo at aba
ItUX4 prOxlme da borda perifOrica auperibr da cuba e eaterAdendo-seè

f79:
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TERMO X 0170.333 de 11 de junho de 1965
Requerentes ANTONIO DOS SANTOS BOTELHOaa...Guanabara
Modelo Industrial! * NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇU INva COUZIDA £M PROTETOR DE PARACHOQUE PARA AUTOMÓVEIS
REIVINDICAÇCEI Ia )

.

NOVA E ORIGINAL CONPIGURAÇXO INTRODUZ/DA EM PRO.

1

caracterizada essendialmen
taapr,ee oonstitUir de aa tabo 'a ser sobreposto ao parachoqaes I
do Ãieiculo, e cuja seccão a p resenta um formato trian gular i'idaccw
ooa aa doo vértioes (1) voltado para diante, foraado por a
duas eisparfloies (2) acentuadamente convexas e sendo a 0atra.a. 1
auperficia levemente cOnCava (3) que ficará voltada para traz
.4) ainda pelo fato do protetor aescrito Se fixar ao parachoquee a,
por melo de suportes (4) retilíneos e garras (7) acomainhand0: 4
a
a
parachOques *a toda sua extenso e seguindo o formato do mesmo,
!
TE2OR DE PARACHOWES PARA AUTOMÓVEIS,

aa)

_ffos

E ORIGINAL CONPIGURAÇZO INTRODUZIDA EM PROL,.

urs DE PIRACHOQUES PARA . AUTOMóVEIS, caracterizado de acOrd0
coa o ponto 1, e ainda . como-o substancialmente descrito no preacanto ~Arial e ilustrado pelos desenaos que o acompanham. .

•
aa-,

I"
2,24

-

p

4-0 .

C-L.1

Bepublaca do África do Sal
PravalOglo de anvenOos °TRANSMISSOR DE TORQUE FLUIDO
POR ZNEaCW'a

.

I
quaee atee o atando de mesa& adjacento â periferia dó faro laferlai:
e
ao aaa ,
1
- ?Jatado na acuas. N
Novo modal° de jorra complementar para liquide, I
.
licsdor o semelhantes se&undo os poLtos procedentes e caracterizada
oubetancaalmenae conformo veada ser descrito acima e ilustrado noa
e 4
ma
aeacoaoraneaose
A rega erente reivin d ica do acordo com , a vonvençâo,
Internacional e o A rt. 21 do Decreto-Lei n a 7903, de 27 de agosto
Ao 1945, a prioridade do correspondento pedido depositado na Reparti
) do Patentes doe Estadoe %idos da, America, em 29 Q0 junho de
1965.eob NP -859116e_

,
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AEZVINDICACUES

. 1*.
'

lo Um transmissor de torque oaracterizado por incluir ud a.
portador; pelo menos uma roda planetária montada no transpõe-0'f

tador para girar em terno de seu prerpio eixo; um reeervatdrio na
'
F forma
de um tambor ao-axialcom o transportador e um eegundo eira.
e adaptado para conter liquido, o transportador e o tambor estand
Montados para girar em terno do segundo eixo; um membro de admissa
de rena ligado ao transportador para liga-lo a uma fonte de a8rç
rotativa; uma roda.central co-axial com o segundo eixo .; um membr
de aida de fOraa ligado à roda central para ligâ-1a a uma carmi
para' absorver f8rça rotativa; arranjos intermediários de comanda li gando impuleivamente a roda planetária à roda central e apliCaaae;?
torque desenvolvido em Vamo do eixo da roda planetária na mesmq
direÃo em t8rno da segundo eixo; uma roda de caçambas co -azia
ai
com e ligada à roda planetária e tendo 'aia pluralidade de cacambalt
definindo recessos espaçados circuaferencialmente em tOrno do eino
da roda planetária, as caçambae tendo bordas internas e externae
definindo aberturas airigidas em uma diroção em tOrno do eixo da
roda planetaria, e a roda de caçambas tendo pelo menos uma abertur
dirigida axialmente fora da mesma e disposta radialmente dentro da
bordas externas dae caçambas relativamente ao eixo da roda p1anet4
ria, e a roda de caçambas estando adaptada para prender o li quidO, 3
dentro do tambor quando o transportador girar em tOrno de seu 01703e
0 quando a roda de caçambas girar em terno de ee‘u 'e. ixo relativaa 'mente ao transportauor, e . ae caçambas estando adaptadas ainda par
rejeitarem o liquido preso radialmente para dentro e daí pra
fora da roda de caçambae por meio da abertura diridida axialmenf
2. Um transmissor de torque de acOrdo com o ponto 1, caractei
rizaao porque no mesmo a roda de caçambas está montada em um eix4;
8co e porque no mesmo a abertura dirigida axialmente para fora 4
róda de caçambas esta provida pelo fato de o eixo doo ter uma a41
abertura disposta radialmente para dentro das bordas internas daCI
caçambas e uma abertura fora do eixo 8co e axialmente.espaçada
it - abeatura primeiramente mencionadaae foi-a da roda de caçambaea
, 3. Um transmissor de torque de aaórdà Com o ponto 2, earaced
terizado porque no mesmo o eixo Oco está provido com uma camisí 1
. em TOrno da abertura disposta radialmente para dentro das bordad1.
internas das caçambas, a camisa divergindo na direção do eixo eilea
transportador.
asetaaaae--._
4. Um transmissor de torque de acardo com o ponto 1, pontoael
ou ponto 3, -caracterazado - aelo fato de incluir arranjos de contrÓ,t,
Is de prisão de fluído adaptados para contrplar a Prie g0 de U.e./
quido pela roda de'caçambae:durante a rotaçXada'transportadora!'
5. Um transmissor de torque de ac8rdo como ponto 4, carac.
terizado porque no mesmease roda de , caçambas tem aberturas radiali"
para dentro da mesma entre caçambas adjacentes e na qual os arran
jos de contr8le de prieão ele fluida incluem uma proteção em tOrna 4
ia-rodade caçamba co-axial com a mesma e tendo uma pluralidaaa ,1
de membroe ' da cobertura dirigidos axialmente circuraterenciaimentd
espaçados em um passo correspondendo no espaçamento entre as ca4,
çambas e projetando-se sabre as caçambas da roda de caçambas, 'a
conexo entre a roda planetária e a roda de caçambas sendo reei ji
alente; pelo que sob condiçOes de carga excedendo uma carga preod
aeterminaià, a roda de caça mb as e'a proteço sgo deslocadas ar.J
queadamente relativamente uma à outra em tOrno de seus eixose 4t
desta forma levando o membro de cobertura jía broteção a ser dosa
cado para cobrir as aberturas radiais entre as caçambas; adjacen..
toe, desta forma controlando a prisão do 1iquid5 da camada anulaÀ
6. Um transmissor de torqaeale acOrdo com o p onto 5, earaCaa
,
terizado porque no mesmo oe arranjos dó contróle de prisão de
liquido incluem faces de como providas co-axiálmente na roda pla
notária e na proteggo, ~broa aegaadaaes ligados à roda de caaagAk

•
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a
Das e cooperando com az tap ou 40 cama, e projeçoeo na superticio
externa ia proteoão.
7. UM transmissor de torque de acOrdo cm o ponto 4, caract
terizado porque no mesmo o tambor e o transportador eão integrais
o porque no mesmo o transportado tem nma pluralidade de comparti,
mentos, um doe quais contêm a roda de caçambas e nas quais a abei%
tura dirigida axialmente fora da roda de caçambas está disposta
para descarregar em um compartimento que não seja o compartiment0
da roda de caçambas, pelo menos uma portinhola de conexão sendo
provida para interligar os comprrtimerpaa, e nos quais os arram.
jos de contrOle de fluxo de prisão de fluido incluem arranjos impedidores para impedirem o fluxo de fluido para dentro do compartimento da roda de caçambas, a roda de caçambas estando adaptada
para deslocar o liquido de seu práprio compartimento do transpor.
tador para um outro compartimento do transportador por meio da
Pbertura dirigida axialmente.
8. Um transmissor de torque de /letra() com o ponto 7, caracterizado porque no mesmo os arranjos iMpedidoree incluem um meu.
bro mável de fechamento adaptado para assuntar com vedação na (1
portinhola, e arranjos de contra() para deslocarem o membro de
1:achamento relativamente A portinhola.
0. UM transmissor de torque de acara° com o ponto . 8, carac.
kerizado porque no mesmo os arranjos impedidores incluem um mem.
bro de luva co-axial com o transportador e_ligado ao membro de j
rechamento, os arranjos de ContrOle sendo dispostos para deslo.1
tarem a luva axialmente para posicionar o membro de fechamento.1
10. UM transmissor de torque de acOrdo com o ponto 8 ou 9,
taracterizado porque no mesmo os arranjos de contrOle incluem
Uma conexão resiliente permitindo deslocamento arqueado resiliente entre o membro de admissão de força e o transportador, e estaa
Ao adaptados para utilizar tal deslocamento para posicnar o
pombro de fechamento.
11. um transmissor de torque de acordo Com o ponto 8, carac.
kerizado porque no mesmo os arranjos de contrOle incluem uma co.
Sazão resiliente permitindo deslocamento arqueado relativo reei.,
tiente entre a roda central e o membro de salda de fOrça, e estando adaptados para utilizar tal deslocamento para posicionar 01
Ombro de fechamento.
e12. Um transmiseor de torque . de acOrdo com o ponto 10 ou 11,
caracterizado porque no -mesmo a conexão resiliente 4 um eixo de;
dorção.
13. UM transmissor de torque de acOrdo com o ponto 11, caras,'
4erizado porque no mesmo os arranjos de contrOle incluem uma luvz
aco-axial com o membro de saída .de fOrça e passando axiaImente
!i 'rotativamente para o transportador, e estando ligados ao 'membro
',de fechamento, arranjos de variação para biasar a luva avialmente
ia direçao de uma posição inicial relativamente ao membro de
11
ea/da de VOZ.ca, e arranjos respondentee'para alimentar a velocida.,
de do membro de saida de fórça adaptados para deslocarem a /uva
e portanto o membro de fechamerleo contra m ação dos arranjoade
arariação.
14. UM transmissor de torque de acOrdo com o ponto 8, carne.
Pterizado porque no mesmo em adição a pelo menos uma outra roda
planetária, uma roda de caçambas ligada, arranjos intermediáriOe
de comando, e uma iroda centra2 4stão pravidoa em um compartimento
separado da roda planetária e partes associadas existentes, o membro•de fechamento estando adaptado para controlar o fluxo de
iqui'do entre os 'compartimentos, e nos quais está provido um elo de sana, e um trem de en grenagemincluindo um dispositivo/
kele roda livre ligando o eixo da sa/da ao memtao de 'saída de
I nna de qualquer roda central, a outra roda central estando 1
2igada 8.0 eixo deasaída por meio de uma relação diferente, PO*
lo que a caraeteriaticageradora de torque do transmissor de
ncrque pode ser mudada posicionando-se o membro de fechamento
para admitir ou impedir o flux, de liquiao pLa dentro de aga
pompartimento.aa-a-aa a
,
15. UM transmissor-de torque de ac8rdacom o ponto e, ca.
racterizado porque no mesmo os arranjos de contrOla incluam
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r
mente deslocável 'relativamente ao transportador, o membro da (•
echamento estando ligado à luva, e no qual eko providos arar
ranjos de variaçao .urgindo O membro de aechamê/lto para assentar com ' vedaçao na portinhola, e arranjos reagentes de velocia
dada respondentes à velocidade do transportadOr e adaptados a;
. uma velocidade . predeterminada do transportador para deslocar .
a luva contra a aça() dos arranjos do variaçãordesta forma per.
Latindo que o fluido entre no compartimento da roda de caçam- à
bas e assim permitindo a geração de torque peia roda de cat
i
.
çambas.
16. Um transmissor do torquo da acOrdo coM o ponto 10, carae:)
terizado porque no mesmo estão providos em adio pelo menos uma,
outra roda planetária, uma roda de caçambas liada, arranjos inn
termediários de comando, e uma roda central em um compartiment0/
separado da roda Planetária e partes associada existentes, o
Membro de fechamento estando adaptado para contfolar.o fluxo de\
liquido entre os Compartimentos, um eixo de' eada, um trem de en.
grenagem incluindo um dispositivo de roda livre ligando o eixo do
sana de fOrça de qualquer das rodas centrais, e outra roda cen- )
trai estando ligada por meio da uma outra relação ao eixo de saída
pelo que a característica. geradora de torque do' transmissor de (
torque pode ser mudada pelo deslocamento do membro de fechamento i\
como um resultado de deslocamento arqueada rela itivo entre o memb*
de admiseRo de fOrça e o trasnportador, assim admitindo ou impe."
dindo um fluxo de liquido para dentro dp compartimento. atmaas
17. UM transmissor de torque de acOrdo como ponto 11, cara04
terizado porque no mesmo a conexo resiliente 6.um eixo de saída/
que 6 um eixo de torção ligado à roda central; A porque no mesmo'
estão providas uma luva co-axial com e em tOrno l do eixo de saida,',
a luva tendo pinças projetando-se axialmente circumferencialmente'4
espaçadas; uma luva de contrOle chavetada ao eiXo de eaLda e liga
da ao membro de fechamento e tendo fendas e bordas espaçadas cir.]
cumferencialmente em seu orifício adaptadas para deslizarem axi . ‘N
almente em engajamento com as pinças da luva; arranjos de variação;
para urgirem as extremidades das bordas da luva de contrOle para :*
co apoiarem nas extremidades das pinças da luva» as pinças e bom.;
das betando em registro sob nenhuma carga e ap4ando-se sObre a
lextremidade; e arranjos de nova regulagem para dêslocar a luva de
contrOle axialmente contra a ação dos arranjos 4 variação; pelo I
- kue sob um torque predeterminado um deslocamento l de torção relati
tvo entre a luva e a luva . de contrOle irá tomar lUgar, as pinças /I
?vindo em registro com as fendas., desta forma permitindo desloca-i
mento axial, da luva de contrOle sob a aço doe arranjos de vari.
ação, e portanto deslocamento do membro de fecaaMento para assena
.tar na portinhola para impedir nova entrada do líquido no campar...,
'timento da roda de caçambas.
•aa 1M- . '--4,4mwk., .• ,...,44.:z..-1,s1
18. UM transmissor da torque de acOrdo com o. ponto 11, cara4
terizado porque no mesmo a conexo resiliente 6 uM eixo de saída, ' •
•que eS um eixo de torção ligado à roda central; e porque no mesma
estão providos uma luva co-axial com e em tOrno do eixo de saída
a luva tendo pinça á projetando-se axialmente circumferencialmente
espaçadas; uma luva de contrOle chavetada ao eixoide sana e li- k
sada ao membro de fechamento e tendo fendas e bordas estendendd-sf
axialmente espaçadas circumferencialmente em seu orifício adaptadas para deslizarem axialmente em engajamento comias pinças da
luva; arranjos de variação para urgirem a luva de I contrOle axial.
mente fora adeçengajamento com as pinças da luva as pinças e bar-4
das estando em registro sob nenhuma carga; e arraWjos.reagentes f,
de velocidade respondentee à velocidade do transportador e dispog
tas em operação para urgirem a luva de contraia axialmente contra
a ação dos arranjos de variação; pelo que sob um tbrque de carga
predeterminado no eixo de saida desvio de torça() rlativo entre .
a luva de contrOle e a luva irá tomar lugar suficiente para colocar as pinças e fendas em registro, desta forma permitindo que os
arranjos reagenteOe'velocidade desloquem a luva '4e- contraia axi.
.almente e tambáM caMembrode fechamento; -assim fechando-a'portin.
• bala e desta forma:impedindo a nova entrada da llqulido no campar .
a

4
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timento da roda ao caçambas.,
19. Um transmissor de torque da dc6rd'd Com o petto l4 f earaoF
torizado porque to mesmo O posicionamento do membro de fechamenta
tema lugar automàticamente por arranjos reagentea de velocidade
respondentoa à velocidade do um dos membros de salda do fdrça, ot,
,arranjos reagentes de velocidade compreendendo uma luva de rontrer
1S co-axial com e axialmente deslizável no membro 'de safda de
fórça ligado membro de fechamento estando ligado à luva de con±
1
1 trOle, um par de pesos de oecilaçao pivotadamento ligados por
meio de ligamentos à luva de contrôle e ao membro de saída de 1
:dna, e arranjos de varlaç7xo urgindo a luva e o membro de 'echa4
mento exialmente relativamente ao transportador Para assentar na
portinhola, os pesos de oseilaça. o estando ad4tados para deslocarem o membro de fechamento contra a aço doe arranjos de varias
i
pilo para abrir a portinhola quando girando a uma velocidade mfai.
ma predeterminada, deeta . lorma admitindo fluido em um cutrr ,:toms
partimento da roda de caçambas e assim automàticamente mudando
, a característica de torque do transmissor.
20. Qualquer um dos transmissores de torque substancialmente
tComo descrito na especificaçRo e como mostrado nos desenhos anexos
Reivindica-se, de acBrdo com a Convenço Internacional e
Artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade dO,
pedido correspondente depoeitado na Reparti4o de Patentes da .
ia Xtrica,do Sul, em )4 de dezembro de 1962, sob o No. sna
E_IGÁ
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TERMO N clU7•2 34 de 27 do fevereiro de 1963
rano
Requerente: SONYNO POPE=
Privilegio de Invenção: " APERFEIÇOAMENTOS SE LUVAS

Da USO DOA:SUCO •
REIVINateAÇOES
-Aeerfeiçoamentos em luvas de uso domeatico,adaptabso -as
para a operação de Ooscascar legumes, caracterizados pelo fL-a de .
/uva propriamente dita, feita em latax ou outro material similar,ser
provida de um reveatimento externo feito com pé do Lixa, e extendido
por toda a região oorrespondente A paima da não e lado Interno doe
dados.

";,,,N1_•-,5iÁ: •

2 . Aperfeiçoamentos em luvas de UBO dOWS8t100, come reivin
dioado em 1. eubstanclalmente acuo descrito e ilustradO noa desenhos
LUIEWffl,

iram() de 117:39

lt2

TERMO DE PATENTE N 0 142. 968 de 12 ao SótembrO de 1952
Requerente:DRUMMONDE PATENTS LIMITEI) e ROY MACCGREGOR'
o '"""me DRUMMONDebi INGLATERRA

Privildgio de Invenetto: nAPERPEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A
APL*1105 PARA PURIFICAR OU LAVAR AR,
OUTYS GASES'
REIVINDICACÕES

Aperfeiçoamentos em ou relativos a aparelho
para purificar ou lavar ar e outroa easos, caracterizado Is°
lo fato do dito aparelho compreender-um recápiente itapema-.
/Wel a fluido, meio para prover um corpo de liquido de lava .
gem \pa extremidade inferior do referido necipiente atd
nível pré - determinado, acima do dito ni4'sl entrada para gás'
para ser lavado e uma saída para o gás lavado com moio do i
divisão entre as mesma, meio de prd-unectegeo para o gás a
ser lavado, localizado entre a entrada e o dito nível e come
preendendo, pelo Menos, um bocal para injetar una pulveriza
ção de liquido umectante no gás e um conduto convergente
estendemdo-se para baixo para o gás, finalizando em um
ficio no espaço de gás acima do dito nível, uma estrutura
de corte horizontal deoposta exatamente acima do dito nível
e entre a dita eatrutrru e a wida. meio provendo, pelo me..
nos, uma superficie de choque sólida pulverização, sendo
tal a diaposição que, quando o recdpiente contdm liquido de
lavagem abe o dito nível e a dita saída está sob uma promane
fluida reduzida em relação.á dita entrada, o gás para ser lo
lavado pode passar para lixvi no recipiente, tornar-os cerre
gado cosi pulverização prd-umectante,expandir pelo dito cri- 1
Moio e passar sob ao estrutura de corto horizontal, formande
uma pulverização líquida de lavagem de gás em cima, da qual
o líquido ,de lavagem d desviado para baixo pelo dito meio dC
choque e retoma ao corpo de líquido, enquanto purificado,
conforme passa pela saída.
r
e
2/- Aparelho, conforme especificado no ponto 1, es,
racterizado pelo fato dó dito conduto ser na forma de sia*
interiormente no orifício.
e/... Aparelho, conforme especificado no ponto 1 0w
2, caraoterizado pelo fato de ter também entre uma euperticie de choque sólida como eapecifioado e a saída una ()amada'
depuradora para-passagem para cima do gás lavado, elle pode 1
conter ainda alguma impureza e um meio de re-unactaçAo, coa'
eistindo de pelo menos, um bocal abaixo da canada para pul.;
verização do líquido de lavagem para cima no gás para a eue
perficie'inferior da camada.
4/- Aparelho, conforme especificado mo ponto 3'„
caracterizado pelo fato de ter acima o meto de lavagem da
camada depurado"-, compreendendo, pelo menos, um bocal diril
gido para baixo para guiar o 1iqu iP0 ao lavagem no tapo da •
camada, para lavar a mama durante períodos, Doe-quais Se‘
•
efetua 'lavagem do gás.
5/- Aparelho de lavagem de aáa, caracterizo~,
fato da ser constituído aubetancialmente como deácrito no/
relatório com refle:anoja as figurae 1 e 2 ou 3 e 4 doe dem$
nhos aoompanhantee.
Rinalmente, a depimitaata reivindica, de acdrdd
com a Convenção Internacional e de conformidade n002 o artà
go 21 do Código da Propriedade Indwtrial, a prioridade dtb)
correspondente pedido, depositado ma Repartição ,d's Patente.]
da Inglaterra, em 13.de Setembro de 1961. sob o ndmero
32895/61,
1
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elmo %I 154 67i -da--2 -i-o outubro do 1963\
AMERICAN PLANGE et MANDFACTURINO CD8-0-!NC.
Privilegio do Invonção: 0 2LEMENTO3 DE FECHAMENTO POLIGONAIS,
CEVES, E SUA MONTAGEM NA PAREDE DE RECIPIENTES (
Requerente:

---Ir"-003IINDICACES
t) EleMentps poligonais, leves, de focbanonto, a sué

iilont a gem na parede do recipientes, formados co um gargalo vero,
í
tical, do bordas diyorgentos, numa abortura do recipiente, do
prOprio material da parede ao rocipionte, garg lo g9 caractee
rindo por ter una primeira zona vertical, roc rva, de bordas

11

1pp

divergentes (22), revirada sôbro a zona rocurv

. . . . . „. . ., .
,
lmeemencamemol
,cmi,...._,
Eme{
,

(22) uma segunda

zona (21) ou aba rovlraaa do gargalo, frusto-conica, caracteri:
gado. mais pelo fato da superfície interna (26, 27) da zona (22)4,,
vista do plano da abertura do recip iente, ter configurao.lo
Roligonal.\ -2) . Elementos poligonais, ?Avos, de fechamento, o sua
reontagem na -arde de recipientes, do acOrdo c m o ponto 1, ea.
racterizados mala polo fato da referida zona ( 2) vertical, do
bordas divergentes, ter a superfície interna ( 6, 27) ligoirab,

7
14

10

monte inclinada da vertical, om rolação ao e o da abertura da,
parede do recipiente,

'ígtr

3) - Elementos poligonais, leves, do fechamento, o sua
tontt.b em na parede de rocipientes, do acOrdo com os pontos 1 o e,
P tomproondendo um flange de fechamento, que co fixa numa aborturs'

'.........---------..------1.

da paredo do recipiente, flange esso formado com uma membrana
FIG. 4

• anular de metal leve e uma formaçao receptora o Um fecho, coro
ura sode poriferica, caracterizados polo fato a roferAda forma

r

LIEL 9, vertical, de bordas divergentes, que co lova da extremi,

eRm0 N Q 180.876 de 30 de junho da 196,É

NELCI DE OLIVEIRA DE CASTRO --Rio Grande GIQ Se„

Xequerente:
od5lo Industria
k'are s OLE0

° RECIPIENTE PARA C0L0CA00

DE

LATAS DE AZE

6100,caracterítado por ter fundo plano, retangular

0 pe?,.:

kendicular ao mesmo os quatro lados, ret angulares

som a
ouperior curvilinea, côncava, e sendo tOdas as arestas.
i
arredondadas 09$ euperfZcies externas dos lados providas c,
1
do desenhos em baixo relvo e tendo ainda na superf/cfe os
terna do fundo quatro saliâncias às quais sorrespondeni roas
lntemna.

tal como reivindicado o descrito e sosen o pamenta .

Mostrado no desenho anexoaèí

flcie externa poligonal, 12, 13.
4)

Elementos poligonais, leves, co fechamento, e sua

Montagem na parado dosreciplentes, de acerdo com o ponto 3, caa
racterizado mais pelo fato da referida superfície poligonal, 14'
13, da primeira Zona, 6, da formacao receptora, ser ligeiramonto
inclinaa'para fora da vertical com relacaoJao

xo da rofor3do,,

mambrana anular 14.

í 2. Recipiente para colocação de latas de aseitc.

3 Coo,

boleado superior, 10, termina numa parede poriferica externa
na vertical, 8, vista polo plano horizontal, a (isenta a supor.,

1, Recipiente para colocação de latas de azeito'

Wincies na superficie

dada superior da reforida primeira zona 8, a g ai, formando umi
11, descendente do boleado, 10, sendo que a al &ida primoira zoa

AEIVINDICAÇOES

r

çeo rocopLora -Ler uma primeira zona vertical, , uma segunda zoe

4-

5) • Elementos poligonais, leves, ao fechamento, o ou:
montagem na parede de recipientes, do acOrdo c m o ponto 4, caG
ractorizados pelo fato da membrana anular, 14, projetar-sé ra,..
dialmente para o centro, a partir da extremida a inferior da roc.
ferida primeira zona, 8, o mala polo fato da r ferida forma
. receptora ao fecho ter o gargalo renoupa3A /A .cartIndo
ralmente da aludida membrana 14.
6) - Elementos poligOnals, bus, de 'fechamento, e sua
pon;agem na parede do rociplentoà,-noaatantes

combina

da.
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de 15 dè fè‘WfWifb éè 1965,, . ""

~tita formação receptora de acOrdo coa o ponto 3, caJactoriadaa

Requerentes NEBRATSX INDUSTRIA It COMUCI0e, IFJPOICÁÇR
a EXPORTAÇXO ITU .. Bão Paulo 411ais---*"-W---"--/Privili;gio de Invenção: "SUPORTE PARA ft/3;MM; cat ,,
I, FICHAS DE ENDEREÇOS TELEANICOS ALFABETICAMENTE MEC
----......,it.
irkiNagljaçaa ler,r,
. Suporte rara telefane, com fiches de endereçOólN
' telefOnicos alfabeticamente zoei:activeis, compreendendo una
1
base substancialmente retangular para etbro ela pousar
tparelho telefónico, caracterizado por uma aspecto de gavet4
borrediço na base, achando-se sob o fundo da gaveta um mima 1
ro de barras eforreepondente a una Ou maio letras do alfebetool
parelélao, dispostas lado a lado, =Teia independentemente em
terno de um eixo transversal comum que as atravessa em sua za
na média; sendo estas barras providas, na extremidade ante-. 1,
rior, de una tecla e, na extremidade posterior, de uma bifu.1-4
cação saliente para cima e importando um roleta; caraoteri.zadb
nata, por um ndmero de folhas de cartolina ou fichas, corres.
pondente ao número de terras, sobrepostas e cobrindo todo a .
fundo de gaveta abre o qual se acham colocadas, abrangendo í
inclusive as bifurcaçães posteriores das barras, em cuja zona'
Is mesmas 88. 0 recortadas, correspondendo o recorte da ficha
aupericrà largura de uma barra, o da imediatamente inferior"
à largura de duae.barras, o da seguinte inferior a de treze
barrge e assim por diante; e caracterizado ainda por uma tl,
re junta . As teclas anteriores das barras, obre a qual, em
frente a cada tecla, se acha inscrita uma letra do alfabeto,
Ou duas letras ou meia, conforme o némero de barra d e de fow
lhas de cartolina ou fichas com relação ao Ámero de letmse/
.....
1,,do alfabeto, -~~1
,
,
4
2 - O suporte pária tolere:3m aoordo com o ponto /* 4
rem substancia oomo descrito Z4 minoria/ e e titUle de eXeZW
pio rapreeentedo nos desenhos anexo0 4 00", 6 9 /5
O 1-4 ---/4
-'*

polo fato da referida segunda parte, 9, cooperar com a parte
Interna, 25, do gargalo, revirada, da formação receptora do flane
o

go, de modo que o boleado, 10, se sobreponha a beira arredondada,
24, da aba revirada, 21, do gargalo, o a parede perif(rica, 11,
se juxtaponha hermeticamente à sub-suporficie da socção

1

cal inclinada para fora, 23, da referida formação recop-tora de
flano,

0 de modo que a aludida. superfície poligonal internai

12, 13, da referida primeira parte vertical, 8, do flange de
obturaçg o se assente, juxtaposta à superfície poligonal interna
26, 27, na.sobrodita primeira zona, 22, da formag g o receptora,
0

7) Elemontos poligonais, leves, de fechamento, o sua .

montagem na parede do recipientes, do acOrdo com o ponto 6, caracterizados mais pelo fato das referidas suporfloies poligonais
(12, 13, 20,27) respectivamente, da primeira zona da formação,/
da abertura receptora na zona vertical, 8, ao flange, serem )
concordantes e ligeiramente inclinadas da vertical em rala.Sel 1/L,
•

eixo da abertura da parede do rocipionte,
8) * Elementos poligonais, leves, cru Iecnamento, e

sua

montagem na /trade de recipientes, de acôrdo com a ponto 7, Ca*r

0

racterizados por um buj g o (3) rosqueado que se atarracha no re.
feridoga rga lo (16) para obturar a abertura do recipiente, LI1
ik 9) . Elemontos poligonais, leves, de fechamento, e sua
montagem na parede de recipientes, do ac6rdo com o ponto 8, as
racterizado ainda por uma c4su1a solante (3), sobreposta à rafai
rida formação receptora (9, 10,.11) e dotada de uma saia (5) re.
entrante, que abraça a superficie externa da zona externa (11L
Finalmente, do acôrdo com

'atm

e

Convenção Internacional pe.4.

ra a rroteção da Propriedade Industrial, revista ora /laia (1925)/
e

o art. 21 do c.p.i., reivindica a prioridade emanante do ao,

pOsito efetuado na Ropartição de Fatentos dos Estados Unidos a#
Its4rica do Norte, sob o n: 235.457, em 5 de novembro de 19620
4

9

ar.rx=1...es.4
s.
, “mo
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TERMO NS 141.413 de 10 e abril da 1962.
Requerente: PLASTIFON S/A. PLÁSTICOS E DERIVADOS - SXO PAULO:
Privilégio de Invençio: "NOVO SACO IMPERMEÁVEL PARA ACONDICIO4
NAMENTO DE PRODUTOS".
REIVINDICAOES
•
"NOW SACO IMPEWEXVEL PUA ACORDitIOgA
L9 )
UENTO

DE PRODUTOS", compreendendo um saco ne material lamina,.

ao pldstico, obtiao a partir de um trecho tubular fechado em
uma das extremidaces por costura eletrônica transvvsal ou ou
tro meio de oolagem, fecnaao na outra extremiaade por outra /
Costura eletrônica ou outro meio de colagem, em linha trans
versals caracterizaao por apresentar internamente, junto ao /
loa

trecho lateral de uma das linnes de oostura transversal, uma
manga flexTvel do

mesmo material

de 5 de março de 1963
SÃO PAULO'
Modelo de Utilidade ~0 TIPO DE BRINQUEDO GIRATORIO
PARA PARQUES INFANTIS Mu RESIDENCIAS *
REIVINDICAÇOES

TERMUN D147.382

Requerente* PAULO FERREIRA

1-NOVO TIPO DE BRINQUEDO GIRATORIO PARA PARQUES INFAM
TIS OU RESIDENCIAS, caracterizada por se formar de uma haste
verticzl fixa, com um disco horizontal a meia altura,lue servede pista para duas rodas movimentadas por eixos, com! pedais aol
onadas pelas crianças, alojadas em duas gaiolas dialetralmente
opostas e ligadas por tirantee,garando em tOrnO da 4410114
rida haste vertical.
II-Tudo come descrito no presente memorial e llusta
do nos desenhos aneoxs.

impemedvels formando um-oon
NN

Auto de entrada ou de saías aos produtos a conter, dito oond2

ON

to tendo o comprimento suficiente para feonar-se mediante a
eontirmidade 48 6463 paredes.
"NOVO SACO IMPERLEXVEL :ARA ACONDICIONA
2s)
VENTO DE PRODUTOS", oomo reivindicado acima, substanoialments
como descrito e ilustrado no relatdrio e dosennoe anexos.
2
/

Q

3

1

FiG.2

TERMO N ollà.392 de 5 de março de 1963
Requerente, ANGELO LOPES MARTINES

_ F10.3

TERMO N 0 147.069 de 18 e fevereiro de 1963
Requerente, LORAM ENGENHARIA S/A INDUSTRIAL E COMERCIO
Guanabara
Modelo de Ctilidadet"MANILHA COM E RESPECTIVA LUVA Dg
LIGAÇÃO
REIVINDICAÇOES
j ', MANILHA COM E RESPECTIVA LUVA DE fIGAçao", caracterizada por possuir numa extremidade um prolongamento

018 me-

nor diâmetro com a ponta em ano truncado, _e na outra, 'ihter
tumente, um rebaixamento equivalente a dita ponta;
2 • ",MANILHA COM E RESPECTIVA LUVA CE LIGA'210", caracteriza-

1 -

REIVINDICAVIO
'NOVO TIPO DE ANTENA PARA TV INTERNA, fornada de amo

ontens comum externa, porem caracterizada por ser de i dimeneZem
reduzidas para ser usada internamente e comiendimento superior
I .
ao daquelas.
t Tudo como deFcrito . no p resente memOriel
•
mos desenhos em anexe
5

da pelo Item i e por possuir em ambas as extremidades, )
externamente e A distâncias equivalentes, ranhuras ou robalo.
xamentos circulares destinados a recepçâo das virolas de
-k
Uma luva maleável,
3 "MANILHA COM E RESPECTIVA LUVA DE LIGAÇÃO", caracterizada pelos Stens 1, 2, e pela luva malavel do ligafo go consistente de um corpo cilíndrico 'ou ao, contendo vl
rolas para dentro nts extremidades;
"MANILHA COM E RESPECTIVA LUVA DE LIGAÇ;t0",

caracteri-

zada pelos íteni 1, 2, 3 e como substancialmente descrita, reivindicada e representada nos desenhos anexos.-

4

4.

101101nWir
or•—:

SX0 PAUL6

Modele de Utilidades"NOVO TIPO DE ANTENA PARA TV INTRNA *

/9. 2

e ilustrado

,
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!MIMO N O 147 003 de

de fevereiro de 1963
Oequerente: EDUARDO CAMPO MEXANDINO e JUAN CARLOS TARASIDO'
„ ARGENTINA
Privi14gio de Invenção: "ESTRIBO ARTIFICIAL PARA SUBSTITUIR O
;ESTRIBO HUMANO NO TRATAMENTO DA SURDEZ im OTO-ESCLEROSS"_,
RE/VINDICACEO
A
estribo humano nos tratamentos da surdez de ote-esclerose,")

.24)

MfdINAtCoNfldingn INTRODUZIDA EM FORMA PARA QUEDZ)

JOS 0 ,

caractertZego de-ecOrdo com o pote -1- e ainda comei

o aubatancialmente descrito no presentâ memorial e ilustra...1
do pelos desenhos que o acompanha

caracterizado pele fato de consistir em uma base laminar de
configuração poligonal irregular, substancialmente encoMpri n
Idada, à qual esta vinculada uma haste tubular encompridado
que sobe a partir da referida base e que, na sua extremidade
eatá adaptada para viaculação a uma superficie de apio.
R.-

•

A
,

Estribo artifidial para substituir o.*'.

estribo humano nos tratamentos de surdez de ete-esclereae,
de acordo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que a
referida haste tubular transp6e a base laminar.
Estribo artificial de actrdo com o pon
to 1, caracterizado pelo fato de que a citada haste tubular,
ne sua extremidade de vinculação ao elemento de apoio, está
eubstancialmente alargada e pode apresentar uma pluralidade
de incisEes longitudinais.

TERMO N I2 170.419 de 15 de junho de 1965
Requerente: FRANCISCO XAVIER NOVAS r; &IGEN MERMELSTEIN
Guanabara
NOVO TIPO Dl APLiCAVCO ORNAMENTAL
Modelo Industrial:
EM PORTAS "
REIVINDICAOES
L. Novo tipo.de aplicação ornamental em portas

taracterizado por consistir em quatro placas de madeira, ma
terial ,plástico ou outro material ualquer adequado, de for
mato quadrado, fixstveis por pregos •nt parafusos, sendo dis
postas duas placas na parte superior das

folhas das

-

portas j

e duas outras na. parte inferior, simetricamente em relação •
às linhas de centro vertical e horizontal das portas.
' 2. Novo tipo da aplicação ornamental, em portas,
tal como descrito, reivindicado e representado nos desenhos
anexai,

D El
FIO

•

D

T/RMO N2 175 897 de 22 de dezembro de 1961
Aequerente: BRASHOLANDA =DA
Paraná
Modelo Industrial: "ORIGINAL CONFIGURAÇãO INTRODUZIDA
SM ARMA PARA QUEIJOS"

111=12.41t2
IA) "ORIGINAL CONFIGURAU0 INTRODUZIDA BM "poma PARA QUEIJo4

compreendendo um corpo sensivelmente'cillndrico (1) aberto
num do ° extremo° e fechado no outro por meio de uma peneira
(2) sem solução de continuidade do material do corpo, e -In
vido nas paredes de uma pluralidade de orificloa (3); as ber
das do extremo aberto são sensivelmente c8ncavas (4) para
dentro do corpo, em tilda sua extensão; e ainda pelo fato de
externamente ao corpo, salientarem-as duas abas,, sendo
(5) provida-de um ressalto cilindriCo (6) na face superior e

a outra . (7) provida de um furo (8) de diâmetro pouco maior
do que dito ressalto; e inferiormente, dito corpo apresentar
uma pluralidade de pftqUenas projeçães (9) distribuidas

p eri-

ferias e regularmente, que atuarãe comn g s de eonjunto.,

.SRM0 N 2 140:123 de 18 de maio de 1962.
Requerente: IVONNE BITTENCOURT CUNHA BRITO - SIO PAULO. •
Modelo de Utilidade: "NOVAS AISPOSIOES , CONSTRUTIVAS ' EM Alua.
RIOS DE COZINHA". 4:21~~4
IN~? ~..*""

REIVINDICACGES

!1 2 ) " NOVAS DISPOSICUES CONSTRUTIVAS EM ARMARIOS DE COZINHA o

e•,

caraoterizadaa essencialmente pelo fato do armário ser dotado
, em altura ideal, de ampla abertura hora:matai projetada em pr2
fundidade de modo a gerar um vão dentro do qual se aloja uma ba
ele projetável e retrátil, base esta que dispiie de pía de euota2
tação,'prevendo-pe.meios de conjugação e de guia que permitam a
projeção axterna da base e o seu reoolhimento para dentro do ar
mário.2 2 ) " NOVAS DISPOSIOES CONSTRUTIVAS EM ARMÁRIOS DE COZINHA
de acOrdo com o pente precedente e tudo conforme substancialmes'
te descrito, reivindicado acima e pelos desenhos anexos: &manam'
tratives.-
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mENN0 N 0146.794 de 8 de fevereiro de 1963
PAULO
DE CAMPOS
Privilegio de Invenção: " NOVO CALÇADO INDUSTRIAL'
REIV1NDICAÇOES
1 - NOVO calçado industrial, caracterizado por ter ol solai
do feito em peça unica, inteiramente de madeira e de grande altura,
abrangendo as partes da sola e salto, e apenas provida, em sua borda
1
superior, de uma estreita faixa lateral reentrante, contornando-a in
'
da
tedramente, faixa esta na qual se aplica a borda inferior do corte
calçado, tendo qualquer modólo, e com fixaço por pregoe, graMpoe ou
similares.
2 - Novo calçado industrial, ecoo reivinmpado
t~islmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.
.--;
.
. •

Requerente: )RIO

"1.

na.

TERMO Nv 141.238 de 23 de Juno de 1962.
Requerente: RAFAEL LUIZ PEIXOTO DE BARROS - SIO PAULO.
Modelo de Utilidade: "PONTEIRO DE PARACHOQUE PROTETOR DE
Iole:L.4(A DIANTEIRO DE AUTOMOVEIS".
REIVINDICAOES
- "PONTEIRO DE PARACROQUE PRÕTETOR DE PAULADA
' DI(NTEIRO DE AUTOMOVEIS*, caracterizado por se formar de um ca
to recurvado na forma da parolava, condo uma de suas extremido
dos prbea na parte interna daquale e, a outra, soldada na parte posterior do meamo.
II - Tudo como deeorito no pregente memorial 0
Ilustrado noa e.oeanhos anexoe.

FIG.4
TERMO Np 172 109 de 13 de agasto de 1965
Regi:crente: JOSí ERRAR' BRAGA - São Paulo
Mode:lo Industrial: "N6V0 MODELO DE GRELHA. ADAPTÁVEL EM
FOGES A GÁS E CORRELATOS"
REIVINDICACóES
12) " NóVO MODELO DE GRELHA ADAPTÁVEL rX POOóSS
GÁS E CORRELATOS ", caracteriza -sepor ser constituída por uma
base de chapa metálica, Com tres ou quatro pes dó relativo

e

comprimento, a ser colocada em cima do queimador; do fogão e dó
mesmo um pouco distanciada, dita base na forma de amplo rece2
táculo com bordo voltado para cima, com o contOrno generico e
1iptico,0 nos dois lados opostos do bordo, há alça; no fundo
desta peça, há abertura circular, com um bordo Voltado para
baixo, em perfil troncónico invertido.
25 ) NOVO MODELD DE GRELHA IDAPTÁVEL EM POGOES
GÁS E CORRELATOS ", acorde com o item ls, caraqterizada, ata,_
da, pelo fato de na abertura circular da parada do fundo da
base reivindicada no item anterior, adaptar -ae:um elemento dl
tueor da chama, forOado de duas peças principais, uma formada
por calota metálica central superior, com parti:rações em to
da a superfície útil, dita calota conectada 4.4:ma peça netáll,
ca interior, no formato; de chapa matálica com 'o feitio trona,
nioo invertido, atravée de vários suportes radiais, de modo
que entre a calota e a peça externa de -maior:diâmetro, resul
ta uma abertura em forma de coroa geometrias.'
30 ) " NóVO MODELO DE GRELHA ADAPTÁVEL rd MOSES
GÁS E CORBEZATOS ", acorde com os itens anteriores e earactz

G,
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riza-se, Iinalmente pelo lato de nos bordos auperiorea da as
rede da base, adaptar-se uma grade em forma el{ptica, formar
da de Monofilamantoa de ferro, paralelos, cruzados por ou r
tro monofilameato central, dita grade dotada de ganchos noe
quatro lados.
4 Q ) " NÔVO MODtIO DE GRELHA ADAPTÁVEL EM MOUS a
GÁS CORREIATOS ", acorde com os itens anteriores e tudo come
descrito, reivindicado acima eilustrado no desenho anexo*,

'Fias

Março de 11969 1835

III)

ofe madeira, imteria/ pl g stieo ou outro qualquer

material

adequado, fixáveis por parafusos ou pregos as folhas das •
portas, os quatro elementos tendo o formato de um triângUlg
retângulo e ficando dispostos simetricamente, na parte qg
perior da portas, de maneira a terem os ladop em ângulo rate
respectivament e paralelos a dois eixos perpendiculares ea
tre si, um elementO em cada quadrante, com as aberturas doer')
ângulos retos voltadoe para fora. •
2 - Novo tipo de aplicaçâo ornamental em portar
tal como descrito, reivindicado e easencialmente re presentado no desenho anexo.,

1-

aig~,
i4
12
TERMO N Q 170.774 de 25 de junho de 1965
Requerente: SOCIEDADE PAULISTA DE ARTEFATOS
METALúRGICOS S/A.
SX0 PAULO
Modelo Industrial: "NOVeTIPa DE VENTILADOR
COM DUPLA AÇO "
REIVINDICAÇOES
Novo tipo de ventilador de dupla ação carac
terizado por ser constituido de uma caixa central fixo onde

TERMO NQ 180.063 de 31 de maio de 1966

Requerente: MAGALDI MAIA (PUBLICIDADE) 1TDA ----SX0 PAULG
'Modelo Industrial: "NOVO MODÉLO DE CALÇA MASCULINA"
REIVINDICAÇOES
a e., novo Modelo de calça masculina caracteriza
do por ter, na parte da frente uma braguilha terminada

por

um botão de pressão na altura da cintura, sendo as costu-r
ras laterais e de entrepernas feitas com ponto corrente,d0

se acha instalado um motor elórico de eixo horizontal eixo

braço, com fechadeira ou embainhadeira 3/4" e tendo ainda,

eaze prOlongado nos dois sentidos e tendo em cada extremida

na parte da frente doia passadores, dois bolsos retangular

de uma turbina protegida dentro de uma Caixa e dispondo de

-re g e embaixo de um dos passadores em bolso para chaves. 11

uma capa direcional móvel radialmente.
2. Novo tipo de ventilador de dupla ação, es
aencialmente como descrito, reivindicado e representado no

, 2 - Novo modelo de calça maeculina, tal com4
reivindicado em 1, caracterizado ainda por ter na parte dm
tráa doia bolsos chapeados, costuredoe caiu máquina , duaas,
é

assanho anexo,

agulhas e reforçados com dois iravetes em X e tendo acima,
dos ditos bolsos, dois passadores; sendo colocado °Obra
um dos passadores uma etiqueta de couro com a 'figura estez
pada de um carro antigo e com a marca do fabricante, em
racterea.

3 .. Novo

F
reivindicado

MDO

'de 2

a

modelo de calça masculina, ta/ coma

itena anteriores e caracterizado ainda ..

por ter um elástico
criano aa

i

------

'‘. .qtr-----

na cintura daa calças

destinadas

6 anos.

4 - Novo modelo do calça masculina, ta/

como

reivindicadt, 2108 iene an'~:Jorea, caracterizado ainda
TERMO N 2170.421 de 15 de junho de 1965
Requerente: FRANCISCO XAVIER NOVAES E EUGEN MERMELSTEIN
Guanabara
Modelo Industrial:" NOVO TIPO DE APLICAÇXO ORNAMENTAL EM PORTAS"
RZIVINDIC46ES
1 - Novo tipo de splicaçào ornamental em por-tas caracteriz ado pelo fato de consistir em vatro placas -.

lo fato de que podem ser
vim).

p.24.

confeccionadas em qualquer _tezal

i

r Novo modelo de calça masculina ta/ como re;
vindicado noa itens anterioree e subetanoialmente COMQ
crito e ilustrado pal pe desenhos anojes,.

doa

_
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Seu comprimento total 41 de ZÕmm, sendo,que deíteea
40mm ah° revestidos por sapatas de borracha, colocadaamob presLao manual.
R
stes protetoras de borracha acompanhaM o formato
Itriangular de vertice cenoavo da parte anterior doe plee, eervin-:
' do para proporcionar ao banquinho maior aderencia ao polo. e na-'
Ira evitar desagradáveis e inoportunos ruidog.
1

TERNO N G 180 845 de 30 de junho de 1966
Requerente: BAROLO &CIA. LTDA . Paraná
Modela Industrial: "ORIGINAL CONFIGURAÇXO PROPORCIONADA

A VASILHAMES PARA EMBALAGENS"
REIVINDICAOES
1 2 ) " ORIGINAL CONFIGURANO PROPORCIONADA A VASILHAMES PARA 1
EMBALAGENS ", compreendendo um corpo (1) e uma tampa (2) r0s,
queada, e caracterizada pelo fato do corpo (1) apresentar forma

senaivelmente afunilada, com o menor diâmetro na base,

eendo ai, a sua superfície de revolução visivelmente arredo
dada (3) terminandó,em face plana provida de um friso (4)re2
ealtado circular, formando um plano de apeio do conjunto,

e1

tendo, a tampa (2) a face superior levemente convexa, e pos-4
guindo, na euperficie de revolução (5) uma pluralidade de "ressaltos

(6) retilíneos, disposto verticalmente e equidis-\

tantea entre si, interligados na base, sem solução de conti-.)
culdIde, por um frizo (7) em ressalto que delimita o bordo .1
inferior da dita tampa, sendo a sua penetração limitada
por uma dilatação anelar (8) periférica ressaltada do corpaj

(1).
22) ORIGINAL CONFIGURAM PROPORCIONADA A VASILHAMES

PARÁ\

EMBALAGENS ", caracterizada de acdrdo com o ponto -1-, e aia
da como o substancialmente descrito no presente memorial e .2.k,
Ilustrado pelo desenho que o acompanha.

75

2.

4

3

'TERMO N O 147.06 de 15 do fevereiro de 1963
Requerente: ROMX0 HONORATO DA SILVA
SIO PAULu I
, Modelo de Utilidade :"NOVO TIPO D g CERCADO PARA BEBÊ>
REIVINDICAÇOIS
- •
1 7. NOVO TIPO DE CERCADO PARA BEB2S, fOrmado do. uoa n
is cares:tia comum, porem caracterizado por+ter dãis lados opoetoo
articulados no meio e nos extremos, de forma que a cercado pode
ser fechado com um simples movimento das partes meveia, girando
em dobradiças e justapondo-se encoetadas no lateral posterior. I
II-NOVO TIPO DE CERCADO PARA BEBES, caracterizado al
ainda por ter o - piso do cercado também formado de ,' duas partes
ceveis articuladas por meio de dobradiças, partas essas que ee
fecham como ralhas de livro e se justapãem ao lateral frontal ••.
4
do cercado, qUando fechado.
' III- Tudo coma deecrito no pra44a... "Iaorial e ilus-.5
trado nos desenhos anexos

.

•
de outubro de 1962.

TERMO N O 143.548 de 3
Requerente: RUBENS MORETH DIAS - GUANABARA.
aaaalo da Utilidade: "NOVO MODELO DE Pt PARA BANOUINHO-E
REIVINDICAÇOES

1)

O "NOVO MODELO DE Pt PARA BANQUINHOS" vem de pro

porcionar ao nivel maior estabilieade e confOrto, visto possuir
uma forma tal que teda sua extensa° tange o eolo, formando una,
linha de apeio de 60mm em cada pe, e por ser ainda revestido
por uma sapata de borracha,(vide característica do p6 no dessa,
eho anexo)Os referidos pes que suportam banquinho, eão
em ndmero de três e sao constituidos nor tres hastes-duplas(2)P
de formato triangular, fabricadas em eixo de ferro aolido de
3/3". As bases dos triângulos formados sao ligadas é. borda interna do assento por meio de ponteadeira elétrica. As porvies
medianas das hastes triangulares sao ligadas por-solda eldtrica.
ao aro(3). Os vertiaes dos supostos triangulos formados pelas
hastes de sustentaçao do banquinho, constutuem finalmente os
p,qse do banco •As porçoes inferiores das hastes eao dobradas me .
canicamente e orientada& no sentido externo do aro reforçador
astrutUral, ate . formarem uma perpendicular com a porçao superior das hastes.
Rste formato característico dos pea, vem de aumea
tar a área da base inferior. formada pela linha horizontal do coa Qa oda.

1=19./

f

-TgRHO Np 147 045 de 15 de fevereiro de 1963
Requerente: ROMIO HONORATO DA SILVA - São Paula
Modãlo de Utilidade: "NOVO TIPO DE BANHEIRO PARA BETÉe"

REIVINDICACSES
I- novo TIPO DE BANHEIRO PARA BEBES, formado de a
ma banheira comui, de material flexível, porei caracterizado-.
por ter uma armação de lados retangulares, és dois menores o
Opostos formados de partes articuladas no centro e nos extramos, com dobradiças podendo ser dobrados para dentro, junta-mente com a banheira, até ae justaporem entre os lados fixos,
dianteiro e traceirOs

13Curnr-Lii-rmrtz ir3r
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renda por ter, da baixo da baahaira de material flexível, ' tos,01
I piso tambem mOvel, que se dobra para dentro do ladi-anterlorn4
' Quando a banheira e fechada.
•
, III- Tudo como descrito.no Ir-ag ente memorial O 4XtIO44'
irado nos desenhos anexos. -,7-4.r
e

ERMO N o147.101 de 19 ou fevereiro de 1963
Cquerente : DR. JOS g FONSECA FERNANDES
SX0 PAULO
boleio de Utilidade: R ORIGINAL DISPOSITIVO SOSPERSORJ
7IARA BOLSAS OUTROS OBJETOS 11
REIVINDICAÇOES
. __
L 9 ) "ORIGINAL DISPOSITIVO SUSPENSOR PAPAÁ
BaSAS
C OUTROS OBJETOS", caracterizado por uma peça metálica, em feio
tio de disco, cuja face inferior ; guarnecida com borracha peo. 41
ra melhor ade gncia na superfície, e, na face superior do disco(
:c: pouco deslocado do centro, h; um pino vertical com cavidade i
lnterna, com abertura, na qual se aloja, de indo livre, cabeça
)sferica, que se constitue no terminal duma alça ffiblelica, re..'•
/
alrvada em amplo ne n , de maneira que o seu rdEa inferior dobra.
10 tem menor extenso, finalizando em pequena esfera. -1
2 2 ) "ORIGINAL DISPOSITIVO ZSPENSOR PARA BeLSAS
,tUTROS OBJETOS", de :ardo coa o Ma anterior e tudo confor..
le descrito, reivindicpdo acima a ilustrado nos desenhos caros.

ff_ag
fíCie.

(3eç'ão III)
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-—diiffil-referSatente dasViadan do plana dà
n a i-rtra
alternadameinto para lados opostoo, e, sendo ainda, 'que as ponj
tes centrais da extremidade de uma das cintas se acham introme
tidas por entre os pares de pontes laterais da extremidade da'
Cetra cinta, e podem ser levadas, mediante estioamento da cinta
. á uma posicio de enganchamento, em que ocrentalhes angulares e,
.. I
i principèlaente os cantos salientes, formados pelas suas seçoea,
centrais, atacam une etre:, das outros, : caracterizado pelo fato!
de que, na regia() media dos entalhes, pelo menos as pontes cera
traia atravessadas da extremidade de Uma das fitas a go maid la.1
gas do que os intervalos entre os paria de pontes externas da,i
I
remlclada da outra cinta.)
( 2... Fecho de remendo, de acerdo com dponto - 1, caraa
terizado'pelo fato de que,
.
. para estreitar os intervalos entre
r
os pares de pontes externas da extremidade de uma das cintas,
n
as ponteslaterais providas com faces de corte obliquas pela
aço das ferramentas de corte, se acham giradas obliquamente
para com o plano da cinta de ferro de tal maneira que as diao
nais mais compridas das seç g es transversais mais ou menos tra
pezoidais se estendam essencialmente em sentido paralelo aol
plano da cinta de ferre.,
.
• ;3.- Fecho de remendo, de acerdo coMo ponto 1, careca
laerizado pelo fato de que os pares de pontes externos da extra.
tildado de . uma das cintas que abrangem entre si as pontes cem- 1
;traia intrometidas da extremidade da outra cinta, se acham aprf
' r '
I ximadoe entre si.
4
4.- Fecho de remendo, de acerdo com o ponto 1, atrai,
terizado ' palo fato de que as pontes centrais da extremidade
R uma das cintas, intrometidas por entre os pares de pontes
)
tereis da extremidade da outra cinta, ao alargadas mediante
!plicaç 'a. o de fendas e escanthamentoa.
,Finalmente, os depositantes reivindicam, de Ucloruffl
--com a Convenc go Internacional e de conformidade com o artigo
21 do adita da Propriedade Industrial, e prioridade do'corretw.
pendente Pedido, depositado na Repartiç.a.o de Patentes da Ala.
manha, em 20 de fevereiro de 1962, sob o !úmero T 21 623.VII0
/310
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N 0 147.115 de 20 de fevereiro de 1963
ALEMANR4
taqu jentel ERICH TIMMERBEIL
Privilegio de Invenção: "FECHO DE REMENDO"

TERNO

REIVINDICAOES

te

10

e ?I

15,

N,

Fecho de remendo, destinado, em particular, .
lintaa de ferro je ~d83, proepriaa para envolver volumes, cm'as essas mètuamente sobrepostas na junta e providas, nassa XI
peca° de sobreposio go, com entalhes angulares, aimétricamente
lispostos aos pares, orientados essencialmente em direet7o
gitudinal e apresentando mais ou menos uma forma de ziguezague,
lendo . que aa pontes de cede par de entalhes, fermadea por èates
2.-

„

A

r70.2

#-"Z

Fn.3

r.#7. ..e.

n)
PIMinjaieffit7_
,..sejexf
-4,
---8."-j! CEP;
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:ER(O N o147.140.de 21 de fevereiro de 190,.,
LOYOLA BARROS-...--Guanaharti
Modelo As Utilidade: • PROTETCR DE ROLO DE PAPEL RIO2..

&quarenta: IGNACIO DE

nPROTETCR DOMO DE PAPEL RIGIENIC00 , destlnado-a cobrir
cavidade do ladrilho e resguardar

e esconder o rói* da pa 01 ,\

pel higienico ai colocado, caracterizado pelo fato da ser
Constiattido da um diaposiaiva Xarpa40 por uma pega convexo.,
côncava fechada lateralmente e que na parte superior é dota
da de uma articulago por meio da qUal está entreligada com
travessa. 1 4 .
a PROTET(R DO MG MO

UME1

te

PPPSL HIGZENIC00 , Cano no ponto anterl

cr, caracterizado pelo fato da travessa referida no>ento
1, ~provida de um adesivo, na face que coincida coa o
côncavo da pesa convexo-côncava, supra citada.
l'udô como, mibetancialmente, como descrito, representado

Co

desenho anexe e reivindicado."

a eÏidtêht adiffia da
-i—
mtaa
;te ifiWodug7to de uma 41. ut
i ta alavanca; sob a dita abertura, situa-se umaigavetadeetinadai
ça recolher ao bolara da jego quando a alavanoa f8rmovimentada,i
as)) . " NOVA MODALIDADE DE JOGO RECREATIVO, E MESA PARA
,`-ae
OU DESENVOLVIMENTO", caracterizado de ao8rdo Com O ponto 2, e 0,
ainda pelo Pata do jOga compreender doin jogadores ou quatro dee
de que sejam formadas duas duplae, ficando cada um bu cada dupla
; com cinco bolas da mesua c8r, porem de oôr diferente do aavereáa
' rio, as quaie serão arrumaaas °Obre a neaa diOpostae una em cada
angulo; cada jogador utilizará isa taco para mavimentar as bolas #
e o primeiro que iniciar o jdgo, colocará umaalae bolas de sua aa
cbr no centro da mesa e, impialsionando -a com a taco, procurará fs.
aé-la chocar-se contra uma das bolas do adveradrio e lançá-la nu
na das- aberturas colocadas, nos bicos da mesa; se, por qualquer
circunatânoia, a bola do adversário não fbi a aaingida, o jogador
perderá aireito h nova jogada, recolocandb sua bola no centro da,
mesa e v aguardando a jogada do adversrrio, procedendo -ee de modo 4'
idêntico se, mesmo atingindo a bola do adveraário, a bola impul.
d omada fOr posta f6ra da mesa; ganhará a partida quem primeiro
as bolas do ad.
consegatr. introduzir - aas aberturas
. da mesa teclas
aersário. ja
. "NOVA MODALIDADE DE JOGO RECREATIVO, E MESA PARA, •
e ainda
como o substancialmente deeérito e reivindicado no p resente mamo
alai e Ilustrado pelos desenhos aue o acompanham.
SEU DESENVOLVIMENTO", de acôrdo com oe ponto a anteriores

b\\
.'

'IN

14s

7,

,
... ' ';
i

'.
ft

ld

fté

I

o
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TERMO N I2 147.215 de 22 de fevereiro de 1963
Requerente:SEBASTIXO GOMES DE REZENDE .....Zetedo do Rio
Re Janeiro
Privilegio de Invenglot " NOVA MODALIDADE DE JOGO RECREATIVO

à MESA PARA SEU DESENVOLVIMENTO'
r-

REIVINDICAÇOES

10) « "NOVA MODALIDADE DE JOGO RECRECIVO, E MESA PARA
SEU DESENVOLVIMENTO", caracterizado pelo fato de•compreender uma
mesa de configuraçZo essencialmente eatrelada, com cinco bicos,
apoiada sObre pas que lhe dêem altura adequada, ouja tampo, com
as bordadealientes, 4 proaido, em cada bico, de uma abertura
circular, de diâmetro suficiente para dar passagem às balas de .
jogo, sendo cada abertura guarnecida perifdricamente com uma plu
ralidade do pequenos ressaltes estrategicamente dietribuidoe, cu
ja finalidade dnica 6 impedir que as ditas bolas sejam introduzi
das nestas aberturas cm tacadas diretas do centro da mesa, obrigando-as a serem impulsionadae centra as bordas salientes guarna
cidae de material esponjoso, em "tabelinhas° antes de atingirem
tale abortaras. A

tig,4
TERMO N 0175,337 de 30 de novembro de 196i
Requerente: EDUARDO LOPES DA SILVA

Minas Gerais

Modelo Industrial: 'INOVO DESENHO PARA AZULEJO E LADRILHOS

OU SIMILARES "a lb:.
R1IVINDICAÇT2S
1 a Novo desenho para azulejos, ladrilhos ou pe
aas similares caracterizado basicamente por um triangulo de
lados constituidoe por segmentos de arca de oirculos, dito
triangulo sendo inscrito no quadrado formado pelos limites
da peça onde se acha impresso, - tendo um,i vertical coincidente com um vertioe do quadro e os outroedois verticee coincidentes coM o ponto médio doe lados adja0entee do quadrado
e que formam o vértice desta último di4çonalmente oposto ao
primeiro.

4
- Novo• desenho para azulejos, ladrílhoe ou Pe.

22) - "NOVA MODALIDADE DE JOGO RECREATIVO, E MESA PARA
'
URU DESENVOLVIMENTO", caracterizado de acerdo cem o ponto 1, e
e ainda pelo fato da mesa ser provida, inteanamente, de calhas para cada abertura, com inolinação suficiente para fazer correr as
bolas de jeigo, canas dessas aberturas, em direaão h uma aaertura existente no tampo inferior da mesa, obstruía por um eepto nevai conandade por uma alavanca cuja extremidade se salienta la
toraluente à mesa. esta alavanca 6 provida de um dispositivo sua a sw‘m aerwançaaemenie ladvel, abmente se liberando median

can similares conforme reivindicado no item anterior, caras
terizado pelo fato de eer impresso sobre branco ou qualquea
outra côr, em plano baixo ou alto releVo e ser suscetível
de formar variadas composiçôee eeteticas e harmônicas o eis
-tema de acomodação despeças, no revestimento de paredes, paineis e pisoe:
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t5 . Nov0 deaaão para541.114jos, ladrilha* 6* D,2
_./ .
a • IElarea aPafora e deaOrito 4 reivindicado acima o Oba
encialmente coma representada Pria .deeenhce anexos,'
r
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ft direoaea inclinadas e esses lados, de comprimentos diferemtee e providas de botes nos extremos.
- Novo.modelo de gíapea para sandália conter.
"Sa descrito e reivindicado acima o eseencialmente coma re
Presentado no desenho anexo.

1

I
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TERMO NQ 175 046 de 22 de novembro de 1965
Reverente: FÁBRICA DE CANETAS DELTA LTDA São P aulo .
Mod;lo Industrial: "N8V0 MODELA DE CANETA ESFEROGRÁFICA"
BUYIMICACOES

elmo N 2 175.580 de g de dezembro de 1965.

1. Novo modelo de caneta eeferogrãfica caracte
rizaio pelo fato de a caneta consistir em um tubo facetada,•

Requerente: Sn PAULO ALPARGATAS S/A. - SÁ() PAULO.
IVIodilo Industrial: "NOVO MODELO DE GÁSPEA PARA SANDÁLIA"REIVINDICAC3E3
1 Novo modelo de gaspea para sandàlia oaract4

tampão e formato tronco-cânico na outra, dito tubo alejando

timado por ser constituide por uma peça Unioa de material

tm elemento de carga cuja ponta esferográfica sobressai na

pláatico flexível, coa o formato geral de uma
-

4

asa de tree
-

de seção octogonal, afiladó :Inata extremidade e dotado de um

extremidade :Cilada e sendo acompanhado de uma printeira pro..

lpontas, de bordas curvas, tendo uma das pontas uma extenút

tetora de formato eenalvelmente trondo-oOnico tendo, prOximo

f

`q. Urde, uma ealiância anelar (5), facetIda, de eepiC

,filamentar ou cauda terminanao em boto o sendo as outras x 4
fpontati igualmente providas de botão, porem do eixos normal

k,•R,

ema.

te

2 a Novo modelo de gáspea para aandalia confor4
descrito e caracterizado acima e eseencialmente como ro.-

t

bem octogonal.
2. VOvo modelo de caneta esferográfica cantor.
me 'escrito e reivindicado acima o eeeenoialmenté
prehentado mo desenho anexo.

COMO re.

1111~"
•n

presentado no desenho anexo.

b

:ERMO N Q 143.295 de 8 de agOstO de 1962.
Requerente: NEWPLAST INDOSTnIA E ComÉ p nrc DE PLÁSTICOS LTDA. IP
SIO PAULO.
Modelo de Utilidades "NOVA DISPOSIÇXO CONSTRUTIVA EM DOU:
AUMENTAIS E SIMILARES
REIVINDIcAçõES
I) - "NOVA DISPOS/ÇXO CONSTRUTIVA EM BOLAS oBNAMENTAIS E

N0175.687 de 15 de cozombro de 1965
gRequerentet SXO PAULO ALPARGATAS S/A
StO PAULO
&dolo Industrial: "NOVO MODELO DE GÁSPEA PÁRA SANDÁLIA"
ERMO

REIVINDICAçrls
r- Novo modelo de gáspea para sandália careci
vizado por ser constituldo por uma peça Unica de plástioo •
moldada com o formato geral de um retângulo va gado na parte'
oawk...1 a duas wrtens g ea. em cada lado desse ratánaulo. eia

C MILARES", em que a bola 8ca é formada por duas me
tades (1) identicas entre ei, coaracterizada por as
bordas de cada uma das metades poesuirem duas saliencias (5), em forma de arcos menores de noventa graus, diametralmente opotas, tendo paredes estrei
tae e tehdo seus raios externos, de centros coincidentes com o centro da esfera e menores que o raio
interno desta; e ainda por as metades (1) Possuírem
pequenas projeções (2) e alças (4) tais que, quando
eão justapk.stas, formam im.spectivamente um pequeno
cilindro e uma única alça, sendo que a bola, montada.
com suas duas metades justapostas, as salitmciae(5)
de cada uma delas encaixam-.se nos quadrantes diametralmente opoetae dos da outra, e ai são fixos po7
adesivo.
II) • "NOVA DISPOSIOCO CONSTRUTIVA E* BOLAS ORNAMENTAIS 11

SIMILARES", eubstancialmente como o descrito, ral
ema, e representado no desenho acompm +.1
nhanta
vindicado

f 1840

etuarta-ferrtiT9

-
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*lera-faze n do eue -i - gencho penetre no rasgo e es neTWncles noÈ1
nrifIclos, e, por p eeee Zo nas bases, abrem-si os dentes formado
pelos prolongamentos, que voitaao è se encontrarem pela 64o,
s
de mola do gancho, sendo o conjunto construido em material le)
t
g convenientemente resistente, come o plisstico, por exemplo. ic
err 32; "NOVO PRENDEDOR PARA CABELOS", ccmj
reivindicado em I e 2, tudo como aubstaacialecnte i descrit *r f•lS
.
. ylndteado e Ilustrado pelos lesenhos anexe:1,r
^, 1
,
à

r,

:o

,

2
'f'74n 3
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' TERMO N e 150.526 de 15 de março de 1963.
Requerente: CARLOS EDUARDO KERR . ANDES SXO PAULO.
*odeio de Utilidades "ESPELHO LUMINOSO PAAA tú:CuateIRINTEN
EUPTORES'.

r.

REIVINDICACOEI,

J *ESPELhO LUMINOSO PARA RECOBRIR INTERRUPTORES*, CoN1
TiTulDo DE UM ESPELHO DOS TIPOS CONVENCIONAIS, CARAS
TERIzAD0 E REIVINDICADO POR POSSUIR UMA FAIXA TRANS':
CLICIDA, POR ONDE PASSA A LUMINOSIDADE.
- *ESPELHO UJMINDSO PARA RECOBIR,DIGo RECOBRIR 1N1O
RUPTCRE-S*, CONsTITUIDO DE UM ESPELHO DOS TIPOS CONVENCIONAIS, POSSUINDO UMA FAIXA TRANSLUCIDA, POR On
DE PASSA A LUMINOSIDADE, CARACTERIZADO E REIVINDICA
DO PELO FATO DE POSSUIR NA PARTE POSTERIOR DO ESPE+
.Â PADA QUE, QUANDO 1
LRO CONVENCIONAL, UMA PEQUENA L M
DESLIGADA A LUZ COMUM REFERENTE AO INTERRUPTOR. A'
* CENDE-SE, OCORRENDO O INVERSO, QUANDO ACESA.
*ESPELHO LUMINOSO PARA RECOBRIR INTIWUPTDRESN,OnnAJ
TEItizA00 E REIVINDICADO NOS PONTOS PRECEDENTES, SUN
fANCIALmERTE DESCRITO NO RELATORIO C ILUSTRADO NOS
,DESENHOS EM APENSO.

V7111x, 5
5
TERMO N* 147 378 de 5 de mnr-ça:de 1963
Requerentet ARNALDO MINCHINI. . Sio Paulo
Modelo do Utilidade: "NóVO AFARÊLHO PARA SUCÇIZO DE
DIQUIDOS SM GERAL" n, ,REIVINDICACOEI

I- NOVO APARELHO PAAA SUCÇAo oz.ziwulDOS, ..111 GERAI;
caracterizado por ee formar de uma forquilha com torneira na
ponta, tendo ligada nos outroe ramos, respectivamente, l um tuba
para o reservatOrlo do llquido a ser euccionado e ItmaÁbomba-v
'sanfona para formar o vácuo de euccionamento,
- II- Tudo oomo descritb no presente memorial "*":"
trade, noo deeenhoe anexoe.

g .

Fis I

roi

rTERMO Ne 150.531 de 18 de março de 1963.
Requerentes PLÁSTICOS PLEXTENE LTDA. . SIO PAULO::
podido de Utilidades "NOVO PRENDEDOR PARA CABELOS*.

TERMO K0 147.537 de 12 de março de 1963 '
SAO PAULO
Modelo de Utilidade, "NOVO R oDAAP DE RAQUETE

Requerentes NILO SOUZA ALONSO

REIVINDICAÇ OES f

DEIVINDICACOES
II )

"NOv0 PRENDEDOR PARA

CA8EL0ricare4'

\verixado por ser formado por duas partes, superior e inferior,

1

...:P3V0 MODELO DE RAQUtTL,

.
atracteri

zado por .possuir uma peça central conetituida dg um

ambas dotadas de prolongamentos paralelos, formando dentes e bela
Ma, sendo que a parte su p erior posse, no corpo da base, um rke

aro de madeira de certa expeeeura, de forma ovalada

po, onde penetrerl o gancho da parte Inferior, que exerce funt

com um prolongamento em um doe lados,. que const,ituirá

dA
"- 201 *NOW fCTNDEDOit PARA CABELOS*, come
Stvindlcado - itm I, caracterizado, mais, pelo feito de que, per.;
kiSIL.9,PINP4t4eç. baste encaixar-te • p arte avocrIor os Inf~

á parte central do cabo, obre a qual eobrepiem-se de
ambos os lados tampas de-material apropriado devidameu
te aparafUzadae de forma também ovalada com variacao

;.

paa

Março
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ene ixe de duas partes

010

formar'stO

O

199

1841'

Cabo nro

. priamente dito.
2 NOVu muvmvv vm

de

.

nAwunTru como rei-

Eido a lado, umas as.outras, tbrmaft lacuna.(3) hexagonais,
//) • "NOVA APRESENTAÇÃO INTRODUZIDA EU PISO MUS.

i e caracterizado por possuir na parte

.TRIAL 1 , suostancialmente como descrito em 1,
e representado na folha de desenho em anexo. .

central interna um compartimentb peneumático..

O

2

3 - NOVO MODELO DE RAQUETE como reivin
ditado em 1 e 2 e caracterizado como eubstancialmente,
descrito no relatOrio e ilustrado nos desenhos anexos..
;10

3

1

rib.c

•'7ç
TERMO

11111111111111111111ffiti 111111111111 Men

N o 140.536 de 2 de julho de 196k.

Requerente: JOSÉ MARIA GUIZAN PINHEIRO . MINAS GERAIS.

Privilé gio do Invenção: "ESCOVA HIDRÁULICA"
REIVINDICAÇOE%,
-

PG.3

- c:activa hidráulica caracterizada por uma ar--

TERMO N s 150.443 de 22 de fevereiro de 1963.
Requerente: JOROSLAV NOVOTNY E JACOD SIDONY SIO PAULO.
Privilégio de Invenção: "NOVA POEMA DE PONTEADO OU COSTURA DAS SOLAS DE BORRACHA, FELTRO OU JUTA NO CORTE OU
GÁSPEA DOS CALÇADOS".

mação Inferior que abraça o elemenio de limpeza e que se pro •
longa por um cabo

Oco

condutor de água, dita armação sendo -

provida de uma pluralidade de orifítioe de Balda da água,' Jr,4
2 - EecOvn hidraulica, conforme reivindicação 1,

FlIVIND/OAC3Eq,

caracterizada por ser o elemento de limpeza, em forma de es.
1) Nova forma de ponteado ou costura das solas de borracha(

cOva de piaçava, borraoha ou outro material, fixado nor Dera

—.Atro ou juta no torta eu gáspea dos calçados, caracterizada esc

fuso e porca na armação inferior.
.1r"',,,

3 Escava hidráulica caracterizada por eer as--

eencialmente como descrita, reivindicada e ilustrada no doa°

sencialmente por a linha ou cordel,que configura a costura de 114:,
gaç;o do corte ou gáspea ao solado, ficar embutida no corpo do sei
lado.

abo anexo,
2) Nova fórma de ponteado ou costura das-solas de borracha.'
feltro ou juta no corte ou gáspea dos calçados, acorde com o pOna
to 1, caracterizada por n linha 11O cordel, de ligaçáo do corte 01
gasP e a ao solado, passar dentro e no plano

horizontal

do solado

em profundidade adequada, porám sempre sem traspassa-3.o vertical
Unte, ficando assim embutido no solado.
3) Nova forma de ponteado ou costura das solas de borracha,'
feltro pu juta no corte ou g4spea dos calçados, acorde com os poa,
tos 1

e 29

caidcterizada por a linha ou cordel, da costura do cqz.

to ou gáspea ao solado, sair sObrs o piano ou face superldr ou e

4

interna do solado onde ít laceado,.formando abre essa face ou pla

no interno do
'IMMO N 2 141.466 de 29 de maio de 1962.
Requerente: HELIO PEREIRA DE SOUZA - SÃO PAULO.
Modêlo de Utilidade: "NOVA APRESENTAÇÃO INTRODUZIDA
INDUSTRIAL"
PREIVINDICACOES,
•

'contorno do solado, Ima das linhas formadx.pelo ponteado da cos-,
tura dá gás'pea
ELI

PISO

e a outra internamente.a

essa á formada pela 54 .

çada da costura, sondo quo essas linhas s;o posteriormento cober•
tas pela palmilha ou acabamento.olmofadado do...calçado,
"-

APRESENTAÇÃO INTRODUZIDA EM PISO INDUSTRIAL", caracterizada por-ser formada em uma
grade, onde uma moldura Cl), fe i t a de ferros
de secção transverssal em "U" ou "L". pren
dem chapas pis e-moldadas .(2) que, et montadas

TN . " NOVÁ

aolado.duas lin4as , de ponteados, Que acompailham,0

4) Neva forma de

ponteado

pa Costura das solas de porrachal)

feltro ou juta no corto ou gáspea dos calçados, acorde com os poli
1
tos de 1 a 3, tudo como substancialmente descritos çoiyindicage,
e representado

nos

desenhos anOlcosá
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Março

de

1969

ItE1ü10 N oi74.612 de 28 de dezembro de 21.96.1
'Requerente: COMPANHIA VIDRARIA SANTA MARINA'I
.81:0 PAULO -Nt,
r.Modelo

Industrial: NOVA E ORIGINAL coNricuRActo PARÁ

FRASCOS n

REIVINDIcAçtÉS'st„
1 - Nova e original configuração para frasco,'
com, reendendo um recipiente Oco genericamente cilíndrica
.caracterizado por apresentar o seu tacho inferior e 10,1
correspondente a 2/3 de sua altura formado por parede 4'
lisa e levemente reentrante em relação a um pequeno tre
cho inferior saliente com paredes levemente afuniladaj
que terminanm em cantos arredondados, sendo este trechO
delimitado superiormente por pequeno trecho galiente
que, vai afunilando-se bruscamente de modo a formar ut
extreito pescoço bastante pronunciado em relação a parte inferior do frasco, pescoço este que é seguido supe4
riormente por um trecho em tronco de carie invertido
que corresponde aproximadamente a 1/3 da altura do fra4
co, trecho este que é tomado por uma pluralidade de
treitas éaneluras horizontais, tendo superiormente .uma
parte extrema uma forma de cc.:me, cujo afunilamento termina em um curto garjalo com rosca convencional,tudo 4',
conforme substancialmente descrito no memorial e ilus 4"
trado no desenho anexo.

rtG.I
s ,
.5,2=
• • F1G.3

•
•
'

.1k* J
•

11;
,‘•

•

tla4
TERMO N a 150.518 de 14 demarço de 1963.
Requerente: SH1HEI MATSUZAKE . SÃO PAULO.
Modelo de Utilidades "PEÇA PARA TORRAR p

OU NÃO".

_

us EM FATIAS

,

REIVINDICAÇõES

i) Peça para torrar pães em fatias ou no, caracterizada
por um disco dotado de zonas circundantes e concentrioas amplas.
co elevado, zonas essas providas de uma série de sallenolas su4
Iperiores que geram aberturas laterais direcionadas de maneira c
discordante uma da outra, sendo que um pouco adentro da Frite.
ria do disco encontram-se uma série circular de orifícios regu n
larmente espaçados.
2) Peça para torrar pies em fatias ou na°, acorde cos o
ponto 1, caracterizada por uma moldura quadricular, fixada em
quatro pontos diametralmente opostos no disco, provida de canaletes Interna para o deslizamento e encaixe dos laterais oet4.
que sustentam uma tela com duas alças superiores.
5) Peça para torrar pães em fatias ou não, acorde coa os
pontos 1 e 2, tudo como substancialmente 'descrito, reivindioed(
limo

,o representado, nos desenhos anexos.

'

12RMO NO 147 632 de 15 de março de 1963
Requerente: FLBRIOA
MANÔMETROS "RECORD" S.A. . Sio Paulo'
Modelo de Utilidade: "NOVAS DISPOSIÇUS Em arams DE METRO
E APARELHOS ANÁLOGOS°
REIVIND1CAC0ES

Novas disposicgies em caixas de mandmetroe'
aparelhos ane' logos, caracterizado pelo fato da caixa que
incltli o mecanismo ser formada por uma peça forjada em
latão que incliti em seu corpo, pela parte interna duss
projeçOes circulares que servem de suporte para o meca 4
nisso convencional do termómetro, tendo dita caixa na
parte inferior, uma protuberância central,-,em corresponlencia com a linha'axial do corpo ou bico ció manómetro,lotada de rasgo horizontal e que serve de suporte ou bate de fixação para o "tubo bourdon" do aparelho; sendo
lue, ainda incorporado ao corpo da caixa é previsto infe
riormente o corpo ou bico do termómetro, formando assim
com a caixa um mono-bloco
1 -
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&dg digffirgini O arpo O anameas---f,
tparelhos ennogos, acorde com o ponto precedeae, oda,
Lencialmente como descrito no memoriza e ilustrada_ a. ti
Wla de exem plo Os desalme amexos.--*----

e

Parço de 19b9

543 .1

Gee de chapa metálica, coa três ou quatro pés de relativo co/
primento, A ser colocada em cima do queimador do fogão e do
meamo'uz pouco distanciada, dita base na forma de amplo recep.
táculo com bordo voltado para cima, com ^ "onta r-oo genérico
retangular e nos doia ladoa opostos do bordo, há alças; no
fundo desta beça, há . aberturo/circular, com um bordo volta-,
do para baixo, em perfil trie:co invertido.

PIG.2
w •
umo N2147.390 de 5 de março de 1963''
;equerentes CORINTHO GALVX0 DE 'TOLEDO...SIO POLO
kdelo de . 17ti1idp 4*, °NOVO PINCEL GOMADOD
REIVINDICAVIEs
1
'Nfeé,
I - NOVO PINCEL GOMADON constituido de um tubo.)
!xiternamente Oco, confecionado com material adeqUado e dotado na
ixtremidade superior de um alargamento, internamente Oco e flexl
11, e na extremidade inferior, de sali;nola preferivémente poro-'
t' a ou semelhante, capaz de reter . ilouldo e terminada em uma 01,
,
_4 ,
A,*
luas porçoSei distintaa. -4% 1Á m •
II - NOVO PIN= GOMADOS, como reivindicado em Xl
Paracterizado mais por possuir um corpo-guia que des124 * o 1.9De

ÀP

to do referido tubo.
Tudo como descrito no presente memorial 4
Ilustrado nos desenhos em anexo..?

I

de 13 de agosto de 1965.
SX0 PAULO
Requerente: JOSá ERNANI BRAGA
Modelo Industriall"NOVO MODELO DE GRELHA ADAPTÁVEL
TERMO N 0 172.110

EM PCGOES A GÁS E CORRSLATOS
REIVINDICAÇCES

TERMO N o 172.111 de 13 de agosto de 1965
Requerente: •OSt ERNANI,BRAGA
SÃO PAUL.
Modelo Industrial: "NOVO MODELO DE GRE:LnA ÁnAPTÁVEL
EmPOGOES A GÁS E CORRELATOS a
EIEIVINDICAÇOES
1 0 ) - ft NOVO MODELO DE OREIMA ADAPTÁVEL EM PORES A
GãS

rh, CORRELÁTOS

caracteriza-as por ser constituída por uma

. 2 ) • "NUO MOD2L0 DE GRELHA KDAPTÁVEL EM POGUS &
O.A.S E CORRELATOS ", caracteriza-se por ser constituída por uma
base de chapa metálica, com tres ou quat:z pes de relativo
N:imprimento, a Ser colocada em cima do queimador do Podão e dt,
mesmo um pouco distanciada, dita base na formada amplo recai)...
taculo com oordo voltado para cima, como o contOrno gent;rico
octogonal alongada, e nos dois lados opostos do bordo, há al.
ça; 'no fundo desta peça,ha ' abertura cim. lar, com um bordo voj
todo para baixo, em perfil troncOnico invertido.
•
2e) NOVO MODELO DE GRELHA ADAPTÁVEL EM FOGES A
GÁS E CORRELATOS 1, , acorde com o item 12, caracterizada, ainda, pelo fato de na abertura circular da parede do fundo da .
base reivindicado no item anterior, adapLár-se um elemento dl
fusor da chama, formado de duas peças principais, uma formada
oor calota metálica central superior, com perfurações em tOda
a superfície itii, dita calota conectada a uma peça metálica I
inferior, no formato de chapa metálica com o feitio troncOni.
co invertido, atravz de vários suportes radiais, de modo que
entre a alota e ' a peça externa de maior diámétro, resulta umí
Ibertura em forma de coroa geométrica.
39) • NOVO MODELO DE GRELHA ADAPTÁVEL EM POGUES A 1
GÁS E CORRELATOS 6 , acorde com os iten-o anteriores ecaracterií
na-se, finalmente, pelo fato de nos bordos superioriea da parede da base, adaptar-ao uma' grade em forma octogonal alongadas, formada de monofilamentoa de ferro, paralelos, cruzados (
por outro monofilamento central, dita grade dotada de gancho
• :Ni.,
moo quato lados.
-

4 2 ) " NOVO MODELO Dr, GRELHA ADAPTÁVEL EM FOGES A 1

acorde com os itens anteriores e tudo com
mo descrito, reivindicado acima e ilustrsdn no desenho anexo.!
GÁS E CORRELATOS ",

,
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J cite
4r544

'pelo tato de a superflcie

restante

,
,,
apresentarmse pO ondulam,

ções circulares cujos centros correspondem aos centros dás ca.,

..-~,.1 .

, --',maras de alojamento das balas.
"15125170 MODELO DE TAMBOR VARA PIRMA9
;
'DE FOGO", de acerdo com as . reivindicatees de 1 a 2 a caracte.'

'V"
4' 4 0 4
: :"
*. >:'.
4.*: i,..,,,t 4
• k"ri..*
!At\4POte'4.''''*
:;e1pY

rizado pelo fato da cada duas superfícies da reivindicaqâo anm;„

41"..
rat j
6
twito

IVIar.0 cl' 196

anterior serem concordadas por outra cura_e_reentrante formarj,
. 1
-:
do espácie de ondulaçâo.k:
--..
.
,
4. "NOVO MODELO , DE TAMBOR PARA ARMAS

FIG.2

I

DE FOGO", de acôrdo com as reivindicaçôes de 1 a 3 ecaractem

rizado pelo fato de a dita ondulaeSo terminar na superfície •
cenicamente afunilada, formando espécie de gomos pardiais em
1

sequencia cilíndrica, I'.

—......„ 5. "NOVO MODELO DE TAMBOR PARA ARMAS .. DE FOGO", de aciirdo com as reivindicacees anteriores' tudo
.i

1

substancialmente como descrito no relatório, reivindicado nos
,
,pontos característicos precedentes e ilustrado nos depenhos

a

4nsexos ao presente memorial./

TERMO N g172.Z5/ de 19 de ¡g osto de 1965
Sào Paulo
Requerente FAMA FERRAGENS S/A
godelo Industrial: "NOVO E ORIGINAL MODELO DE MAÇANwra
REIVINDICAOES
-1. "NOVO E ORIGINAL MODELO DE MAÇANETA", do
tipo neitmloaao por um corpo de configura4o tronco-cônica, ^
caracterizado pelo fato de os bordos anteriores do referido m
corpo tronco-cônico serem arredondados para ató o interior da

•

Lace de tapo e de modo a delimitarem um anel perimetral de raa
.15;9°^' /

levo, no interior do qual acha-se solidáriamente incrustado um
disco de material plástico preferentemente e aue é portador de,
elemento decorativo adequado qualquer.
2. "NOVOS ORIGINAL MODELO DE MAÇANETA",

r ,gRmo N a 152.832 de 17 de eetembro de 1961
Requerente: AMCHEM PRODUCTS, INC. • E.n.A.
Privilegio de InvenqU: "PROCESSO E MATERIAIS PARA FORMAÇÃO
IDE UM REVESTIMENTO DE CONVERSÃO DE CROMAI° EM UMA SUPERPCIB •

Ide acbrdo com a reivindiáaq50 anterior, tudo substancialmente"
J como descrito no relatório, reivindicado nos pontos comete.,
,dsticos precedentes e ilustrado nos desenhos anexos 40 Pre4
lante memorial,

,ZINCIFERA".4
REIVINDICACUS

1. Processo de formageOne Um reve 'stiment ue
convereao e. cromato em uma euperficie zin gitera, caracterzad'
polo Pato de que talo.superfIciee ião submetidas à ac .go deuma

eoluç

acida aquosa, contendo:
a) pelo menos 3,0 cramaerlitro ue soa zxaco

Icuialo tomo Zn),
b) de ,,v a 7, Gramas/litro ao ion de Crômio !laxa*,
o

.
' ,1"Ifeaente (calculado COMO Cr03)e

~.

c) polo menos 1 grama/litro de loa cloreto (gel!.

IvERMO N g172.115 de 1) ao agosto de 1965
Requerente:
S.A.. INDUSTRIA NACIONAL DE ARMAR
RAo PAULO
I Modelo Industrial: "NOVO MODELO DE TAMBOR PAR& gRMAS

talado como Cl), 6 l'N
d) pelo menos 1,0 grama/litro de radicais fludreto
Complexos, escolhidos na classe que consiste em TiF 6 , ao

AE FOC'
REIVINDICAÇUES
1. "NOVO MODElio

o 1

c SiF6; \

fez TAMBOR

PARA ARMAS
pelo fato de que tal concentraçtb de ion cloreto n2J5 e maior do

DE F00:9", caracterizado pelo fato de uma das extremidades apr3
que e necessária, estequiomètricamente, para . combinar com os

pentarmse em corpo cilíndrico de comprimento aproximadamedte
equivalente a um quarto do comprimento total do tambor,
que afunila-se cenicamente em co4pí1mento que equivale

após o
a um 4 1

fato de que tal soluq ‘ão e substancialmente livre de álcalis e Ca
tions da terra alcalinos e d mantida em um pR de 0,57 a 3.0 e !o

?exto do total aproximadamente.
, 2. "NOVO MODELO DE TAMBOR PARA muns'

te: FOGO". Conforme a reivindicação

tions da classe que consiste em zinco e crômio trivalente, e Pelo

anterlw

o caracterizado

•

tratamento d continuado ate que um revestimento da convernao de)
cromatos ae fome na auperficie

/

113IAREO (Yr
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Processo de acOrdo coa o ponte 1, caracteriza.;
2. Processo

)

'do pelo fato de que a solução tatbam contam pelo menos 0,25 gra.,

rezo complexo, esco l.hid o na que consiste essencialmente de TilPeç\
3,0, e sendo subj
BF4 e SlIPG , tal soluçe"-o tendo um p linntre
0‘57 e

'do pelo fato de que ions de zinco sà-o fornecidos a partir doa \

tandalmente isenta de alueis ou íons de metal da terra
nos.

grupos consistentes de Oxido de zinco, e os sais cloreto, licro•,
, mato e fluosilicato de zinco:

i.

k

4. Processo de acerco com o ponto J., caracteriza.-

12. Uma nolução de acôrdo com o ponto 10, cama.

grupos do óxido de zinco e os sais cloreto, dicromato e fluosili.
cato de zinco; e pelo fato de que os lona de crdmio eco fornecido(

aerizado pelo fato de possuir um pH entre 0,7 e 1,7(

eob a forma de tridxido crdmico (0r3 3 ).

13: Uma solução de acdrdo com o ponto 10, carac•

5. Processo de acCrdo com o ponto 1, caracterizes.'

derizado pelo fato de conter tombem pelo menos 0,25 gramas/litro

.do pelo fato de que o radical fluoreto'complexo 6 fornecido pelo
_Uso de mão mais de 15 gramas/litro de fluotitaneto (T1F6)1

de íon de crOmio tr&valente(
14. Um a solução ao acerco com o ponto 11, carel

de acCráo com o ponto 5, caracterl-

terizado pelo fato de possuir também pelo menos 0.25, gramae/litn
de ion de crOmio trivalente.

todo pelo fato de que o radical fluoreto complexo a.fornecido a
partirdes grupos que consistem ao respectivo acildo e um sal,
de zinco do ácido fluocidrico complexo.

uma soluça: co acorao com o ponto lo, coroo.'

terizado pelo fato de conter tombam Jon nitrato:,

ao pelo fato de que os lona de zinco se'o fornecidos a partir doe

Pr000893

de 1 a 20 gramas/litro de íon cloreto (calcula.

d) pelo menos 1,0 gramsflitro de um radical fluo•'

) 3. Processo de acdrdo Com o ponto a, caracteriza! t

cH

A requerente reivindica de acdrdo com a Convenção

..

anl:ernacional e o Art. 21 do Decreto-Lei n2 7903, de 27 de agda.,

7. Processo de cardo Com o ponto 1, caracterl.
'Sado pelo fato de que os lona de zinco ítio fornecidos a partir

toda 1945, aprioridade, do correspondente pedido depositado na'
Reparfiç'ào de Potentes dos Estados Unidos da América, em 4 de jm

doa grupos do. exido de zinco, e os sais cloreto, dicromato e

nho de 1963, sob n2 2E5.222. '4^
TERMO N Q 170.156 de 3 de junho de 1965
SA0 PAULO
Requerente: HÉLIO TAGLIERE
. Modelo de Industrial: "NOVO MODELO DE POLTRONA ".

Á

fluoellicato de zinco; e pelo fato de que o contendo de zinco
não 6 maior do que .a quantidade necessária para satisfazer a quemm
tldade estséquiométrica necessária para satisfazer inteiramente

REIVINDICAg0

1. MOVO M0D210 DE POLTRONA", oaracts,

todos os =íons presentes na solução de revestimento.

.rizado pelo fato de os borda laterais do assento com cor-

W 8. Processo de ac6rdo com o ponto 1, taracseri•
ZEU14

po para1elip4dicos estofados receberem, cada um, par de sup4

pelo fato de que a solução também contam pelo menos 0,05 I

ia peso de 'acido pUtrico, mas não o suficiente para levar o

tes verticais paralelos em forma de tiras metálicas de sec.

pP

ção transversal quadrada que terminam inferiormente em traí

•

abaixo do minimo de 0,57 espeeificado'a

vossa

9. Um concentrado eólico apropriado para ailuição

horizontal cOplanar e provida de deslizadores de .1
_
2."1VOV0 MODELO DE POLTRONA", conforme

apoio ajustáveis.

.m agua, para uso no processo de cualsouer dos pontos previos,cow
centrado este que co utam:

ow4rUir • ".

dó como 011:-e

asa/litro de iam de crómio trivalente.

•

Março de -15mr.,„

tveÇars rn)

ri

•

a) 3,5 a 10% de um sal de zinco ae um radical 214
reto complexo, 'escolhido na classe que consinto de T iF6 , 8P4 o

4

a reivindicação anterior e caracterizado pelo fato de o em.
06sto se apresentar por um corpo estofado de perfil trape-

)

e

31'6,

b) de 40 a 65% de 0i0/ e
r
. 1 c) os sais de zinco de balanço, escolhidos na
'classe do Oxido de zinco e cloreto de zinco. ,

450mg

14. Solução ácida aquosa apropriaaa para

uso

nr

processos dos pontos 1 a 8, caracterizado pelo fato de consitta
essencialmente de:

,u,pr(IP!`,,-

a) pelo menos g,o ésramsof4z-cre uss.cuwae0 GOMO
Zu),

o) de g a 7, gramas/litro de 4)on de crem10 boxs•
valente

(Calculado como 0200.

cujas faces laterais e inferior estão em nível com .1
as correspondentes do assento, siendo que a face anterior dal
toidal

te MO do enotato são dotadas de botes de estofamento.
3. 'INOVO MODELO DE POLTRONA", de acht,
io com as reivindicaçãee de 1 a 2 e caracterizado pelo fate
de as extremidades superiores dos ditos suportes terminareer
em tapo contra plaquetas horizontais de madeira formando
1
braços, as quais posteriormente ao fixadas nas faces latk
rala do anchto..4
rh

d. "NOVO MODELO DE POLTRONA", de ac.ht
do com as relyindicaçães anteriores, tudo substanolaImente
como descrito no re1l.t6rio, reivindicadO nos pontos carao..!
teristlooe precedente

presente memori0,-

Ie

i1ustrad0 nos deeenhoa anexos ao)
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-de uma dee paredes de menor largura apresentar porta com
Janelinha de vidro, sendo que lateralmente .14it mesraS e cucos.,
tido na sua parede, acha-se disposto um terno para banhos de
ãun
3.

"NOVO

ORIGINAL MODELO DE MOSTRUÁRIO ft,

4

caracterizado pe.
J
Lo fato 'dm a regao do recinto oposta perta ou Orno aprew

Je aotrdo com as reivindicaçUs de 1 a

2 e

sentar-se por uma escadaria ocupando t8da a largura do rec41

••••nn••=iffir.n•n

to, executada em madeira e bem como o aesoalho também. 'N
----I 4. "NOVO E ORIGINAL MODO DE MOSTRUÁRIO'''.

—4

l
de acardo com as reivindicagUs anteriores, tudo enbstanciai

4

mente come descrito no relatório, reivindicado nos ¡pontoe"
e

• caraoterístioós precedentes e iluetrado nos desenho anaxoe"
'TERMO N 0170.056 de 31 de maio de 1965
SA0 PAULO
Requerentet EDUARDO GARRA;Modelo Industriai: si NOVO E OR:( - NAL MODELO DE MOSTRUÁRIO ",
4
REIVINDICAÇOES
4
1. "NOVO E ORIGINAL MODZIO DE MOSTRUÁRIO",

ao presente memorial.

caracterizado pelo fato de se apresentar sob a forma de um
recinto em miniatura de ,form%to retangular sem teto, de mod(
que os bordos superiores das paredes evidenciam em corte ao
camadas pelas quaie são executadas, ou seja, tuna externa

co,A

Wnolonal, uma intermediária de material isolante e uma in.
:terna de madeixa verticalmente uunaletaca. 4

•
r
2. "NOVO E ORIGINAL MODELO DE MOSTRUÁRIO%)
) conforme a reivindicação anterior e caracterizado pelo fato

-

LEGISLAÇÃ•T IBUTÁRI
DO

ESTADO DA GUANABARA
PREÇO: NCr$ 0.4C

VENDA;
BEÇA° DE VENDAS: , . AV RnTYRTC;T rNt myEs.
AGENCIA • MIN IST ERIC DA FA"...:±.

1,.......,...,..,..,..,..._,„___
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MARCAS DEPOSITADAS
Puelação feita de

acõrdo

1

ema o 42.1. 109 e seus parágrafea do Cedije do Propriedade Industrial
nn•••••n••n••••n••••n••

N. 875.785

METROPOLE
1N0 4 BRASILEIRA'

serviços correlatos com sua atividade
que compreende engenharia e constru..,:ões por conta própria ou de terceiros.

N. 875.791

N. 875.789

Ind. ';) Brasileira

GIMACG
Ind. Brasileira'

Requerente. Cimaco Materiais para
Construção Ltda.
Local: São Paulo
• Requerente: Metropole Sacos Plásticos
Ltda.
Artigos: Azulejos para construções, bloLocal: São Paulo
cos para construções, calhas de teihados,
Classe: 28
cimento comum, caibros preparados para
Artigos: Para distinguir sacos plásticos construções, caixas de cimento, cal para
construções, chapas para construções,
N. 875.786
esquadrias, forros, grades, janelas, ladrilhos, lajes, madeira preparada para construções massas para parede, parquetes,
pisos, portas, portões, tacos, telhas,, tijolos, tintas para paredes, venezianas e
vigas preparadas para construções
Classe: 16

HOT-DOG
1 BAKANA

Móveis 33 Ltcla,
Local: São Paulo
Classe: 40
Artigos: Acolchoados para móveis, armários, berços, cadeiras com molas, cadeiras para escritórios, camas com moRequerente: Angelo Agostini Spinola de las, camas comuns, camiseiros, colchões
criado-mudo, conjuntos de móveis, diCastro
vaus, dormitórios, guarda-com:das, guarLocal. São Paulo
da-louças, guarda-roupa poltronas, vitriClasses: 41 — 42 — ,43 — Titulo
nes sob forma de móveis e travesseiros
N. 875.787
- N. 875.791

o

50

6

n

Ind. Brasileira
Requerente: Auto 506 Ltda.
Local: São Paulo
Classe. 21
Artigos: Automóveis
NQ 875.792
Requerente: Comercial e Construtora
Diterna Ltçla.
Local: São Paulo
Classe: 50
Gênero: Para distinguir marca a ser utilizada peia requerente para distinguir
serviços correlatos com sua atividade,
que compreende engenharia, administração de construções, incorporações, compra e venda de imóveis.
N. 875.788

RIBEIRÃO PIRES
IND. BRASILEIRA
...11.1.1=n1/0•,/,

Classe 36
Artigos: Calçados, anáguas, aventais,
Jiusas, brasões, calças, caiçinhas, botas,
chaies, enche-cola, combnações, camisei
tas, cam solas, casacos, ceroulas, echar.
pes, lenços, cuécas, maillots, meias, somi.
tiens, ponches, ligas, leves, chales, do.
rumos, fraldas, martinhas, mantas de
uso pessoal, calções, roupas !brancas de
uso pessoal.

"S A

Requerente: Narciso 5 Costa Lida.
Local. São Paulo
Classe: 36
Artigos: Calçados, anáguas, aventais,
blusas, blusões, Calças, catçinhas, botas,
chales, cache-cois, combinações camisetas, camisolas, casacos, ceroulas, echartiens, ponches, leves, ligas, dominós,
fraldas, martinhas, cha/es, mantas _de
uso pessoal, roupas brancas de uso
pessoal

N. 875.799

• "LINWSE°'
Ind. Bwasileirã]
Requer.ente: Comércio de Metais Linense
Ltda.
Local. São Paulo
; '1
•
C.asse: 5
Artigos: Aço adesivos metálicos, alpaca.
alumínio, aparas de metal, metais era
barras, bronze, chumbo, cobre, gusa,
ferro , metais fundidos, manganês, colas
metálicas ligas metálicas, soldas metálid
cas runquel, osmio, plaina, soldas metáli.
cai, sucata de metal e zinco.

N. 875.795
"E:. C.
Ind. Brenileira
Requerente: Kun Sup Chang •
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Aquecedores

N. 875.800

N. 875.796

*ESPAÇOPLAN"
Ind. _Brasileira

CONSTRUTORA AR•"\
QUITÊCNICA lartw

Requerente: Espaçoplan Decorações
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 40
Artigos. Acolchoados para móveis, armários, berços, cadeiras de molas, cadeiras com rodas, cadeiras comuns cadeiras
para escritórios, camas com molas, camas comuns, camiseiras, colchões, criado-mudo, conjunto de móveis, criadomudo, divans, dormitórios, guarda-comidas, poltronas, guarda-louças, guardaroupa, vitrines sob forma de móveis e
traveiros
,

Requerente: Construtora Arquitécnica,
Ltda.
Local: São Pauto
Nome de Emprêsa
N. 875.801

C. A. 14,-Requerente: Construtora Arquitécnioa
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50 — Insígnia
N. 875.802

N. 875.797

ARQUITÉCNICA

"NASA"
Ind Braoileira

• Ind. Brasileira]
Requerente: Construtora Arquitécnica
Ltda.
' I ,r
Local: São Paulo

Requerente: Nasa Publicidade Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Almanaques, albuns impressos
agendas, folhetos impressos, jornais, livros, programas de televisão, revistas
impressas, boletins impressos, folhetos,
Requerente: Ecirri•endo Vincenzo Dome- peças cinematográficas, peças teatrais,
programas radiofônicos, suplementos junico Mauro 5 Cia. Ltda.
venis e ilustrados, propaganda impressa
Local: São Paulo
e escrita pr_osas impressas.
Classe: 13 — Insígnia
.

Classe. 50

Artigos: Como marca de serviço, de
acôrdo com o art. 74 do Decreto-Lei
254 'de 28-2-67, para ser usada pela rei
querente na prestação de serviços técnite
cos de engenharia e construções.
N. 875.803

N. 875.793

• "OLEOFREIO"
Ind.. Brasileira

Re'i-pierente: Ribeirão Pires Engenharia
Requerente: Indústria e Comércio Óleo
e Construções Ltda.
Freio Ltda.
Local: São Paulo
Lozal: São Paulo
Classe: 50
C'asse: 47
Gênero: Para distinguir marca a ser utilizada pela requerente para distinguir Artigos: óleos para freios de automóveis

.Indústria
I
Requerente: 14,arc : o El Costa Ltriti,
-,,,,,
Local: Silo -Paulo

Brasi1eira-1

Requerente: Construtora ArquitécnicU)
Ltda.
À
,
Local: São P_aulo
,

7
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Classe: 50\
7irtigos: Como marca de serviço, de
a côrdo com o art. 74 do Decreto-Lei
254 de 28-2-67, para ser usada pela re!quarenta na prestação de serviços tecinicos de engenharia e construções.
N. 875.804
,

rol

PREÇO DE PAI\
•ek PRA PILHO.

IN9 875 81 O
\
•

Brasilélra7

N9 875.818

ESCRITOR.T.0
i CONTABILIDADE PA
DULA.t• " at.

Requaxinte: Silva & airscimcnto Ltda.
Iwal: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Sandálias de todos os tipos

Requerente: Bartholomeu Pulula
Local: São Paulo
Classe: 33

1\19 875.211
a-a\

N9 875.817

,

Á. -

Local: São Paulo
r Classe: 36 - Frase de Propaganda
N. 875.805
Requerente: Granel - Transportes Ltda.
Local. São Paulo
Classe: 50
Artigos: Como marca de aa, 'riço, de
acõrdo com o art. 74 do C.P.I., para
ter usada pela requerente, em seu ramo
de transportes.
.N9 875.806

"

Titulo

1a

\ CURSOS

4

-

Reauerente :talam:lema]: Dias Froio
Lotai: São Paulo
Classe: 33
•

.Titulo

N9 875.818

o

Requerente :Senap - Serviço Nacional de Automóveis e Peças S.A.
Local: São Paulo
Classe: 21
t Requernete: Scopal - Serviços .de Artigos: Automoveis e suas partes integrantes: amorteced ores - alavank Construção e Pavimentação Ltda.,
cas de câmbio - braços de direção
Local: São Paulo
ki
_ para veículos - eixos de direção Classe: 16
Y Artigos: Materiais
de con g.ruçãa e molas - para-lamas - para-choques
- para-brisas - pedais - rodas para
pavimentação
veiculas -- terminais.
1i 9 8'75. 807
N 9 875.812

Ind. Brasilefra

FRAN—CAlt
Ind. Brasileira

Interpesca

Reouerente: Fran-car Automóveis
Limitada
Local: São Paulo
InCrik Zr-as.
Classe: 21
Artigos: Automóveis e suas partes
rtequerente: Interpesca - Cia. Interintegrantes
.._
cional de Pesca
Local: São Paulo
No 875.813
Classe: 41
Artigos: ePixes
N9 8'75.808

rnO'JUDAS

TADED 4d. Brasileíra

JANGADA PREDIAL
ADMINI:3T.RADORA -

Requorentia: Maria Elineide Gomes
Rossi
Local : São Paulo
Classe: 50
Predial AdminisRequerente: Gráfica São Judas Tadeu Gênero de Negócio:
tradora
Limitada
Local: São Paulo
N° 875.814
Classe: 38
Artigos: agendas em branco, álbuns
em branco, bobinas de papel - blocos
para anotações - bloc os para corrsp o nclência - brochuras não impresRANGO
sas - cartões de visitas - envelopes
etiquetas - folhas de papelão - _Ind. Brasileira,
]ivros comerciais em branco - mataborrão - notas fiscais e notas protnsisórias - papel almaço - papel
carta - papel para embrulho - papelão para qualquer fim - pastas de Requerente: José Roberto de Mello
cartolina - recibos em branco - saErbalto
cos de panei -- talão de recibos Local: São Paulo
rasos de cartolina ou papelão
Classe: 41
Artigos: Derivados de Frangos
N 9 785.809

:GAV=3

•

Requerente: raios Yastreboa
Lcaal: .São ' a l
Ir<
Clarse: 50 *
de Nraniact.i at Transportes e

N>

0. 4 1:50 z;,.
Requerente: Fundição Fundferro
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Serviços de fundição de
materiais ferrosos - cromação
niquelação
anodização - serviços de
metalurgia em geral -- galvanoplastia
e zincagem - e administração e supervisão de firmas do ramo e similarea°
N9 875.819
ft THE FURY

MAN ,5

Requerente: José Benedito França
Câmara
Local: São Paulo •
Classe: 50
Artigos: Um conjunto musical - artístico e orquestral
N9 875.820
" P A . 3- O

Ind.Bresilefra

Requerente: Pajó - Ferragens e Hidráulica Ltda.
Classe: 8
Artigos: para distinguir: abaixa-luzes
- abajures - ascendedores - açucarímetros - acumuladores - anés de
calibrar - adaptadores - anúncios
elétricos - aerómetros - alternadores de corrente elétrica - alto-falantes - ama.ssadeiras, de uso doméstico - amortecedores elétricos - asaperímetros - ampliadores - amplificadores - analisadores - aparelhos
de física - aparelhos, de fotografia
- aparelhos aquecedores, de ambiente
- aparelhos calibradores - aparelhos
fotográficos e cinematográfico No 875.815
ralhes de agrimensura - anaralhos
de alarma -- aparelhos de alta tetost- o - aparelhos de ar refrigerado
- aparelhos de a grar- aparelhos de
É'ADUIJA1
coração - aparelhos de comunicação
interna - afwelhos de contrôle de
calor e de torça - aparelhos de •sontrÔle de som e movimento - apareRequerente: Bartho l omau Padula
lhos de engenharia - aparelhos de
Local: São Paulo
e v anorização - aparelhos de expeClasse: 50
riência c cientificas - ana aelhos de
Amileacão: Serviços de contabilidade 1 urninação - aparelhos de medição C

observação — aprelhos de ordenhar
l - aparelhos de passar +- aparelhas
de pesar -- aparelhos de :refrigeração
- aparelhos de regular iliz e som aparelhos de sinalizaç_ão - apareI lhos desinfetadores, naco' medicmais
- aparelhos de são - aparelhos de
telec omunicações - apar lhos de televisão - aparelhos de es eriliza-dores
não medicinais - aparei os gaseitilicadores - aparelhoJ hi rométrScos
- aparelhos meteorologia - aparelhos mistura,dores de líquidos e óleos
- aparelhos ahanizadores. - aparemos náuticos - científicas - aparelhos pasteurizadores --I aparelhos
reatores - aparelhos radiefoincos -.
apaa alhos retrigeradores --I apearalhos
reprodutores de radiofónicos - aparelhos de reprodutores de sons h imagem - aparelhos shialiaadores aparelhos snaladares - aparelhos soldadores - aparelhos sonoros - aparelhos telefônicos - aparlelhos termostatos - aparelhos toca-disco aparelhos ventiladores•- apitos não
de soutras classes - aqueeedores aspiradores de pó - assado .es - A,11,-.
toclaves - chaves e apare , os automáticos - baterias - b anças balc5es frigoríficos - balizas - barômetros - batedeiras de uao doméstico - benjamins - bitolal - bobinas - bombas de ar não m cânica bules elétricos - buzinas -4 bússulos
- calibradores - câmaras die aparelhos - câmaras frigoríficas] - campainhas elétricas - carregadores automáticos - carregadores automáticos
- carregadores pneumáticos] - chapas de nnareihos elétricos - chassis
- chaves elétricas e automaticas chaves de alavancas - ch ave s magnéticas - chocadeiras - huveiros
etetric.]s -- cioradores - col nadores
- comandos à distancia - combuzttores, à gas --a, comutadores - c andensadores - contadores automáticos,
e de rotação - conversores ogneteleiras - cJrnehas elétricas e pára yescubos - descansadores de usold , mesticos - despertadores - Vais -discos automáticos •--- discos f nografados - discos gravados - d4cos sonaros - distribuidores de eletricidade - dispositivos mecâniaos, ou
alarmos para cortinas - duChas ebulidores ejetores - eletrollrol - eu,ceradeiras - equipamentos pax) a 51t—
cronização espelho de instalaç -.o elétrica - espremedores de uso d mestico - quadro exceto para desenno 1.-....-adores de pressão - eatabili•
], de voltagem - estadias ca -entes, de agrimensor - Cristais
de radio - estufas para plantas estufas de aquecimento - eva poradores - exaustores, exceto de Máquinas - extintores de incêndio 4- faroletes - faróis - fechaa-porta alatomáticas e pneumáticos --- eders
_ ferros, elétricos para solda -.- tervedores - filmadores - filmes] revelados - aparelhos filtrantes -a fusíveis fogareiros -- g alvanômettos fogões - máquinas fotográficas formas elétricas - fornos - foiíometros - medidores de freqüência bases e chaves - fusíveis - garrafas
1 . rmicas - distribuidores de gas geladeiras - filtres automáticos fios de aparelhos elétricos - aparelhos de física - fitas métricas fixos dentados - flushes - graduadores - grafonolas - gravadora -*
grupos conversores - hidrõmetroS há- . •
drantes - aparelhos hidráulicoS indicadores de de'tencão dé curto4.circulto - indicadores de aparelhos 1e:étricos - indicadores de c orren indicadores de escapamento - i diandores de pressão - indleadore4 de
válvulas - injetores - instrui/1 a tias
de contrOle mcânica - intorcnotranicações - intercomunicadores - ;interruptores - isoladores - fitas solentes - l amnadas - lanternas simpias - alat raci es. e de pilhas - {Incambadores indi cadores - autran aiaas - lareiras - lentes. - liou dificadores - hicimetros - lunetas] -tunas - lustre - macaricos - Mahipuladores - manômetros - rira
]
*.
i
]
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quinas aliadores, de uso doméstico - • adornos, exceto jóias de imitação - rios - retentores - retor rociras,
dans - "carters" - chumaceirai.
máqumas cortadores, de uso domés- anadores - aeis, exceto jioas ou .ar- exceto de máquinas e veícul os tico - máquinas de fazer café de uso te de máquinas - aparelhos de caré danas - tonazes - tonazes - terça- anti-fricção pura máquinas - ciandoméstico - máquinas lavad o res de e chá - aparelhos de cozinha - dos - terminais - saca - pregos - dros cie maquinar -- caiares paara
uso uomesticos máquinas de moer apitos - alavancas - alargatiores sacarrolas - saca taxas - sachas - máquinas - compressores - comualgemas - alicates
de picar, de uso doméstco - máqui- - aldravas
sacholas - sachos - saidas
sala- tadores ue fõrça - caniatadoras de
nas falantes - lanternas - simples almotohas - aviões - ancinhos - deiras - saleiros - salvas - serrotes veiociaaete - eonuensauoaas
- com..u.u3 oe 'máquinas e elétricas - marcadores automáticos cabides - cabos - caçambas - sacos para café e chá - sifões si- marcadores elétricos - medidores çaro las - cachepots - cadeados - netas - sinos - sovelas -suportes - ccntra-hasi:es de máquinas - ocagraduados - megafones - migrofo- cadinho - cafeteiras - arames - taras - tachos taihadeiras - ta- tiapess ue rn...,urjas - coroas pai-a
nes - miras de base e graduadas - lisos ou fa,padas - aços de serra de lhas - talheres - tambores - tan- maqunas - al,aileiC o rcs de ar para
inisauradores de liquido e óleo.- mo- pua - argolas pliL a guaraanapoa e ques - tapeies de metal - tarrachas máquinas - discos de maquinas --linetes hidráulicos - mostradores - similares - aros paia guaroanapos e - tachas - telas de ara - terrinas dragas - mecânicas - eixos de máÓculos - oxiladores - odonizadores similares - aros para óculos - ar- - tesouras para casrura.e para jardi- quinas - elétr000s - emboIos - padrões - painéis de aparelhos mações - arranca-a;aenas - arrebates neiro - tijelas - t o rneiras - tor- engenhos de cana -- engenhos de ser- elétricos - panelas elétricas e de - arruelas - assadeiras - ançadei • ninhos - tornos - torquesas - tra- ra - engrenagens de máquinas - espressão - para-raios - pesos . 'de ras cialagap - azeiteiras - bacias - dos - trancas - transquetas - tra- caceis - esms de Máquinas - esbalanças - penteadores elétricos - a p inhas - baixelas - baldes_ -- vadeiras - travessas - trilhos - meris mecânicos - exc;:ntricos de
pickups - pilhas elétricas - prismas bandejas - baterias de cozinha -- tanchanSes trincos - trocarter
tu- maquinas - facas :-..ai ,;es de máquinas
projetores, de filme luz e imagens - bebedouros - betumadeiras - bigor- bos para encanamentos - tubos para - ferramentas mecanicas e partes
de máquinas - uiltios de . máquinas
propuls ores - rádios - reatores - nas - biscoiteiras - bomboriieres - fins diversos - uniões - urinõs
refletores - refrigeradores - rega- b o tões puxadores - braçadeiras - urnas - válvulsa - simples - varais - foles de maquina, - foimas
dores automáticos - registradores - bridões para animais - brocas - - varetas - vasadores a-- vasilha- máquinas - fornos de máquinas lios para eletricidade - quadros de: bolas de outras classes - bules - ca- mes - vasos - verrumas - virolaa foaquilhas - franadoies de máquinas
de costura - -freios
fresas - fura
eletricidades - queimadores elétricos beções - crivos - cruzetas - cuca-e xícaras
dores de máquinas - furadores mee à óleo - radiofonos sinaladores -- tas - cunhos - cunhas caldeicânicos - gatilhos de máquinas sincronizadroes - sirenes - sistemas rões - canecas - canivetes - canos
N 9 875.821.
g eradores de corrente - grelhas de
de alarma - sistema de contr o le, e - cântaros - canudinho - vanudos
máquinas - gruas - guias partes
comunicação sistema de som e sinali- - carretilhas - chaminé - chantria,
de máquinas - guinchos - guindas-.
zação - soladores elétricas - aoque- dores - chapas não de outras classes
BRESSANINI
tes - hastes de máquinas - máquites suportes, de aparelhos elétricos - - chaves de broca - craves de fenda
Indústria Brasileira..
nas de ahunar - máquinas de binar •
televisores - termostatos - silencia- - chaves de parafuso - chaves em
fita-- máquinas de bobinar - mádores - sermaforos - sereia de aviso geral --a chaves inglesas - chuveiros
e alarma - setas de sinalização elé- comuns - conchas - colheres, de
quinas de bordar - máquinas de
tricas sextantes - tira-linhs - to- mesa e de pedreiro - compoteiras Requerente: Indústria de Camisas brinquetar - juntas para máquinas
e-discos - tomadas - torneiras au- - coadores - conexões para encanae
- lançadeiras palia máquinas -- luBressanini Ltda.
tomáticas, e de compressão - tor- mentos - corretas, não de outras
brificadores partes de máquinas Local: São Paulo
radeiras - fonadores - tostadeiras classes - confeiteiras - copos - colanças partes de máquinas - maca36
- transferidores - aparelhos auto- queteleiras - corta-arames - cre- Artigos: ParaClasse.
cos - 'mancajs
anti-fricção assinalar: agasalhas
máticos de de trânsito transsis- malheiras - cremones - ferros co- anáguas - aventais
manivelas de MáL;11111aS — náquinas
baby-ciall
fores - trinés de aparelhos elétricos muns, de passar roupas - ferroa de bennudas - blusas - calçados
abanadores - máquinas achatadoras
- tubos acústicos - tubos - conduits plaina para cortar capim - cunhes - calças - calcinhas
- máquinas adeigado , as - máquinas
camisas
- válvulas elétricas e de comporta - curvas de canos refôrço - cruzei- camisetas - camsolas - capas
afiadoras - máquinas ajustadoras — varas graduadas - velocimetre5 nagens (exceto parte de máoutnas) capotes
máquinas alargad..ra<, - máquinas
chapéus
calçados
es- venti l adores - voltimetros - vol- - envólucros - enxadas - enxadi- tolas - fardamentos - fraldas -- alimentadoras - márr minas alisadoras
tametro e wattómetros
nhos - eixos - escareadores - as- gravtas - japonas - lenços - ligas - máqunas - a•lumad o ras - mácoros - esguincho - espalhadores - lingeries - minais - meias - pi- quinas amassadora:, - máquina/
Classe: 16
mictóri os - espelhos metálicos
Arti g os: Para distinguir: alcatroados para
- puloveres - roupas brancas an'ainadoras - máquinas arqueadoesporas - espremedores - asara- jamas
paaa construções - argila prepaaaua
de 1 1.'0 passeai - roupas feitas - ras - maaninas arralliadoras - mámadeiras
esticadores
ferramenquinas aspiradoaas
máquinaà atarpara construções - argamassas para
saias - soutiens --- vertidos
rachadeiras
maouinas - a vapor
construções - asfalto paia constru- tas - estojos estribos para montaria
extensão,
de
facas
-afacões
Máquinas batedeiras - máquinas
ções - azulejos para c o nstruções Na 875.822
heneficiaJoras - roaruinas bombeabalaustres para construções - baten- - fechaduras - fechos - ferrolhos
linguetas
luvas
não
sendo
nordoras
- máqunas brunidoras -- mátes para construçoes - cornijas de
o p inas buriladoras - máquinas caconcreto - cre para construçoes - tes de maquinas foices - fõlhas
tadoras - má q uinas centrifuga•doras
colunas para construções - divIsjes para diversos - forcados - formas
- máquinas classificadoras - mápré-fabricadas drenos para cons- - formões - f orquinhos - freios
quinas coletoras - máquinas comauçoes - edificações pré-moldadas - para animais - fresas - frigideiras
pressoras - máquinas condensadoras
esquadrias - estacas preparadas para - fruteiras - funis - distintivos
- máquinas condutoras - máquinas
construções - estruturas para cons- (e:a-ema) da classe . 25) - furadores
Requerente: }Ta f el Predy Ltda.
construtoras
niaquinas cortadoras
truções - blocos para construções e manuais - ganchos - garfos Local:
São
Paulo
- máquinas de abrir - máquinas de
pavimentação - calhas de telhado mos - goivas não de outras classes
Classe:
59
acaplar máouinas descascadoras - cimento comum - caibros prepa- - grampos - grosas - instruniemArtigos: marca de serviços
máquinas desfibradoras - máquinas
rados para construções - caixas de tos cortantes não de outras classes -debruadoras
máquinas de brunir
- jarras - ladrões para
N 9 875.333
:imanto - caixilhos - cal para mins- jardineiras
- máquinas debulhodoras - máquid'água - lâminas não de outrucõe.s - chaminés de concreto - caixa
nas
de
bii,"i
l
ar
máquinas de Catras classes - lamparinas - latões thaminés - mosaicos - papel para lava-ded
landrar - máquinas de cardar
l ' là A ú NI E J"
o s de. mesa - lavatórios !orrar casas - paredes divisórias in- leiteiras - letras de metal - levan-máquinas de c l area r - máquinas de
alusiva para escritórios - parqiaete.s tadores,
colar - máqu i nas de conservar esInd.Brasi leira
não
, sendo máquinas - limas
- peças ornamentais de gesso e ci- - limatões - limpa-pés metálicos
tradas - mádainas de coser - mámento para paredes e tetos (exceto os - pinças não d eOutras classes comas de descaroçar - máquinas de da classe 25), estuques - forr o s -- pino
dr-gaseificar - maquinas de des p olnão
sendo
partes
de
máquinas
frisos - guichês - grades - imita- luvas para bomba d'água - maça- Requerente: Camercial Wagner S.A par - máquinas de difundr - máções de mármore para construções - netas - machadinhas - machados Local: São Paulo
q uinas de dobrar - marminas de
impermeabilizadores de argamassas - malhos - mancais para rodas C l asse 6
drenar - maquisias dee mbraaar janelas - ladrilhos - lageotas - mandris - manivelas - manteguei- Artigos: Para distinguir: acoplamen- máquinas de empurrar - máquinas
lajes - lambris - lamelas - lixeiras ras - marmtas - marretas - marte, tos axiais - alavancas mecânicas e de enfornar - máquinas de engraquando construcões - luvas de jun- - ,matrizes - molas não sendo partes de máquinas -, anéis de seg- xar - rnáqunas de estriar - máção para construções - manilhas mentos e partes de máquinas - api- Quinas de exnl o são - maanimas de
mármores preparados para construa partes de maquinas - rhorsas
tos de máquinas - aros, de máquinas extração - Má q uinas de fabricar proVões - massas paar paredes - pe- munhões - núcleos para martelo e - balanceiros de maquinas - bases dutos - mamarias de Matar - mádregulhas preparados para construa- bigornas - paliteiros - panelas - de máquinas - barras de máquinas quinas de roscar - máoulna.s de sa;ries - pilastras de concreto - pisos parafusos - pás - pedestais - nen- - bate-estacas - atindetonantes cudir - máquinas de sal g ar - placas para pa.vimentacão - pe- dentes - penduricalhos - perfilados para motores - a q uecedores de má- q uinas torcedoras - márminas de
dra.a preparadas para construções - - peneiras - perfumadores (ferra- quinas - arcete - arnezes - arran- torneado r an
m a nuiras trituradoras
portas - portões - prateleiras quan- muitas) - pernos de fixação - pés ques de motores - cubos de má- - máruinaa urdidoras - manutras
do construções - produtos beturni- de cabras - pias - picadores auinas - dínamos - corredições
venti l a deras -- marte l etas tnecâniras
flocos para
para construções - produtos caretas - picões - pilares - rolos máquinas - correntes de máquinas - anaon i nas desintegradoras - máde base asfáltica - soleiras p ara nora a-- rosários - roscas - rosetas - - correntes de transmissão - cruze- p u i rá ri. si-atatioras - máquinag
tn a tac a a - fanav a s ri calmam° -- Pires - placas - pla i nas - nadadei- tas para transmissão - betoneiras - distribuidoras - máculnas elevadoras
telhas - tij o los - tintas rara sia- ras - manuais - podões - polias - bielas - blocos de miaouinas - bom- - ruárnina g einwcotacioras redes - portas - muros e janelas - n entas de paria - parcas -- porta- bas a pistão - c a ntrffugas elétricas ou'-'as e nir ál badoras - má q uinas entubos de concreto - tubos de Uso ar-- chaves - porta-copos - porta-gelos - bombas hidrául i cas --- braços de cadernodores - mánunas cri roludoras
cluai ao em construrõ a s - tuboa de - porta-frios - porta-jarros' mastunas - braradairas de máquinas
nláml , -nas ..scavar.=nr g s__ yypAr,luirns
ventilarão p a ra, edifícios - venea ia-jóias - norta-toalhas - ponfn- - brocas de máquinas - bronzes de estamnadm-as - m áq u i r á s exnrerná- •
nas - vi a amentos Prenarados nata ras - ponteiros dearelógio - potes
máqu i nas - bronzinas - buchas de doras - mikminas furadoras - mácons i ra a aes - v ia aa PrP" , ^r, r,•1C pn-a postes - pratos - preg o s - prata- maauinas burrinhos - crchecotes q uinas r-as•eificadJras - máquinas
nonstruções - vitrinas raiando coas- /ores ,para calçados - puas .- puri- de máquinas - cadeias nata máqui- gramadeiras - má q uinas impressoras
tru a aes é Ãlitrõs
ficadores - queijeiras - quebra-no de má q uinas - carburadores - rarm áq uinas impulsionadoras - máClasse. • 11
aes - raladores - ralos - rosca rlai- xas Partes de mánnh aaa - calandras oninas 1. ',rPriOrPS - 111 &VI ilin g lixadoArtig os: Para d i star a /dr: abo'np do- ”PS rásnadeiras não de outras(da g - - calços p artes de máquinas - cal- ras - maquinas mistura dorna 'os - abrido a rs de latas e ca i xas - ses - rastelos rebites - recinient a s sla ii- a a d a nas quina a - aia-um partes
_ rnÁrnil ,, aR T)111.17Saços para afiar - açucareiros - - regadores - redoma - reservató- de máquinas - caruraa ores - cala- rizadoras
máqoulas puirficadoraat
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- máquinas racnaciaras - maquinas' incluídos em outras classes: Artefatos
refinauortas - mactuinas rerrigeiauo- I de substaudalas qunmeas nao inciuidos
ras - maquinais sacaciaias - ioaaaiem outras ciasses
nas separactoaas - maquinas aciiadoras - maquinas aciiciacioras NO 875.8,54 •
quinas soprauora,s - teares - testai- I
ras mecamcas - tornos - tornei:lhas
- turbinas - martelos mecánices mecanismos de maquinas - moianos
- molas de maquinas - motos munhoes para maquinas - paaafusas
-cle máquinas - pauis e pentes de
maquinas - penteadores de maquinas Requerente: CETEC - Construções
e de teares - pingad aras de maqu.- Eaeatotacnetas Mia. - Engenharia e
Comercio
nas - pilões - mecânicos - ;aaates
Lacei oao aulo
de maquinas - placas paia tornoe uiassas: 8
pistões de maquinas - placas partes
de máquinas - poinrizes - pratos de Artigos: Pata uisiguir : adaptadomaquinos - prensa; - ralos de ma- res - antenas --a arcai:mai:iras, tie coa-quinas - recepta-cuias de máquinas rente elétrica - amarcecedcees - eletalcos - apareihos de agrimaisiiia - redutores de máquinas apaleio° ae al:a tensão - apareinos
dores de
de força, para maquinas guiadores de veiocIdade para maqui- de controles , de som-força e calor -nas - rolâmetros de motores - rolos aparelhos de enganaaria - aparelhos
partes de maquinar - rotativas - de iluminaçao - aparelhos de alarma
rotores - separad ores portes de ma- - apaielh-s soldadores - aqueceaoquinas - tambore,s partes de maaui- res hidrométricos apariehos reatonas - válvtuas panes de máquinas res - aparelhos soldadores e- aqueventiladores, partes de máquinas cedores - acumuladores - at.hoela,ves
- ventoinhas parte de maquinas - - baterias - chaves elétricas e •naevirabrequins - volantes partes de néticas chuaeiros elétricos - comáquinas e tubutaçoes para caleiras mutadores - condensadores - contadores automáticos e de rotação conversores - diais - diafragmas clas.ae: 7
de eltricidades - fios
Artigos: Para alsanguir: adubadores distribuidores
para eletricidade e para aparelhso
- ancinhos mea,anicos, ou puxaaos
- enejetores - estabilizacavalos - empilhaatuates - anui ,s ar-. elétricos
dores de voltagem e de pressã3 rancacores de plantas ou de frut:os - exaustores
máquinas) - t5arranca-tocos - balancins - aate tufas - extin(exceto
tores de incêndio - fordeitas agr e coias - bicos de arados'- nos - bases de
de fusíve.s
bombas dgr" colas - b orrifad ores geisers - gruposabavas
conversores - hiagriccaas - maços de aialos - eis- drantes
- hidrõrrietros - hidaostaas
tribuidores mecânicos de sementes - - aparelhos
h idráulicos - indicadoeixos ae maquinas agricolas - caçar- res
de detenção e da curto-circuito rificadcres - escatadeiras me" necos interruptores
- indica- Máquinas espalhadeiraa ee terra dores autorriat- i isoladores
aas - macarcas - extintores de ervas daninhas e pra- marcadores
elétricos
e
autamátic,
gas - máquinas extirpadores a grí- -- medidores graduados - miras de
colas - capinodeiras meaânicas -e gradeadas - molinetes hidráucarpideiras - cavadeiras - ceitadei- rase
licos - níveis - ozonizad ores - paras
ceifeiras - cepos de arados - ra-raios
painéis, de aparelhos elemaquinas de cortai- raízes - ehatruas tricos - -pilhas
elétricas - plugs - cortadores mecânicas de capim,
- pclarimetros - procada e grama - descavadeiras mecâ- plammentros
pulsores
quadrantes
- reatores
nicas - desterroadares agrico t a,-; - - _ registradores da aparelhos
clestoaadeaes - distribuidores maca- tros
agua para canais - para luz
n-os de est rum as - maçarnaa agia- gás epara
vapor - relays - resistências
c- la s - C3'95 de matar formigas e
elétricos - sinalad ores - simoutros insetos máqurnas, de•aiaba- -dores,
co •-es de arvores - maquinas desin- quadros de eletricidades - queimafetadoras de plantacões - máquinsa cronizados - sistema de alarma -empil hadeiras agrícolas - macamas sistema de sinalização e comunicação
espalhadoras de terra - fenadeiras - soquetes sereiras de alarma e de
- setas de sinalização, elétricas
- eadonheiros - grades de cliscias e aviso
dentes - lanra-chamaa agrícolas - - tomadas - lâmpadas - transferi
lavadores - locomóveis agrícolas - dores - transistores - tubos acústirnáa utnas adubadeiras
maquilas cos a- tubos canduits - vacuometras
amassadoras e botedeiras agrícolas - - válvulas de c omporta - válvulas maauinas arrancacioras de tocas - elétricas - varas graduadas - tientiladores - vibradores -e voltametros
ma qu ies s barri rad oras agrícolas
meau tnas caninadeiras e carpideiros - voltímetros - volumetros - wat- trmiras col hedeiras e coatadeiras tometros - sirenes - fusíveis - lade plantas - máquinas cultivadoras reiras - fornos - manipnladores -- mqiiinas de abrir canais - má- metros - aparelhos de medicão - inquiraa de amanhar terra - máquinas tercomunicadores - a parelhos de fíde c al har algodão e colher frutos - sica - aparelhos cie rádio - chuveirnaouinas de cortar galhos -- ma qui- ros elétricos - aparelhos refri geradonas de combater praeas - máquinas res e evaporadorea - aparelhos de
sernevieiras máruinas rorgcleiras pesar - am plificadores - ampriado- rolos com pressores de esfare.ar res - amortecedores elétricos - emterra - tratoaes agrícolas - maqui- perímetros - acendedores - abaixaluzes e abajures
nas enxofradeiras - extrumadeiras
-a- Máquinas irrigadora agrícola _
Classe: 50
Máquina niveladoras agrícolas - má- Artigos: serviços de construções elequinas podadeiras - máquinas re- trotécnicas - engenharia - construgadeiras e pulverizadoras a o-ricotas - ções civis - dem olicões - estudos e
mão:minas sachaderas agrícolas - projetos técnicos - planejamentos mácminas regadoras agrícolas -- m o administração de obras - servicos de
-inhosavento-m ardos-m montag ens elétreicas - eletrônicas e
to-charruas - motores agrícolas - industriais, e servi ras de hidráulica e
máquinas plantadeiras agrico i as sanitária
regadeiras mecânicas - telhas de
arados - tosadorns de grama - va,NO 875.835
33nri7adores agrícolas - máciainas inset tat fugas agrícolas máquinas lelva,doras - máquinas escarrificadoras
agrícolas - meaminas regarlairos
COMERCIAL "WAGNER" S.A.
agrícolas - rodas de arados e timões
de arados
Classe: 28
Requerente: Comercial Wagner S.A.
Artigos: Para distrwuir Re-n;rlrar,
Local: São Pairo
te artefatos a nrr~ns peahnd n's ele
Nome de Empresa
Origem animal, vegetal e Mineral, não

"CETEC"

e

Mia

Islit 875.835

Classe: 4
Artigo.: madeiii4 bruta ' ou parcialmeras preparaua, aparas 'de madeiras
e polpa de madeira&
JUNY
Classe; 16
Artigos: Madeiras preparadas para
Ind. Brasileira
canuruções - eurueura.T para construções - caibros preparados para
Requerente: "Juny Arte em Charâo construções - chapas para construLimitada
ções - colunas Para construções Locai: . Sao Paulo
divisões pré-fabricadas
esquadrias
Casse: 25
- grades - imitações de mármores,
Artigos: Na classe
paia construções - impermeabilizadores de argamassas - ladrilhos 9
875,5-31
1N
lageotas - lambris - luvas de iimaão
para construções - paredfls divisorias
- madeiras compensadas - laminados de madeiras, para canstruções
N9 875.840

xn.r

"VILAMAR V114 MA
RIANA
COMERCIO 2,
•
REPRESEFTAÇRO DE'
si1eita

VEIOULOS"

Requerente: Nova Linda Mestria e
Ccineicio de Jóias Ltria.
Local: São Pauto
Classe. : 13
Afligis: Na classe

Requerente: Vilamar ,"Vila Mariana
Comércio e RepreSentaçao de Veículos S.A. -Local: São Paulo
Classes: 33, 50
Titulo

N9 b75.838

NO 875.841

NOETU30"
-Inda Brasileira
"

Requerente: Nortubo - S.A. Tubos
e Peifilados
Locai: Para
Classe: 5
Artigos: Aço - adesiv:s mecalalos alcalinas metálicoa - alpaca - xne:.8.1
- alpax - alummio - metal analfricção - antimónio - aparas de metal - metais em barras - bronze metais em bruto - 'metais de carPono
- carbureto - metálico a chumbo
- cisaaha.s, de metal - cobre - colas
metálicas - níquel - ruralurnium durana - estanho - ferro - metais
fundidos - gulia - metais laminados
- latão - ligas metálicas - manganês - colas metálicas - ligas metálicas - soldas metálicas - nicatel thomaz
platina - sucata de meta'
- tiras metálicas - zircônio a zinco
Classe: 11
Artigos: Alavancas - alargadores alicates armacões arrehites arruelas - bigornas - bracadeiras brocas -- cabos - caçambas - cadeados •- canso - carretilhas
vadeiras - chanas de brocas - chaves de fenda, chaves em geral - cocruzetas
nexões para encanamanta
- cubos - curvas de cano - disco
- dobra.dicas - eset tinchos - fechaduras -- manai-la tas - mandris matrizes -- morsas - parafusos nerfil ados - nerfe ralores - rorta
chaves -- corta-gelas - recipientes
_ ta te-i am _ f r1111 4 P
— ITYMPir9S
- tornos -- tubas oa-a encanamento
- tubos para f ins diversas

"ITTIAMAR VI
IVIARTPAP'

Ind. Brasi .eIra
Requerente9 "Vilreéa" Vila Mariana
Comerci a e Ret sentaçâo de Veículos S.A.
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Veículos 1
N9 875.842

"PRO—PESTA"
Ind. Birasileira
Requerente: Indústria e Co ércio de
Enfeites Pio-Festa Lt a. Local- São Paulo
Classe: 38
Artigos: Copos de papelão, Pratos de
papaiaa - papei para balas e- baos
ale papel para enfeitar - caetolna cartucnos da cartolina, para :enfeitar
- guaraanapos de papel - lanços de
papal - malas de pa-pelão paar enfeitar - maletas de papelao rosetas
de papel - rolos de papel para enfeitar - sacas de papel - tubos de
Pap elvasas de cartolina ou:papelao
Na 875.843

"PINTURAS
ABRANCHES"

Requerente: Pinturas Abranches Ltda
No 875.858
Local: São Paulo
Requerente: Nortubo - S.A. Tubos e
Classe: 33
perfilados
Titulo
Local: Pará
NO 875.841
Classe: 28
Artigos: Cabos - c orreias - ciabetas
- cubos - conexões - reevstirnentos
"STEREOTRONICO
- tubits e mangueiras plásticas
NO 875. Ea9

"FORTALEK"
Ind. Brasileira
- Madeira
Requeren a Fot-ta'
Irainstria l S.A.
Local: Ceara

Ine Bre.E3i1etra

Stereofronic Iniústria
as'ontaacm P ("Inserto de Aparelh '5
Eletranicaa Ltda.
I-'-"' São Paulo
en aase: 8
--il•as
Ar"- -.-• ei ^" f' a- ati a em
elétricos pn geral e eletrônico

Qua r ta-fefra 1-9

N9 875.845
1 "LINO

PILHO e
COMPOSITOR RC
MANTICO DO SER...
WX0"

ind.

Brasilefirt.

7‘.lt.equere.aoc: Lino Schravina,to Filho
Local: São Paulo
•
Ulasse: 32
fi
Artigos. Compositor
t's
,
N9 875.846

i

"CULTURA INGL-.
SA E AMERICANA"

Requerente: Cultura "Inglêsa..e
Americana" Ltda.
Na 875.846
Classes: 33, 50
N9 875'..847
" S.D•F.TELEFOsiNIA"
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Na

875.851

loRIGORIFICO ENGENHEIRO GOULART"
Requerente: Bernardino Antônio
Mahalem
. Local: São Paulo
Classe: 41
Título

Na 875. 852

"AUTO -POSTO,
UARISA".

Requerente: Auto Pôsto Mansa Ltda
Local: São Paulo
Classe: .33
Título

N9 875.853

"ZINEUJAS"
Lnd. Brasileira

Local: São Paulo
Requerente: Zineplas Indústria de
Requerente: Segisniundo Dlugosz
Plásticos Ltda.
Filho
Local: São Paulo
Classe: 8
gêneros de Negócios: Aparelhos de
Classe: 28
telecomunicação
Artigos: Açucareiros — bacias — baldes. — bandejas — bombonieres —
bules — cabides — centro de mesa
N9 875.848
— cestos — compoteiras — conieiteiras — copos — espalhadores de
!"ZANABRWP
água — espremedores — estolos -fruteiras — garrafas — jarras —
'Iria., Brasileira
coreiros — mantegueiras
fôrmas
— frascos — espurnadeiras — jarros
Requerente: Fanabra Fábrica Naci o — leiteiras — paliteiros — vasos travessas — saleiros
de Abrasivos Ltda
-nal
—
Local: São Paulo
N9 8'75.854
Artigos: Abrasivos paar polir — material abrasivos para polir — esponjas de aço para polir — palha de aço
para polir — lixa — lá de aço para
JOTA—BkBr
polir — buchas para polir e esfregões

1nd, Bragileira

N9 815.849

REMNirRn

Reverente: Curvex Indústria
Micromecânica Ltda.
Local: São Paulo
Requerente: Remoter tscavações e
Classe: 48
Transportes Ltda.
Artigos: Alfinetes para cabelos -Local: São Paulo
alisadores para cabelo — cortadores
Classe: 50
de unhas e cutículas — escovas para
Artigos: Escavaçõ-es e transportes
cabelos — banho — cílios — dentes
pestanai e unhas — estojos 'para
to ucador — lápis — para cílios — liN9 875.850
xas e imas para unhas — pinças de
t6ucador para pestanas — pinças para
unhas e cravos e removedor de unhas

"SIGNO"

brasileira,

N9 875..865

4z:t
Requerente: Tipografia Signo Ltda.
Local: São Paulo
Artgos: Agendas em branco — álbuns em branco — bobinas de papel
blocos de papel — blocos de desenhar — blocos para escrever —
cadernos escolares — br ochuras não
Impressas — -caixas de, papelão -4:3
cartões comerciais e de visitas — envelones — fol ha.s de celulose — fõlhas
de pape l — fõlhas de papelão — mata-bcrrão — encadernações de papel
etionetas — faturas — livros comerciais — livros fiscais — livros em
branco — livros fiscais — lvros em
branco — nos' fiscais -- papel almaço — papel carta -- nanai para es- Raquerente: Alltour — Agência
Viagens e Turismi Mela.
crever — notas promissórias — panei
Local : Ga an ahrra
de Séda — recibos em branco e pastas
Artigos na classe
de cartolinas

Seb,

Março de 1969 .1851

N: 875.866

Classes: 23 e 24
Artigos: Tecicaos cie algodão, de
paca, batista, de cambraia, de cânhamo, de caroá, de caserna a, de gases
ae gorgorÉw, ue jersey, de juta, de lã,
laizes, de linho, de malha, morim, de
nylon, muscelina, de opala, organdi
cercai, percalina, de -mini, de rayon,
sarja, sarjinha, de sêda, de setim,
Requerente: Alltour — Agência de taluás, veludo e de viscosa. Artefatos de algodão, cânhamo e outras fiViagens e Turismo Ltda,
bras, a saber: debruns, fitas, franjas,
Local: Guanabara
borlas, rendas, sacas, sianinhas para
Classe: 50
vestidos
Artigos na classe
N9 875.867
N9 875.872

Caleidoseopi6
Europeu

Europa
Esplendorosa

TETEAZEPAN
Laboratório Pelosi S.A,'
Ind, Brasileira
Requerente: Alitour .— Agência de Requerente: Laboratório Telosi S. A.
Viagens e Turismo Ltda.
Local: São Paulo
Local: Guanabara
Classe: 3
-Classe: 50
Artigos" Um produto farmacêutica°,
Artigos na classe
indicado como tranqüilizante
N9 875.863
N9 875.873

Drama
Escandinavo

• ULÓEG-AST RA L.
Laboratório Pelesi S.A:
Ind. Brasileira

Requerente: 'Alitour — Agência de Requerente: Laboratório Pelosi
Viagens e Turismo Ltda.
Local: Sã ()Paulo"
Local: Guanabara
Classe: 3
Classe: 50
Artigos: Um produto farmacêutico.
Artigos na classe
indicado no tratamento das úlceras
1\1? 875.868
gástricas e duodenais, gastrites e hiRequerente: Alltour — Agência de
peracidez gástrica
Viagens e Turismo Ltda.;
Na 875.874
Local: Guanabara
Classe: 50
Artigos na classe

e

Na 875.869

Oriente Médio
a Terra Santa

tiefl,81110614.,CliNICA,"
Ivso.00.em
R. 24 de MAIO, 849. GB.
RIO de JANEIRO

lad. Brasileira

Laboratório de Biologia
Requerente: Alltour — Agência de Requerente:Clinica
S. A.
Viagens e Turismo Ltda.
Local: Guanabara
Local: Guanabara
Classe: 3
Classe: 50
Ar'claas: Um produto farmacêutico,
Artigos na classe
indicado no tratamento das gastrites
N9 875.870
e no trato das úlceras gastroduodenais
N9 875.875
Requerente: Laboratório de Biole,gia
Clinica S. A.
Local: Guanabara
Classe: 3
Artigos: Um produto f arm a céu tico,
indicado com ortanqu 1 zante
•
N9 875.876
Requerente: Laboratório de BioloWa
.Clinica S. A.
Local: Guanabara
Classe 3
Requerente. Café e Bar Tangará
Artigos: Um produto farmacêutico,
Ltda.
indicado no tratamento da bronquite
Local: Guanabara
asmática
Classe: 42
Artigos: Batidas
N" Z-35.877
Na 875.871

PR1MATEX
Indústria Brasileira
Rsquerente indústria de Malhas
PrIniatex Ltda. •,
Local: São Paulo

Bicioglas
si
Lo. raBtróariloeirade
R •enneren te
1:Cnd
ealiárn:atircbia: S. A.
: Guanabara'

Aliffit
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líquidos; rouge; removedores; sacheta; barra; em bastão; em tulx:és; em era.
Local: São Paulo
shampoos; sais perfumados; saão pára mes e em líquidos; rouge; removeclw
Classe: 49
res; sachets; shampoos; ' sais perfw
manicure e talco
Artigos: Para distinguir brinquedos;
mados; sabão para manisOre e talc4
Classe: 50
jogos e passatempos em geral: AutoClasse: 50
móveis; aviões de brinquedos; armas Artigos: Para distinguir como marca
de brinquedos; brinquedos para for- de serviços: Beneficiamento e refi- Artigos: Para d i stinguir cbmo marca
mar; bereinhos; bonecas; bonecos; nação de óleos em ruto; enefieia- de serviços: Beneficiamento e refa
baralhos; bolas para todos os espor- mento de algodão em bruto; impor- nação de óleos em bruto; beneficiamento de algodão em bruto; mina
tes; barcos; barquinhos; celebro ele- tação; exportação e representaças
BAR E LANCHONETE
trônico; carrnhos; caminhões; ear- conta própria e de terceiros; serviços tação; exportação e representaçõel
fir,
por conta própria e de terçeiros; serrocerias; chocalhos; caneleiras para de contabilidade; aberturas de
SSLO JOAQUIM
esporte; carimbos para colorir; ca- mas; encerramentos; transf erências; viços de contabilidade; aperturas dl
alterações
contratuais;
sociedades
firmas; encerramentos; transferêno
rimbos de brinquedo; canoas; canoiMau&—Est 0 S e PO "'
nhas; - confetes; diarreias; cabeleiras anônima; distratos; assistência con- cias; alterações contratuai; sociedw
tábil;
assistência
fiscais
e
trabailasdes
anônima; distratos; assistêncit
para bonecos; dominós; damas; castas às emprêsas; declarações de im- =tapai; assistência fiscais e trabacos
de
arremésso
desportivo;
,lardos
Requerente: Bar e Lanchonete São para lançamento; espingardas de postos; administração de empresas; lhistas às emprêsas; declarações
Joaquim Ltda.
brinquedos; figuras de aves e ani- auditoria; assessoria e planejamentos impostos; administração de ; emprê.3as;
Local: São Paulo
auditoria; assessoria e planejam intol
mais;
fôlhas impressas para recortar
Clases: 41, 42 e 43
e armar; joelheiras para esportes;
Ns. 875.888-92
Artigos: Para distinguir: Refeiç5es jogos
de foot-ball de mesa; jogos, de
prontas e lanches, bebidas alcool cas
1V 875.893 I,
armar; luvas para esportes; lanchas
e refr,gerantes
miniaturas de utensílios domésticos;
I
N9 875.879
mascaras para esporte; motonetas de
1ALDUPI .
brinquedo; nadadeiras para esporte;
navios de brinquedo; patinetes; pa'Incazatri a 3rasi?.eira
tins; piões; petecas; palhaços; rolepinhas para bonecas; revolver de
znuerente: Walter Pereira S. A.
brinquedo; raquetes; rêdes de metal.
Livraria Papelaria
para , pesca; fantoches; snooker;
Local: Natal —.
trêns; tênis de mesa; tômbolas; tamClasse: 17
boretes; tornozeleiras para esportes;
Artigos: Para distinguir r4quinas E
tacos; bolas e mesas para bilhaies;
instalações para escritórios] desevagonetes; varas par saltos; varas
para pesca; velocípedes, tarrafas; INDÚSTRIÀ BRASILEIRA nhos em geral: Arquivos ibara correspondência;
almofadas paia "carimIscas e xadrês; jogos e passatempos
educativos de biologia; física; calor; Requerente: S. S. Indústrias Zillo bos e para tintas; abridorea de cartas; arquivos; apontadores; bobinai
,magnetismo;
eletricidade; eletrônica;
; vacuo; geometria;
Local: São Paulo
carbonadas; berços para mata-borótica; instrumen4
rão; borrachas; brochas; canetas para
tos musicais de brinquedos; feira- Artigos: Para Classe:
distinguir: óleos vege- chetes; carimbaclores; cestos para pai/lentas de brinquedos; mobílias de
em bruto ou parcialmente pre- péis e correspondência; da sificadobr:nquedo; albuns com figuras de ae- tais parados
e
algodão em bruto
res; clips; coladores; cane s; cama
Requerente: Cyberplan Sociedade cortar e armar: casinhas; miniatu- Artigos: Para disanguir:
alho; "arroz; passos; sofres; canetas tin iro;
anônima Computaaores na Engenhacaras de máquinas
amendoim;
alpiste;
açúcar;
aves
abanetas esferográficas; datadores com
ria e Administração
tidas;
batatas;
balas;
bombons;
bisLocal: São Paulo.
minas; descansos para lapts e ca.
bis.. 875.883-87
coitos; ce polas; canelas; cangica; ce- netas; esquadros; espátulas; furadoClasse: 50
reais;
carnes
em
conserva;
palmes
Execução
de
cálculos
e
prores: fusins; fichários; fitas para máArtigos .
defumadas e preparadas; cominhos; quinas - de escrever; fixadores para
gramações; científica e admniistratichocolates; dôces de frutas; ervilhas; copiadores; fichas para anui:voa:
vamente em computadores
Z . 'I L • 18 C:
essências para alimentos; dôces; fé- máquinas para escreverá calcular
Ns. 875.880-81
culas; forragens; frutas naturais; somar, fitas gomadas; máquirs para
Indústria Braeilei.x.
frutas sêcas; frutas cristalizadas e grampear; goma arárica; go adores;
em conserva; farinhas alimentícias: para escritórios; giz; godetí; lápis;
gorduras comestíveis; geléias; nerva- lapiseiras; molhadores; máquinas o
Requerente: S. A. Indústrias Zillo dôce;
legumes; laticínios; massas ali- apetrechos para apontar láp s; maa
Local: São Paulo
mentícias;
milho; mandioca; mel; pi- potecas; metros para escritórios O
Classe: 4
menta;
palmito;
quirela; raizes ali- para desenhos; papel carbono; perArtigos: Para distinguir: óleos vege- mentícias; rações
para aves e ani- furadores; pastas para escritlios cont
tais em brut oou parcialmente pre- mais; raspas; sementes
para oássa- féchos de metal; porta-t nteirin;
parados e algodão em bruto
ros; suco de tomate; suco de frutas porta-lápis; porta-canetas; Porta-.
Classe: 41
para fins alimentares; verduras; xa- carimbos; porta-cartas; porblo coe
Artigos: Para distinguir: óleos
ropes ali mentícios e xarques; óleos penas; prensas; pinceis; pre dadores
comestíveis
comestíveis; peixes em conserva ou de papéis; percevejos; ráguast; stenClasse: 46
não; molhos; temperos; amido;
eis; separadores para arquivIos; siArtigos: Para distinguir: água laararuta
netas; tintas para escrever; tiralinha;
vadeira; alvejantes; amido; anil; cara
Classe: 46
tintas para carimbos; tintas para dupara soalhos; detergentes; esponjas
Para distinguir água lava- plicadores; intas para impressão;
de aço; esponjas para limpeza; lã Artigos.:
deira; alvejantes; amido; anil cera tintas para desenhos; tntas pira code aço; lixas; material abrasiv °em- parasoalhos; detergentes; espontas piadores; pastéis de tinta pira espregado na limpeza de metais e obje- de
aço;
espojas para limpeza; lã de crever e desenhos' m áquina s, e entos; palha de aço; panos para polir aço; lixas;
material abrasivo empre- dereçar; máquinas registradoras; má.
e para limpeza; poma das para cal- gado na limpeza
de metais e objetos; quinas de visar cheques; maquinas
çados; preparados para polir e limou aço; panos para polir e cai a de proteger cheques; máquinas de
par madeiras; vidros e objetos; sa- palha
pomadas para calçados; pre- contabilidade; máquinas e aparelhos
bões em pó; em pedra; em liquido; limpeza;
para polir e -limpar madei- de selar cartas; elásticos para ,papel;
em pasta e em flócos; saponaceos; parados
ras; vidros e objetos; sabões em pó; trinchas; refil -para canetas esferoRequerente: West Riding Investia
solventes
em pedra; em líquidos; em pasta, e gráficas; placas de gelatina para comente Limited
48
em pasta e em fleicos; saponáceos; piadores; rolos; pastas para mesa
laical: Bahamas — Estados Unidos Artigos: ParaClasse:
distinguir
artigos
de
solventes
l
Classe: 41
toucad9r e perfumarias em geral:
Classe: 48
Ns 875.894
Artigos: Para distinguir: suco de Acetato de amua, aceno; amoníaco; Artigos: Para distinguir arti gos de
água de colônia; água oxigenaaa para toucador e perfuinarias em geral:
frutas para fins alimentares
toucador; água para a pele; batons; Acetato de amila; acetona; amoníar.
Classe: 43
brilhantinas; cosméticos para o ca- co; água de colônia; água oxigenada
Requerente: Canadian Hoechs5 Ltd.
;ArtigoS: Para distinguir: águas gaso- belo e pa'a a pele; creme spaaa a para toucador; água para .a pele; ba- Local:
Com sede em Montreal j Procremes para a barba; cosmé- tons; brilhantinas; cosméticos para o
sas artificiais; bebidas espumantes pele;
víncia de Quebec, Canada .
deni- cabelo e para a pele; cremes para a
sem álcool, guarana; gasosa; essén- ticos para os cílios; ;crayons;
3
çais para refrigerantes; refrescos; re- latórios; desodorantes esmatles para pele; cremes para a barba; aosmé- Artigos: Um Classe:
produto farma+utIco
trigerantes; sóda; suco de frutas; unhas; escôvas para dentes; cabelo; ticos para os cílios; crayon; depiladestinado à anestes'a local
roupa; sobrancelhas; cílios e annas; tórios; desodorantes; esmaltes para
sifões e xaropes
essências perfumadas; extratos; esto- unhas; escôvas para dentes; ,iaoelo;
No 875.895
N9 875.882
jos com pó de arroz e perfume; es- roupa; sobrancelhas; cílios e unhas:
ponjas para pó; fixadores pare o ca- essências perfumadas; extratos; es. dos tojos com pó dearroz e Perfume; esbelo; glicerina perfumada; £:.."411
para ondular o. cabelo; lápis para ponjas para pó; f xadores para a ca- COMPANHEIR0
maquilagem; lápis para maquilagem; belo; glicerina perfuma da ;
MARIA MAÇA
loções; laquês; pentes; pasta denti- para ondular o cabelo; lá pis para maIndústria ISrasixeint
Indtistria*Brasilei—ra
frícios; perfumes; petróleos para uso quilagem; loções; laquês ; pautes;
OPde toucador ; pó de arroz; perma- pasta dantifrícias; perfumes; aetró- Requerente: Norton Publiddade IS. A.
nente a frio; sabões e sabonetes per- leos para uso de toucador; pó de
Local: Guanabara
erente: Coluna S. A. Gráfica, fumador; em massa; em barra; em arroz; permanente a frio; sabões e
Classe: 8
bastão; em tubos; em cremes e era sabonetes perfumados; era massa; ein
Jogos e Brinquedos
Aritgos: Televisores portatela
Classe: 3
Artigos: Um produto farmacêutico,
Indicado no tratamento das varizes
e sua manifestações
--•'N9 875.870
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cos máquinas falantes etc. discos cnistrução por conta própria e de
Classe 36
gravados e filmes revelados.
terceiros, execução de projetos; adArtigos: Na classe
ministração de bns.
Classe 10
N9 875.908
Artigos: Inste alheei &OS, máquinas,
N 9 875.904
aparelhos e petrechos para a medicina, a arte dentária, a cirurgia e a
higiêne, exceto os inclusos na classe
34: máquinas, aparelhos e instalações
hospitalares, de expurgo e fins análogos, exceto móveis da classe 40.
Classe 11
Artigos: Ferramentas de toda espécie,
(exceto quando partes de máquinas),
ferramentas e cutelaria em geral. pequenos artigos de qualquer metal
quando não de outras classes.
Classe 45
Artigos: Sementes e mudas para agricultura, horticultura e a floricultura.
Flores naturais.
Requerente: Companhia Industrial
N9 875.898
VERDE BRANCO
Pedro Ribeiro Tubos Plásticos
" Indústria BrasiIejr
Local: São Paulo
Requerente: Standard 011 Company
Classe 28
ADEGA. MARIA RITA
Local: Nova York, Estadosos 'Unidos'
Artigos: Para distinguir tubos e Co- Requei:entm: Industrias Villares S. A.
da América
flexões plásticos.
Local: São Paulo
LANCHES
E
REFEIÇÕES,
Classe 2
Classe 34
N9-875.905
Artigos: Substâncias e preparações
Artigos: Na classe
1
químicas usadas na agricultura, na
N9 1375 909
horticultura, na veterinária e para
Lioia, dos Santos Pires e José
fins sanitários.
Francisco dos Santos
Classe 7
Local: Guanabara
Artigos: Máquinas de agricultura e
Classes: 41 e 42
horticultura e suas partes integranTítulo
tes. Grandes instrumentos agrícolas,
N9 875.899
inclusive tratores.
Classe 8
Artigos: Instrumentos de precisão
Instrumentos científicos, aparelhos de
uso comum, instrumentos e aparelhos
didáticos, moldes de toda a espécie,
acessórios de aparelhos elétricos (inclusive válvulas, lâmpadas, tomadas,
tios, soquetes, etc.); aparelhos fotoTráficos radiofônicos, cinematográfitos, máquinas falantes, etc., discos
dos e filmes revelados.
Sociedade
Requente: SAE33
Classe 10
Anônima de Empreendimentos e Bens
irtigos: Instrumentos, máquinas, apaLocal: São Paulo
relhos e petrechos para a medicina,
Nome de Emprãsa
.iinuustria Brasileira
1 Arte dentária, a cirurgia e a higieN9 875.905
ne exceto os incluídos nt classe 34;
naquinas, aparelhos e instalações Requerente: Raul Alves -da Cruz
Requerente: Industrias Vilares S. A.
nospitalares, de expurgo e fins análoPereira
Local: São Paulo
gos, exceto móveis da classe 40.
Local: Guanabara
Classe 4
Classe 11
Classe 50
Aitigos: Na classe
Artigos: Ferramentas de tÔda espécie,
Atividade: Conjunto Musical.
(exceto quando partes de máquinas),
N9 875.910
N°s 875.900/903
ferramentas e cutelaria e mgeral. Pequenos artigos de qualquer metal
quando não de outras classes.
~8,8220"0"
Classe 45
Artigos: Sementes e mudas para agrisultura, horticultura e a floricultura,
flores naturais.
N9 875.896

N° 875.897

,

1 TA 1 X
IND. BRASILEIRA

Indústria Brasileira:
Requerente: Engenharia Badra Ltda. Reauerente: Indústrias Villares s-A.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe 4
Closse 35
Artigos: Para distinguir: argolas não
preparadas, inclusive refratkrias; barArtigos:
Na classe
ro, cal, em bruto ou parcialnlen•e preparado; calcários, granito bruto, miN9 875.907
nério bruto e pedras brutas.
Classe 16
Artgios: Para distinguir: Caixas de
cimento drenos, estacas, ladrilhos em
geral, macadame de granito, alcatroado ,monilhas de barro, pilastras de
concreto, telhas, tijolos, tubos de concreto azulejos, cimento, portas, tacos
para assoalhos, argamassas e concreto preparado.

Indústria Brasileira

Requerente: Industrias Vilares S. A.
Requerente: Standard 011 Company
Local: São Paulo
Local: Nova York, Estado' de Nova
Classe 3
York, Estados uniclos da América
Artigos: Substâncias químicas, AmaiClasse 2
tos e preparados para serem usados
Artigos: Subatâncias e preparações
no medicina e na farmácia; água
químicas usadas na agricultura, na
genada iodo plantas medicina
horticultura, na veterinária e para
fins sanitários.
N9 875.912
Classe 7
Artigos: Máquinas de agricultura e
horticultura e suas parte sintsgrante. Grande innstrumentos agrícolas,,
Classe 25
inclusive tratores.
Artigos: Para distinguir: desenhos,
Classe 8
maquetas, obras
Artigos: -Instrumen,,os de precisão,' displays, esculturas,
passagens, plantas
Instrumentos científicos, aparelhos de artísticas,"paineis,
desenhados a vistas
uso comum; instrumentos e aparelhos, de obras, projetos
paisagísticas.
indústria Brasileira.,
didáticos, moldes de tôda a espécie,'
Classe 50
acessórios de aparelhos elétricos (in- Gêneros: Para distinguir marca a ser
Indústria Brasileira";
clusive válvulas, lâmpadas, tomadas, utilizada pela requerente para distinfios, soqustw, etc.); aparelhos foto- guir serviços corre latos com sua ale- Requerente: In dusl ri ae Velares S. A. Requerente: Bicicletas Monask S.A.,
Local: São Paulç
gráficos radlofônie.ns eineinatoeráfi- vieleele ni/A rnmnreena n engenharia.
T.,ocal: São Paule

B o° t o [:

r 1854 Quarta-feira 19

DIÁRIO OFICIAL

Classe 49
Classe 40
.,,,,,A4Mg;
'Artigos: Jogos; brinquedos, artigos
Artigos;: Na classe
desportivos e passatempo; 'a saber: ;nossa'
Pi 361-90 — 13-3-69
Albuns para recortar e armar, aviões,
automóveis, aros, argolas, bilhetes de
N9 875.0
loteria bercinhos, bonecas, bonecos,
baralhos de cartas, bolas, para todoa
os esportes brinquedos em forma de
animais balões de brinquedos, bilhares, brinquedos mecânicos, brinquedos
em forma de instrumentos musicais
brineuecica em forma de armar, orin-'
quedos em forma de perramentas,
brinquedos em forma de máquinas,
'kIncliii'vtria Brasileira
brinquedos de corda e brinquedos dê
borracha com ou seu assovio; carri- Requerente: B:cicletas Monark • .A.
nhos, carrocinhas, caminhões, cartas
Local: São Paulo
d e jogar, chocalhos, caneleiras, para
Classe: 28
esportes cartões para lâto, casinha de
Artigos« na classe
brinquedo, casinhas de armar, cadeiras de 'brinquedos, carteira e envelopes com fôlhas para recortar e arN° 875.915
mar, calcados para bonecos, cordas
para pular, clavinas para tire, ao alvo, copos de dados, ca i xinhas de musica: dados, dardos, discos, dominós;
espingardas de brinquedo espingardas
de vento, estaqueinhas para jogar,
enigmas; en g enhos de guerra de brinquedo: ferrinhos de engomar, ferramentas pora crianças, figuras de aves
Indústria Brasileira
e animais, figuras para jôgo de xadrez, fogôe's e fogõezinhos de brinquedo. jogos de futebol de mesa, joelheira S para esporte: ganchos para pesca, R.eams rente: Bicicletas Monark S . A .
Local: São Paulo
guizos para crianças; halteres; iôiõs,
Iscas artif i ciais para pesca; jogos de
C1Rse: 11
damas, jogos de dominós, jogos de
raquete: linhas para pesca, luvas paArtigos« na classe
ra box, para esgrima, para jogodor de
pela, para jogador de sôco; máscaras
N° 875.916
carnavalescos, mesas de bilhar, de
campista, de roleta, de xadrez, mobilias de brinquedos miniaturas de máquinas, miniaturas de utensílios domésticos: patins. patinetes, piões, petecas, peças de jogos de damas, piau.quetas para ginástica, peças de jogos
de dominó e xadrez, Pelotas. pianos e
outros instrumentos musicais de brin- ,INDUSTRIA BRASILEIRA
quedo, pistolas de atirar flexas, papaga i os da papel, panelinhas; quebra- RPM% -rente:' Bicicletas Monark S.A.
cabeea, em forma de armar; raquetes,
Loçal: São Paulo
redes de pesca, redes para jogcs, roClasse: 21
da sde roleta, revólver de brinquedo;
Artigos« na classe
soldinhos de ^ho rn bo; tabuleiros para jogos, ocos de bilhar, tambores para
N5 875.917
erianeas, tamburéus, tamboretes, ténis
de mesa, trans e vias férreas para
brinquedos; varas para pesca; voras
para sa.ltar , vagonetes; zepelim', coeifeti, serpentinas; velocipedes.

wist

sor

frist

Garden Goricke

N

5 875.911

P too C a r
Indústria Brasileira

Requerente: Bicicletas IVIonark S.A.
Local: São Paulo
Classe: 28
Artigose na classe
N9 875.918

Ir a t ca••

(seção ui)
Lecal: São Paulo

Março d 1969
•
/

.e.,•,^

Classe: 49

Classe: 16
Artigos: Brinquedos, jogos e passaternal
Artigos: Materiais para construções ' e
pos
,
decorações, a saber: argila, areia, ar
gamassa, azulejos; batentes, balaustres,
N9 875.922

blocos de concreto, de argila e de mármore; calhas, canos, cal, chapas iso-

lantes, caibros, caixilhos, chapas para
cobertura, cimento, cimento refratário,
colunas, conexões para canalização,
cre; dormentes; edificações premoldadas, estuques, estacas, esquadrias; fossas, forros, fõlha de Flandres para
telhados; gZsso, brades; janelas; ladrilhos, lajes, laejotas, laedos, lamelas de
metal, lambris, luvas de junção; maRequerente: Ajam n juIes Wel
deiras para construções, material isoLocal: Guanabara
lante contra frio e calor, manilhas, moClasse: 8
saicos; parquetes, placas para pavi- Artigos: Llra aparelho de i massageS
mentação, pedregulhos, peças ornamentais de cimento ou gêsso para tetos e
N5 875.923 I
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, Raralelepipedos, poços tubulares; reservatórios. ripas e rodapés; sifões, soleiras para portas; tintas (para paredes Requerente: Pamev — Palmeiras MIO

assage,

indústria diqs0esrali

e muros), tanques e'caixas dáqua, tacánica e Veículos Ltda.)
cos, telhas, tijolos, tijolos refratários,
Local: São Paulo
tubos, tubos de concreto, tubos de ven- Classe: 50
vergalhôes,
tilação: vigas, 'Vigamentos,
Serviços: Serviço de assi+ncia me
venezianas e xitrõs, betumes para
cánica a veículos
construção
N9 875.924 1
N° 875.920
1
I
5

a

i :.
Indústria Brasileira
1•
1 Requerente: Fábricas Leda Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 22
Artigos; Fios de algodão, cânhamo,
celulose, juta, linho, lã, tios plásticos,
fios de sêda natural ou raion para tecJagem, para bordar, 'para costura,
tricotagem e para crochê, fios e linhas
de tôda espécie
Classe: 23
Artigos: Para distinguir tecidso em gerai; tecidos para confecções em geral,
para tapeçarias e para artigos de cama
e mesa: algodão, alpaca, cânhamo, cetim, caruá, casei/liras, fazendas e tecidos de lã em peças, juta, jersey, linho,

nylon, paco-paco, percaline, rami,
rayon, sZda natural ,tecidos plásticos,

Requerente: Bi-Bi Indústria ConÁrcid
de Bebidas Ltda.
Local: São Paulo .
Classe: 43
Artigos: Refrescos e refrigerantear ,,
. .
.N° 875.925
1
1

.

o 1,y

,1, ____¡};t5
4'
' ,Indústria Brasilefral,
I

Requerente: Barbosa & i
Local: são paulo

Classe: 43

a
I

ISI
tecidos impermeabilizantes, tecidso de Artigos: Aguas minerais ou , artificta
sodas, sifões, águas tônica, ginger.
pano, couro e para vestidos

ales, refrescos e refrigerante gasosos
ou não, espumantes ou não naturais
t
•1
ou artificiais; xaropes sem á cool para
refrescos, de frutas, de fltires, de rat.
"
F Indiictria Brasuetra
Indústria Brasileira,
zes, de sementes, de plantas ou de
Reauerente: Bicicletas Monark S.A. calcinhas cuecas, fantasias, gravatas. essências, sucos ou extratos naturais
ou artificiais, de frutas e 1 plantas
lingerie, lenços, ligas, meias, pijamas.
Local: São Paulo
Requerente: Industrias Villares S. 4. •
saias, s.ueteres, soutiens, shorts, vestiClasse: 11
Local: São Paulo
N° 875.926
dos e uniformes, maiôs e sungas.
Classe . 1
Artigos: na classn
N40.10., =
s'Oer
Artigos: Na , classe
N9 875.919
\I5 875.921
N9 875.913.

.....,,r1n P.S.1!149,-,

4

12

Classe: 36
Artigos-. • Para distinguir artigos de
vestuários e roupas feitas em geral:
agasalhes, blusões, blusas, chales, cachecols, chapéus, cintas, cintos, calças

lett
Indústria Brasileira

Requerente: Bicicletas-Monark S.A. Requerente: Zveibil Industrial S. A
"3rodutos Metalúrgicos
Local: SO,o Paulo

=1M
...U:r.=•.======= r

Tai dustria, Brasileira;

Indústria Brasileira
Local: Guanabara

Angel's — Hot Dog Lt4a,
Local: São Paulo
Aves abatidas, azeites, azeit6nas, bacalhau, biscoitos, bOlos, café, 1 camarão,
canjas, carnes, cereais, churrascos, do'

Quarta-tecra
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•

'as, farinhas alimentícias, feijoada, fru- Artigos: Azulejos, batentes para portas sm geral, geléias alimentícias, gor- tas, chapas e blocos para construção leques, «liseuses», ligas,' libres, meias,

duras alimentícias, feijoada, frutas em
geral, hortaliças em geral, lagostas, laticínios, legumes em geral, linguiças,
macarrão, manteiga, margarina, mariscos, massas alimentícias, mel, molhos
Elimentícios ,mortadelas, óleos alimentícios mortadelas, óleos alimentícios,
mortadelas, ostras, ovos cozidos, fritos
nu quentes, pão, peixadas, pizzas, peixes, presuntos, pudins, queijos, rafaições prontas, salame, salsichas, sanduíches, sardinhas, sopas, sorvetes,
tempero e vinagre, da classe 41

palas, paletós, pantutas, pijamas, punhos, «peignoirs», p eitos e peitlhos para camisas e blusas, peelrinas, polainas, «pulowers», quimonos, quepis,
«robe de chambre», roupas para trabalho, roupões de banho, saídas de
praia, saídas de baile, saias, sapatos,
sapatilhas, sandálias, «shorts», suma
slacks, «sweters», suspensório, sou •
tiens, sobretudos, toucas, «tailleurs»,
turbantes, uniformes para empregados,
vestidos, xales e «westens»

e pavirriéntação, colunas, forros, imitações de mármore para construções,
ladrilhos, lajes, manilhas, mosaicos, pisos, solteiras para portas, telhas, tubos,
tiolos, calhas para telhados, lajeotas e
argua preparada para construções
N° 875.931,

‘00
zol'Z,

Varro da 169 183
Classe: 16 .
Artigos: Material exclusivamente para
censtrução e adôrno d 2 prdios, astuta
das, como cimento, azulejos, ladrilhos,
telhas i portas, janelas, estuques grades
lajes, esquadrias
Classe : 50
Atividade: Construção em geral. civil.
pontes, estradas elétricas, imobiliária,
corretagem
N9 875.938

N° 875.934

N° 875.927

¡MEL' S HOT DOG LTDA.

.10(%‘11:0‘5:#‘'''

TINGIPLAST
Ind j stria Brasilelra

Retsuarente: Nicolau José Mlias
Requerent e: Tingiplast — RecuperaAngers — 1-rot Dog Ltda
Local: Bahia
ção e 'Tingimcnto de MaWriais PiásLocal: São Paulo
Classe: 41
construtora'
Bar e lanches, apresenta o seu nome Artigos: Café em grão, torrado e moído
ticos Ltda .
de envasa a fim de ser registrado de
Local: São Paulo
acôrdo com o art . 90 do Código de
Classe: 28
N° 875.932
Artigos: Para distinguir plásticos em
Propriedade Industrial
;lera', artefatos e produtos de origarn
\° 875.928
vegetal ou mineral e artefatos de substâncias químicas: argolas, arrebites.
k°4\‘42:96 açucareiros, bandejas, bacias, baldes, Requerente: Conatrutora Padrão Ltda.:
Local : Guanabara
bolsas, carteiras, caixas, chapas,, cabos
r t•
Titulo
para ferramentas e utensílios cruzetas,
Classe: 33
caixas para a condic ionmento de ali(z;
mentos, capas para álbuns e para liN° 875.939
vros, cixas de material plástico
<00'
baterias, coadores, copos, canecas, co`0 \RO
lheres, conchas, cestinhas, cestas para
pães, descanso para pratos, estoos, esteiras, enfeites para automóveis, escoadores de pratos, estojos para óculos,
funis, fôrmas para doces e fitas iso• Bombas Weise SÃ.
lantes, guarn la ô^s, garfos, guarnições
Local: São Paulo
para blocos. 4 / ros, primas, mantegualNome de Cmprésa
Assinalar: Prestação de serviços reras, prendedores de roupas, puxadores
lacionados com a fabricação, conser- •Requerente: Indústria de Malhas Pá - para móveis, pires, pratos, paliteiros,
Requerente: The British Oxygen Coa''
matex
Ltda
.
vação, mariutenção, transportas, distriporta-pão, pulseira para re l ógios, porpany Limited
Local: São Paulo
buicão, manipulação de artigos e prota-níqueis, porta-notas, porta-documen-,
Local : Londres, Inglaterra
dutos metalúrgicos em geral, e em estos, porta-blocos, protetores para do
Classe: 10
N° 875.933
pecial, bombas operatrizes, assistência
cumentos, rodinhas, reci pientes. salei- Artigos: Aparelhos para administrar
técnica. Importacão e aaportação, na
ros, tubos, tijelas, vasilhames vasos, oxigênio e gases anestésicos e partea
na classe 50
xícaras
de tais aparelhos

padrão

ei

ltda

10,

•E3CriLE,

'NT° 875.92('

I ndústria

Companhia Mercantil e llidustrial Engelbrecht
Local: São Paulo
Assinalar: Prestação de serviços relacionados com a fabricação, conservação, manutenção, transportes, distribuição, manipulação de artigos e produtos relacionados com a indústria de
máquinas operatrizes e suas partes integrantes, grampos, presilhas, ganchos,
ferramentas e ferragens, estamparia,
acção mecânica, serviços técnicos em
geral, importação e exportação, da
classe 50
N°' 875.930

CERA MISUL
Azulejos Caram isul Lida.
Local: Rio Gran da do Sul
Classe: 16

Brasileira

,

N° 875.935

N° 8 75 . NO

PERD1S- Perfeita Distribuição

MINIBOYLE

de Gêneros Alfronticios Ltda. I

R.equarlen te : The British Oxygcn Com.
Requerente: Casimiro Silveira S . . A. Requerente: Pedis -- Perfeita Distripany Limited
Indústria e Comércio
buição de Gêneros Alimentícios Ltda
Local: Londres, Inglaterra
Local: Santa Catarina
Local: Guanabara
Classe: 10
Classes: 23 e 36
Nome de Emprésa
Artigos: Aparelhos para administrar
Artigos: Tecidos de algodão, de alpaoxigênio e gases anestésicos e partes
ca, batista, de cambraia, de cânhamo,
N° 875.936
de tais aparelhos
de caroá, de casemira, de gase, de
Têromos depositados em 31-1 Gil
gurgurão, de jersey, de juta, de lã,
—9 ri.P41
laizesè de linho, de malha, morim, de
dar
nylon, musselina, de opala, organdi.
percal, percalina, de rami, de rayon,
Requerente: Luiz 'Gagliardi
sarja, sarjinha, de sêde, de setim, taLocal: Guanabara
fetás, veludos, de lingerie e de viscosa
Classe '32 — Título
Vestuário roupas feitas, semi-confeccicnadas ou sob medida, para homens.
\T° -875.937
senhoras e crianças e de esporte, a sazer: anáguas, aventais, ababy-dolls»,
batas, babadores, boás, blusas, blusões,
boinas, bonés, boleros, calçados, «capara um (
Aluno de classe
che-colls», camisolas, camisolões, combinações, casacões, costumes, capotes.
calças, calça-saia, chinelos, cintas, cintos, camiSas, camisetas, calcões, topehea,ar aaglantino nus
tes, cartolas, coletes, corpinhos, cerouLocal — Guanabara
las, cuecas, colarinhos, cueiros cha
Frase de Propaganda
péla% colidéos, a dolmans», e rliproe,
Classe — .35F.stsbelecintentu
estolas, golas, gorros, galochas grava Requerenta • Construtora Padrão Ltda .
ensino)
Local: Guanabara
tas, guarda-pó, capas, jaquetas, lenços

Três Farcas

Um colegio de elite
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_
ní9 875.943

IClasse — 41
Artigos — .Aspargos, couve, ervilhas,
pepinos, pahnitos e repôlhos ao natural e em consesvas

chas. — Massas alimentícias, macarrão, talharim, espaguete, massas cortadas paar sôpa. — Farinhas alimer. •
ateias. — Féculas, flocos, farelos, grânulos, amido, fubá, araruta, confeitos
e doces
N9 87:.951

•

Local — Çeará
Casse — 33 41 e 50
Artigos
Sinal cie propaganda
N 9 875.55

iCou
E. M. Benisti & armão Ltda.

PHYIY

iequerente — Klopmann Mills,
Socai — Estados Uhidos da América
Classe — 23
jx.
Artigos — Tecidos em geral
Indústria Brasileiree,
Classe — 36
artigos de vestuário de todos os tipos
Requerente — 'Prayon Metaloplastica
N 9 875.947
Ltda.
Local — Santa Catarina
Classe — 11 — 17— 32 e 38
Artigos — Classe 11 — Para assinalar
distinguir
genèricamente os %lagoa
e
da classe, a saber: Ferramentas de
tôda espécie (exceto quando partes
de máquinas) ferragens e cutelaria
em geral. — Pequenos artigos de
qualquer metal quando não de outras
classes. — Classe 17 — Para assinalar e distinguir genaricamente os artigos da classe, a saber Artigos, máquinas e instalações para escritório
e desenho,não incluidos nas classes
38 e 40. — Classe — 32 — Para assinalar e distinguir genaricamente os
artigos da classe a saber: Jolnais,
revistas e publicações em geral. —
Albuns e programas radiofónicos. —
eitor Eglantino Rosa
Peças teatrais e cinematográficas —
Frase de Propaganda
Classe — 33 — Para assinalar e disLocal Guanabara
tinguir genaricamente os artigos da
Característicos — A frase vem escrita, classe, a saber: Papel e seus araefaem separado, em três circunferências tas, livros não impressos etc., não
Classe — 35 — (Estabelecimento incluidos nas classe 16 — 44 — 49
de ensino
N 9 875.948
N° 875.944

POWERS
faequarente — I3orden,
Ocal — Estados Unidos da Amética
Classe — 48
artigos — Chames e loções cosméticos para a pele, pós faciais, "rouge",
óleos cosméticos para a pele, sombra
para os olhos e batom
N 9 875.945

Industna Rr2Ritaira

Requerente — Geasi M. Lopes &
Cia. Ltda.
Local —'Ceará
Classe — 41
Artigos — Para distinguir substâ: elas
alimentícias panificadas, notadamente pães, riscas, bolos, bolachas, biscoitos, coloramas, colorau, café, macarrão, talharim, espaguete, massas
cortadas para sôpa, confeitos e doces.
Massas alinsenticias de tôdas as qualidades. — Féculas, flocos, farinhas
alimentícias, farelos
N 9 875.952

rRAY911 META1UPUST1CA 11911
Requerente Prayon Metaloplastica
Ltda.
Local --aSanta Catarina
Nome de Emprêsa

13...ikora

Requerente --= dassi M. Lopes as
-Cia. Ltda.
Local — Ceará
Classe — 41
Artigos — Para distinguir; Substâncias
alimentícias panificadas — pães, bô-los, rôscas, biscoitos e bolachas. —
Massas alimentícias, macarrão, talharim, espaguete, massas cortadas para
sôpa. Farinhas alimentícias. — Féculas, flocos, farelos, grânulos, amido,
fubá, araruta, confeitos e doces
N 9 875.953
'

Requerente -- Booth's Distilleriee
Limited
Local — Inglaterra
Classe — 42
Artigos — Bebidas alcóoliceas
N 9 875.94a

)B o n avita

Requerente — Gessi M. Lopes &
Cia. Ltda.
Local — Ceará
Classe — 33 — 41 e 50
N 9 87a.950

Carroussel Alvorada
INDUSTRIA BRASILEIR44
Requerenaa

Gessi M. Lopes
& Cia. Ltda., -

Requerente.Gessi M. Lopes &.
Cia. Ltda.
Local — Ceará
ars - 875.954

Indústria de rilassa

asnal M. Lopes- 8r.
Indutfla ?_•a.slle n ta*
Alimentícias Gessi - IMAS)
Cia., Laia.
Local — Ceará
C,f-r-sen, Cardoso & Artigos — Para distinugir, em Subs---uierente
Cia.
tâncias alimentícias panificadas -- Requerente ---s ' Gessi M. Lopes
Local — Santa Catarina
Paães, Mos, rôscas, biscoitos e bola-1
Cia. Ltda.

Local — Guanabara
Classe
36
Artigos — Agasalhos, anáguas, aveia
tais, h:Sapa:ala bermuctas, blusas, biaa
sões, boleros, cachecol , calças, caleis
nhas, calções inclusivé para esportes
camisas inclusive para esporte, carnis
solas, c,amisolões, capas, capotes, ca.
sacos, casacas, chales,' cintas, cintos,
cinturões, combinações', cuecas, cuia,
ars. dominós, echarpes, estolas, faria
tasias, fraldas, gravatas, japonas, lens
ços, librés, ligas, lingeries, luvas,
lotsss mandriões, mantaaux, niaistoa
meias, meias confecçõ s, peignairs
peugas, puloveres, quhionos, regales;
roupas brancas de us pessoal, rota
pas de baixo, roupas feitas, roupas
para esporte, roupões, saias, sardalias, shorts, soutiens, sungas, vestido;
•
véus e visoas
N9 875.956-460

Requerente — Usina Barra Grande de,
Lençóis S. A.
(Estabelecido em São Paula
Classe — 1[
Artigos — Para distingui a'. álcool pa-,
ra fins industriais, benzirias, água raz,,
absorventes, adesivos quimicos, emolientes , potassa, sodas químicas, removedores químicos, dissiolventes, diluentes, fluidos químicos Para a indústria, corantes químicos, 'ácidas, acetona e gases quanicos
Classe — 41'
Artigos ot- Para distinguir: alho, arroz, amendoim, alpiste, açúcar, aves
abatidas, batatas, balas, bombons,
biscoitos, cebolas, canelas, cangica,
cereais, carnes em conserva, carnes
defumadas e preparadas,' cominhos,
chocolates, dôces de frutas, ervilhas,
essências para •alimentos ; dôces féculas, forragens, frutas naturais frutas secas, frutas cristaliaadas e em;
conservas, farinhas elimeatícias. gorduras comestíveis, geléias, iherva-doce,
legumes, laticihios, massas alimentícias, milho, mandioca, mel, pimenta,
palmito, quirela, raizes salimenticiaS,
rações para aves e animais, raspas,
sementes para pássaros, ucs± da tomate, suco de frutas pata fins alialentares, verduras, xaroi.es alimenticiaa e xaroues, óleos sornestaveis,
peixes em conserva ou raio. molhos,
tem peros, amido, araruta
Classe — 42
Artigos — Para distinguir: aguareesla
tes, aperitivos, brandy, conhaqua cervejas, essê n cias para bebidas alcód
vejas, ssscias nara bebidas alcoólicas, fernet, gim. licores, neetar,
Punch, rum, suco de frutas cosia
álcool, vinhos, • vinhos quinados. via
raios espumantes. vermutes, vo."ca.
e uísque, kummel'
Classe — 43
Artigos — Para distinguir: áauas•
easosas a rlific ; a1s. heSidas espdtrentes sem álcool. euaraná. gasosa, e3-
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_

?Andas para refrigerantes, refrescos, ' tes; óleos destinados à iluminação e ao
Ns. 875.971/974
N9 875.975
s'efrigerantes, soda, suco de frutas, si- aquecimento; óleos para amortecedofões e xaropes
res; petróleos; querosene; fluídos para
freios; fluidos para 111brificação; fluiClasse — 47
Artigos — Para distinguir combus- do para isqueiro; xisto betuminoso
U.SE
tíveis, lubrificantes, substâncias e
N9 8'75.966
produtos destinados à iluminação e ao
aquecimento: álcool motor, carvão a
g;s hidrocarboreto, gás Metano, buPesuerente: "Luseni" — PromoçõeS
tano e propano, gás engarrafado gas
ándústria Brasileira
RIBEIRA gOTICIAS
e Linpreenoimentos Ltda.
liquefeito, gazolina, graxas lubrifican1Local: São Paulo
tes, óleos combustíveis, óleos lubrifi"
Classe 50
cantes, óleos destinados à iluminação
Artigos: Para suscinguir e protegs,
e ao aquecimento, óleos para amorprestação de serviços: administração
Requerente: Fábrica, de Tecidos
tecedores, petróleos, querozene, fluiEmprêsa "Ribeira —
de bens mo veis e imóveis, arquitetuTatuapé S.A.
dos para freios, fluidos para lubrifi- Requerente;
Noticias" Ltda.
ra. nonstruções, corretagens, engenhaoação9: fluido para isqueiro, xisto beLocal:
São
Paulo
Local: São Paulo
ria, fianciamentas por conta própria
tuminosos
Classe: 32
ou de terceiros, incorporações, invesClasse: 23
Na. 875.961/965
Artigos: Para distinguir: jornais
timentos, empreendimentos imobiliáArtigos: Tecidos de algodão; tecidos rio, industriais e comerciais, pavimene revistas
de alpaca; tecidos de amian'eo; -apatação, projoetos de arte e
N° 875.967
ras de tecidos; batista; tecidos entreterraplanagem . ,
meados de borracha; tecidos de cam-braia; tecidos de cánhamo; tecidos de
Nes 875.976/980
caroá; tecidos de casemira; tecidos
impregnados de carvão para revestimentos; tecidos de celulose; tecid
It C I PLACEMITO rt
de cetim; tecidos de crepe; tecidos de
cretone; tecidos de elásticos; fazendas
i3Fik'p.
em peças; tecidos de flanelas; fulas;
tecidos de fustão; tecidos de gabar- Requerente: Ciplacentro , Indústri a
dine; tecidos de ganga; tecidos de
Comércio de Plásticos Ltda.
gase; tecidos de gorgorão; tecidos de
Local: São Paulo
INDÚSTRIA' BRASILEIRA Requerent e ; Lúcio Otavio Marques gutapercha; tecidos impermeáveis; te-Lisboa
cidos impregnados de qualquer mateClasse 8
Local: Guanabara
rial; tecidos isolantes em peça; teci- Artigos: Chuveiros
elétricos; diafragTítulo de Estabelecimento
dos de jersey; tecidos de juta; ma duchas; hidráulicos
Requerente: Usina Barra Grande de
Classe: 33
tecidos de lã; linhagem; tecidos misturadores de líquidos; (aparelhos);
Lençóis S.A.
registros aude linho; tecidos de malha; te- tomáticos, para água, canais,
Local: São Paulo
gás,
N9 875.968
cidos de matéria plástica; morim; luz e vapor; sifões torneiras automáClasse: 1
musselina; tecidos de nylon; tecidcs ticas e de compressãoo tubos acústi.
Artigos: Para distinguir álcool para
de opala; tecidos entremeados de cos; tubos (conduits); válvulas do
fins industriais, benzinas, água-raz,
ouro; paco-paco; pano-couro; panos
'UNIVERSO INFANTITabsorventes, adesivos químicos. emocomporta.
em peça para qualauer fim; tecidos de
lientes, potassa, sodas químicas, remopapel; pescai; percalina; tecidos plásvedores químicos, dissolventes, diluenClasse 11
INDÚSTRIA BRASILEIRA
ticos; tecidos entremeados de prata; Artigos: arruelas; canos; chuveiros
tes, fluídos químicos para a indústria,
tecidos
de
ramis
tecidos
de
rayon;
recomuns; conexões para encanamento;
corantes químicos, ácidos, acetona e
talhos de tecidos; .sarja; sarjinha : te- crivos; cruzetas; engates; esguichos;
gases químicos
cidos de seda; tecidos de cetim; tale- espa.hadores para mictório; espelhos
itequerente: Companhia melhoramen- tás; tecielcs em geral; tecidos para metálicos; extensões; ladrões para cai..
Classe: 41
quaisquer
fins de peças; tecidos re- xa d'água; lavatórios; luvas não senArtigos: Para distinguir: alho; arroz; tos de São Paulo Indústrias de Papel
vestidos de qualquer material; telas do parte de máquinas; pias; rolos;
Local: São Paulo
amendoim; alpiste; açúcar; aves abaem peça exento de metal; resultanses rosetas; saídas; sifões; tampas; tantidas; batatas; balas; bombons; bisClasse: 32
de tecelagem tussor; veludo; tecidos ques; torneiras; tubos para encanacoitos; cebolas; canelas; cangica; cede vidro; tecidos de viscosa
mento e para fins diversos; uniões;
reais; carnes em conserva; carnes de- Artigos: Álbuns impressos; folhetos
Válvulas simples.
fumadas e enlatadas; cominhos; Ch0 impressos; histórias impressas; livros
Classe: 24
coletes; dôces de frutas; ervilhas; es- impressos; programas de rádio; proClasse 16
sências Para alimentos; dôces; fé- gramas de televisão; revistas impres- Artigos: Adôrnos de pano; alforges de
pano; algodão para alfaiate; ataduras Artioas: Luvas de junções; tanques;
sas e jornais impressos
culas; forragens; frutas naturais; fru(exceto para fins medicinais); braça- tubos de concreto; tubos de uso extas Ocas; frutas cristalizadas e em
N9 875.969
deiras; brocados; cadarços; casas clusive em construções; tubos de venconserva; farinhas alimentícias; go:tilação de edifício.
para móveis; capas para instrumentos
duras comestíveis; geléias; hervamusicais; carapur:as (exceto veStuátlôce; legumes; laticínios; massas aliClasse 28
rio) ; coberturas para cavalos •, cobermentícias; milho; mandioca; mel; piOBSERVAR, FAZER E DES=2
turas para pianos; co'rdões de siai- Artigos: Anéis; exceto de outras ciasmenta; palmito; quirela; raízes aliquer tecido; debruns; elásticos para asa; aros; artefatos de matéria plás.
Inenticias; rações para aves e aniINDÚSTRIA BRASILEIRA
vestuários; enfeites de pano; entre- tica; caixas-descarga, conexões, man.
mais; raspas; sementes para pássaros;
meios; entretelas; estópas de lgo- .gueiras, tubos, guarnições, gaxetas,
suco de tomate; suco de frutas para
dão para alfaiate; etiquetas de pano; ralos, sifões; banheiros; bebedouros;
fins alimentares; verduras; xaropes
mantas
(exceto quando vestuários; chuveiros comuns; esguichos; espa.
xarques;
óleos
comestíe
alimentícios
dores de água; espelhos; extensões;
mortalhas;
passamapariaa; protetores lha
veis; peixes em conserva ou não; mo- Reverso—
memoramenlavatórios; matéria plástica ou sin.4
de
pano
para
colchao;
rendas;
sacas;
lhos; temperos; amido; araruta
tos de São Paulo Indústrias de Papei
tética; vasos.
sacolas; sacos, sianinhas: telas para
Local: São Paulo
bordar; viezes
Classe: 42
Classe 31
Classe; 32
Artigos: Para distinguir: aguardentes;
Artigos: Aros; anéis; argolas e ar..
Classe: 36
aperitivos; bitter; brandy; conhaque; Artigos: Álbuns impressos; folhetos
ruelas; para vedação; buchas para ve.
cervejas; essências para bebidas alco- impressos; histórias impressas; livros Artigos: Abrigos quando vestuários; dação; caneletas; esferas para veda.
agasalhos; bermudas; blusas: blusões; çãos gachetas para vedação; manguei.
Clicas; fernet; gim; licores; nectar; impressos; programas de rádio; pr
punch; rum; suco de frutas com ál- gramas de televisão; revistas impres- calças; capas; capotes; casacos; ca- ras; /material de vedação em gerais
sas e jornais impressos
sacas; clergy-man; fardamentos; pa- pestanas para vedação; tampões pacool; vinhos; vinhos quinados; vinhos
letós; roupas feitas; roupas para es- ra vssiação; tubos e tubulações para
espumantes; vermutes: vodca; uísque
N9 875.970
porte; saias; slaks; sobretudos; telt- vedação; válvulas simples para
e kummel
_ leurs; túnicas; uniformes; vestidos
vedação.
Classe: 43
-—
Classe: 37
Artigos: Para distinguir: águas gasoNes 875 . a81 /00A
DESCOBRIR
VER,
SENTIR
E
Artigos:
acolchoados
posa
cama;
acolsas; artificiais; bebidas espumantes
choados para cadeiras; acolchoados
sem álcool; guaraná; gasosa; essênINDÚSTRIA BRASILEIRA
,para poltronas; cobertas para cama;
cias para refrigerantes; refrescos; recobertas para mesa; cobertores; colfrigerantes: soda; suco de frutas;
chas; edredons, esfregões; fronhas;
•
sifões e xaropes
guardanapos de qualquer tecido;
Requerente: Companhia Melharans sn- guarnições para cama; ' guarnições
Classe: 47
Artigos: Para distinguir combustíveis, tos de São Paulo Indústrias de Papel para mesa; lençóis' de qualquer tecido;
Local: São Paulo
mantas para cama; panos de prato e
lubrificantes; substâncias e produtos
Classe: 32
análogos; panos para cobrir ou endestinados à iluminação e ao aquecimento; álcool motor; carvão a gás Artigos: Alguns impressos; folhetos feitar móveis; panos para cobrir aliIlidrocarboreto; gás metano; butano e impressos; histórias impressas; livros mentos: panos para cozinha; toalhas
propano; gás engarrafado; gás lique- impressos; programas de rádio; pro- de altar; toalhas de banho; toalhas
feito; gasolina; graxas lubrificantes; gramas de televisão; revistas impres- de mesa; toalhas de rosto; toalhas Companhia do Metropolitano de São
sas e Jornais Impressos
para banquetas
Paulo MetiaS
óleos combustíveis; óleos lubrifican-

R'IFflL

CLÍNICA
SÃO IA312 REI
TDA.

N 1,

1558 lituarta-Teira 1.
Local: São Paula
Classe- 1
Artigos: Como marca genérica t.lra
essinalar : substâncias e preparações
químicas usadas nas industrias, na
fotografia e nas análises químicas.
Substâncias e preparações químicas
anti-corrosivas e anti-oxidantes.
—
Classe 2
Artigos: Como marca genérica para
assinalar: Substâncias e preparações
químicas usadas na agricultura, na
horticultura, na veterinária e para
fins sanitários.
. Ni 875.031

DIARIO Or1C4A1.. (5eçao
barras de freios, barras de tração, braçadeiras de caixas, braçadeiras de eixo,
braçadeiras de molas, 'braços de veículos; charretes, caros de bagagens, cana.

tas, carretas de artilharia, carrinhos, carrinhos de mão, carrinhos para pedreiros,
carros para carga, carros para estrada
de ferro, carros, caminhões, carrocerias,
carroças, carruagens, rros tanques, cannonetes, chassis, carburadores, chapas
de cabeçalho de veículos, chapas circulares de veículos, charneiras, coches, conexões de tope de veículos, cubos para
propulsores, ,cubos; desligadores; eixos
de hélices, eixos de locomotivas, eixos
de veículos, embarcações, elevadores, engates de borracha, engates de ferro, estribos para carruagens, estribos de veículos; freios automáticos, freios pneumáCABELEIREIRO
ticos, freios para estrada de ferro, ferro
xequerente — Plautino Martins Braga de pára-lama; galeras; haster de veículos,
hélices; iates, injetores de locomotivas;
Local — Guanabara
jogos de engrenagens, jogos de rodas,
Classe — 33 e 50
Titales
jogos de rodas para transporte de toras;
lanchas, ianchões, liteiras, locomotivas,
N 9 876.032
molas de veículos, motocicletas, motociclos. monociclos, motonetas; navios, ônibus; painéis de arrna:% de veículo, pára-choques, páTa-:amas, pontões, reboque;
remos, reboque para transporte, reboca-,
dores, rodas para veicules; saveiros;
ep
raates de carros, tratroes, troleeósns r,t
c2
1 rantes de carros, tratores, troles, trenós,
triciclos, trucks de locomotivas; vagões,
vapores
(Z1/442:101

Março de '1969
N. 876.038

N. 876.03

P r a tas

Requerente: Bicicletas Monark
Local. São Paulo
Classe: .8'
Artigos: na cla4
N. 876.041

Requerente: Van Melle N. V.
Local: em Roterdan, Holanda
Classe: 41
Artigos: Caramelo

N. 876.039

.N . 876.036

M>
ev'z' et,

L cal: em Roterdan, Holanda
Classe: 41
Artigos: Balas, bombons, caratnelost
chocolates, drops, toffee.

Requerente — goberto Kauts__ g Cia.
Local — Espirito Santo
Classe — 43
N 9 876.03?

•
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55ã 55j

..I .1
11.111811 114
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Requerente — Roberto Kautsky &
Cia.
'Local — Espirito Santo
Classe — 43

N. 876.031

N. 876.042 I

.À
111111114

222 222 222
uálutu 311411W Mi
2Ere' EEE
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Um Carrocei ue vencias
Refrescantes'

ri.
Requerem.: Vou
Local: em Roterdan, Holanda
Classe: 41
Artigos: Caramelo

V.

Requerente: ."-Van Melie N. v.
Local: em Roterdan, Holanda
Classe: 41
Artigos: Caramelo

N. 876.040

N. 876.037

O

r
OURO

índústria Brasileira,
Requerente: Aços Villares S.A..

Local: São Paulo
Classe: 21
artigos: Velcul'os e suas partos inteprantes, a saber: Aeronaves, aerostatos,
aeroplanos, alavancas de freios, amortefedores, bmbfilânclas, assentos de veicuUst.viões automóveis; balões, bicicletas,

È

s/

à

/

.

,rse tuerente : vais nne lie

4,0

1

ar

Indústria

BRAGA'S

./

—

'Requerente: Van Melle N. V.
Local: em Roterdan, Holanda
Classe. 41

Artiaos: Caramelo

Requerente: Van Melle N. V.
Local: cio Reterdan, Holanda
Classe: 41
Artiaog! Caramel

J
i
,

Requerente: Parfuns Caos
Local: Paris — França
Classe. 48
Artigos: — Agua oxigenada, água de
colônia, água de quina, água ide rosas,
água de alfazema ,. amônia perfumada, ba.
tons, brilhantinas; barbas artifliciais, bigodes artificiais; cílios artificiais, cremes
para a pele, cosméticos para a pele, carmim, cheires em pastilhas; desodorantes,
depilatórios, dissolventes; estojos de escôvas, essências, extratos, esmaltes para
unhas, escôvas para o cabelo, dentes,
cílios e unhas; fixadores para p cabelo;
glicerina perfumada para uso e toucador, grampos para o cabelo; in enso: la,
pis para maquilagem, loções, loqões para
barba, líquidos dentifrícios, lixas para
unhas; óleos para o cabelo; periicaa, papéis perfumados. perhtmen. 1:etrin.l.:Nna,
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pentes, pomadas para a pele, pó de arClasse: 28
eoz, pastas leientrier.cias; rouge, réde s Artigos. Pós para moldagem, vernizes.
para o canelo; saneies e sabonetes perto- adesi lvos e filmes de polímeros de síntese
medos, sais periumados, sachetes; talco
pereurnado, tinturas para o cabelo, tijoN. 876.048
los para urinas; unhas artificiais; vernizes para unhas, vinagre aromático; xampu. Aparelhos de barbear elétricos, enroiadores de cabelo elétricos.

Local: Paraná
Liasse: o •
• Artigos: Exaustor para cozinha
IN. e/6.1/e

o

Requerente: Société Des Usines Chimiques Rhône-Poulenc
Local: Paris — França
Classe: 28
Artigos. Pós para moldagem, ,vernizes,
adesivos e filmes de polímeros de síntese
N. 876.049

Ty.gncaiob0

Ãc.•
44Z%*

Requerente: Maria Tereza Cordeiro
Local: Recife — Pernambuco
Classe: 50
Artigos: Agência de agentes de passagens e turismo

Requerente: Carlos Le,
Tet Sá Racha
Salgado
tocai: Guanabara
Classe: 50
Atividade: Conjunto Musical
N. 876.044

KERIMID
Requerente: Société Des Usines Chimiques Rhône-Poulenc
•Local: Paris.— França
Classe: 28
Artigos. Pós para moldagem, vernizes,
adesivos e filmes de polímeros de síntese
N. 876.045

PYRODALITE
Requerente: Société Des Usines Chimiques Rhône-Poulenc
Local: Paris — França Classe: 28
Artigos. Rós para moldagem, vernizes,
adesivos e filmes de polímeros de síntese
N. 876.046

.

NOLIMID

Requerente: Société Des Usines Chineigues Rhône-Poulenc
Local: Paris — França
Classe: 28
Artigos. Pós para moldagem, vernizes.
adesivos e filmes de polímeros de síntese

res de som, discos gravar...os, 13.,us Lua U.4
IleijeaS, lumes reVçáuuuS,
ieeeee
grancses, peejecores cie 1m4yeas e Lknzà..1
CUSCOS.
— Almanaques, eiuuns impreesos.,
inetos impreeetis, Jenneee, ii,,.de leepiesaos, musicas iink.ftesea.e, pruul'utildà enQ
reale) e tCieViSau, C 'ICV.w.d.s

RHODEPTAL

N. 876.0;13

Março de 1969 1859

N. 876.050

Requerente: Gregório Dabrinescu
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos. Livros, revistas, jorn eíe, programação de televisão programas
diofônicos.

Requerente: llonato Silvio Caiafa
Locai. Guanabara
Aplicação: Wecietaação, aplicação de

sinteko
Case; 50
N. 8;6.061

N. 876.056

FEIVI-KLEEN

PETROCAR'
Trau g -h r ia Brasileira

Requerente: Petrocar — Comércio de
Veicu el :Is Ltda.
•
Local: São Paulo •
Alavanca de câmbio, ambulâc, i as , entoei
móveis, auto-caminhões, auto ree, rizese 'balões, aviões, barcas, barcos, bicicletas, e
.Requerente: Próspera, Editôra Ltda..
N. 876.057
canosas digo canoas, carretas, carril-tilde
Local: G:sanabara
canosasdigocanoas, caretas, carrinhoe,
Classe: 32
carroças, caiTo irrigadores, carros tuo.
'Artigos: Um jornal Impresso
fores, carros reboques, carros tanques,
MOVEIS
dirigíveis, embarcações, furgãos, iene,
N. 876.051
chas, locomotivas, motocargas, inot cicie
PRÁTICOS
cletas, motocic'os, motofurgeees, motonee
tas. naves, navios, ônibus, .petroleiroe,
picle-Ups trens, troleibus, trucks, vagões,.
Requerente: Mó veis Práti.eee Ltda.
vagonetas, e suas partes integ"- :tes,
Local: Guanabara
amortecedores de veículos, aros para veie
Classe: 40
cuias, bancos de veículos, braços para
Artigo: Titulo
veículosp breques, calotas, câmaras de ar
para veículos, cascos de embarcações.
N. 876.058
Requerente: jacyr Maia
chapas para eleicteos, , desligadek
Local: Guanabara
de veiculos„d l reeões de veiculos,
wls'
Classe: 50
eiregas. eixos de direção para vele/line,
Atividades: Serviços de psicologia aplieixos de veículos, elevadores, engates de,
ITVMAGEM‘
cada, orientação e seleção psicológica
veículos, escadas rodantes. escotilhas,
estribos
de veícu l os, freios de veiculos,
rIPA
E INDÚSTRIA BRÁCII
Ns. 876.052/053
fronteiras para veículos, guidões para
veículoe, leelices de veículos, jangadas,
ié
lemes, manivelas para velculos, mestros,
Requerente. Arv D. Cerneiro
molas de veículos, pára-brisas, pára, Antenas
choques, pára-l amas de veículos, te e:Local: Guanabara
tnáticos de veículos, pontõe.s de veieue
Classe:
los, radiadores para veículos, ráios peru
Borreche Esponjo- Artigos. Antenas, suas peças e acessó- bicicletas remos, rodas de veículos, see
Requerente: Besa
rios para televisores
1Ms,. toletes para veicu l eis, varais de s,eie
sa S.A. Indústria e Comércio
culos, vegetas para veículos, da desse
Local: Paraíba
N. 876.0z9
21
Classe: 36
Artigos: Calçados e sandálias em geral,
para homens, senhoras e, crianças.
41410:4‘4
N. 876.062
Classe. 39
Artigos: Saltos, selas e solados de
borracha
Requerente: 1VIediline A. G.
Local: 'Woihusen, Lucerne, Suiça
Classe: 48
Artigos: Artigos na Classe

DupE

POSITIV A.

N. 876.054
INDUIRIA BRASILEIRA

N. 876.047

Inddstria rasileira

Sousa
Requerente: jorn .- Alberto de
Ireitas
Requerente: João Marques da
Lera': Cffianabara
,MELTAL
Filho
Claesee: 8 e 12
Local: São Paulo
r;ps, auto_
cá'
releio
_Alaveere
ChimiDCS
LiSitleS
Requerente: S
nnerel has de rádio e tele- Assinalar . Agua destilada para bateleue
e ieReelenc
Requerente: Mete le -e ica Eletro Dínamo
ques
acumuladores, da classe 1.„
visão,
aparelhos
reprodutores e gravadoS.A.
Local: Paris — frança

APOLO
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N.

rs

876.062

DL° 876.070

I

E. G

I

_

F RR/q., 1

triOtistriá Brasileira
'Requerente: joao Marques da Costa
FihO

Local. São Paulo
Assinalar: Agua distilada para baterias e
acumuladores, da classe 1.
Ns.. 876.064/065

PLASTIC-OVER
TildUstria Brasileiret.,

Requerente: Plastic-Over Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda.
Local: São Paulo
Assinalar: Artefatos e produtos acabados de origem animal, vegetal e mineral
não incluídos em outras classes, artefatos e substâncias químicas, não incluídos
em outras casses, da clr.
28.
Assinalar: Jogos de tôda espécie, brinquedos e passatempos, petrechos e artigos para fins exclusivamente desportivos, exceto vestuários, da classe 49.
N. 876.066

!ITASTIC-OVER INDUSTRIA s -1
'COMERCIO DE 2DASTIC0S IIPDA
Requerente: Plastic-Over Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda,
Local: São Paulo
Nome de emprêsa

Ao,

Á

NDUSTRllASI
.CIUMCCAS;
Requerente: Lysoform
Indústrias Químicas
Local: São Paulo
Classe: Nome Comercial
N.°s 876.071/073

LYSOF RMi
iDUSTRIA ËiRASILEIRAy

Requerente: Lysoform
Indústrias Químicas
Local: São Paulo
leo
Classe: 2
Artigos: Marca genérica
Requerente: Lysoform S.A
Indústrias Quífnicas
Local: São Paulo
Classe: 3
Requerente: Lysoform S.A.
Indústrias Químicas
C
Local: São Paulo
Classe: 46
Artigos: Marca genérica
—N. 9s 876.074/076

Local: São Paulo
Classe: 2
Artigos: Marca genérica
Classe: 3
Artigos: .Marca genérica
Requerente: Lysoform
Indústrias Químicas
-Local: São Paulo
o
Classe: 46
Artigos: Marca genérica
N.° 876.080

Março de A969
N.° 876.08$

lYSOFC)Aivr: Pasiquag
e Desenvolvirnent&

4

V_•_4 r.iPntifiruit ; g

Antes
1..ysoforn.
Esteve Aqui(
Requerente: Lysoforrn S.A
Indústrias Químicas
Local: São Paulo
Classes: 2 e 3
Frase de Propaganda
N.o 876.081

LYSOFLORDesinfetante Autêntico
Requerente: Lysoform S.AG:
Indústrias Química,
Local: São Paulo
Classes: 2 e 3
Artigos: Ind. e com, de art, incluídos
nas classes 2 e 3
N.9 876.082

INDUSTRIA BR4SÍLEIR°

ENGE,VAV ENGENHARIA,
INDUSTRIA. E COMÉRCIO
,LTDA.
Requerente: ENGENA‘. 7 — Engenha' ria. Indústria e Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Nome de emprêsa
nnn•n•=ffl

N„"a

876.077/079

N° 876.069._

Requerente: Lysoform S. 14
Indústrias Químicas
Local: São Paulo
Classe: 46
Artigos: Marca genérica
Na. 876.087/088

Requerente: Lysoform
Indústrias Químicas
Local: São Paulo
Classes: 2e 3
Frase de Propaganda
N.° 876.082

CLYSOI=ORM.
Tem Aroma de Higiêni
Requerente: Lysoform
Indústrias Químicas
Local: São Paulo
Classes: 2 e 3
Frase de Propaganda
N.° 876.084

RC V0g

• Indústria Brasileira
Requerente: Lysoronn S. A.
Indústrias Qui MiCda

Requerente: Lysoform S.A
InclGt-ias Químicas
Loa]: S5o Paulo
Cia<,-e;: 2 e 3
Fra.se de Propaganda

0

Industria Brasileiro
Requerente: Lysoform S.A,
Indústrias Químicas
Local: São Paulo
Classe: 2
Artigos: Marca genérica
Classe: 46
Artigos: Marca genérica
N.'s 876.091/093

•Higiêne Autêntica
Só com Lysoform.

-

Xequerente: Laboratórios Enila S. A.
Local: Guanabara
Classe: 3
Artigos: Um produto farmacêutico
dlculo! COine anti-hiperlionigR

-

Indústria Brasileirti

Requerente: Lysoform S.AL,
Indústrias Químicas
Local: São Paulo
Classe: 2
Artigos: Marca genérica
Classe: 46
Artigos: Marca genérica
N.?s 876.089/090

r*ENGE.NAV*$

N. 876.068

Local: São Paulo
Classes: 2, 3 e 46
Frase de 1'ropagnad4
N,° 876.086

,Indústria Brasileiro,

graYST>319

Requerente: Lysoform S.A
Indústrias Quírn icas
Local: São Paulo
Classe: 2
Artigos: Marca genérict
Requerente: Lysoform
Indústrias Químicas
Local: São Paulo
Classel 3
Artigos: Marca genérica
Requerente: Lysoform
Indústrias Químicas
i) Local: São Paulo
Classe: 46
Artigos: Marca genérica.

indústrias Químicas

o'

N. 876.067

Recperente: ENGENAV
Engenharia Indústria e Con4rcio Ltda.
Local. dao Putlo
Assinalar: Serviços de engenharia em
geral, da classe 50

Requerente: Lysoforzn

INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Lysoform
Indústrias Químicas

Quarta-feira 15
Local: São Paulc
Classe: 2
Artigos: Marca genérica
Classe: 3
Artigos: Marca genérica
Classe: 46
Artigos: Marca genérica

N.° 876.094

tkkr
Requerente: Britalco Sociedade Anônima, Industrial_ Comercial,
Inmobiliaria Y Financeira
Local: com sede em Buenos Aires,
Argentina
Classe: 36
Artigos: Artigos de malha, a saber:
Agasalhos, blusas, blusões, calças e
calcinhas, calções, camisas, camisetas,
camisolas, casacos, combinações, cuecas,
estolas, fraldas, gravatas, lingereis, luvas, maiôs, mantas de uso pessoal, meias,
pijamas, pulôveres, roupas brancas e
roupas íle baixo, roupas de esporte,
saias, shorts, slaks, sobretudos,
suéteres, vestidos
N.° 876.095

BETTINA
IINSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Ananias Vieira Cordeiro
Local: Guanabara
Classe: 13
Artigos: Da classe

OIARIO OFICIAL (Seção
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BABILÓNIA MA,

Requerente: Edições Babilónia Ltda.
Local: Guanabara
Nome de Emprêsa
N,° 876.097

SAVIEM
Requerente: Societé Anonyine ae Veicules Industrieis Et D Equipements
Mécaniques Saviem
Local: Suresnes (Hauts-de-Seine),
França
tlasse: 6
Artigos: Máquinas e suas partes'
integrantes não incluídas
nas classes
Artigos: Máquinas de Agricultura e
Horticultura e suas partes intui:antes.
Qrandes instrumentos agrícolas, intlusive
"Tratores

Março de 1969 1861.

Classe: 21
N.° 876.104
N9 876.10E
5
Artigos: Veículos e suas partes inteRequerente: Standard Oil Company
grantes, exceto máquinas e motores
Local: Nova York, Estado de Nova
York, Estados Unidos da América
N.' 876.098
Classe: 7
PIC-NIC CENTER
Artigos: Máquinas de agricultura e horGRANDE SILO PAITIo
ticultura e suas partes integrantes, 'Grandes instrumentos agrícolas, inclusive
tratores
33rasiie2.ra
Classe: 8
Artigos: Instrumentos de precisão, insRequerente: — Gino Mula!
trumentos cientit'co3, aparelhos' de uso
Local: São Paulo
comum; instrumentos e aparelhos
Classe: 41 — 42 — 43 e 50
ticos; moldes de tôda a espécie; acessórios de aparelhos elétricos (inclusive A 'igos: — Açúcar, arroz, assados,
válvulas, lãmpadas, tomadas, fios, so- a- :s abatidas, atum, azeite, azeitonas,
álhau, churrascos, coalhada, dõces,
quetes, etc.); aparelhos fotográficos, ra- br;
fei á'o, feijoada, lagosta, laranja, leite,
diofônicos, cinematográficos, máquinas macarrão, manteiga, ovos, presuntos,
falantes, etc., discos graVados e filmes queijos, sanduíches, tortas alimentícias
revelados
aguardentes, aperitivos, batidas, biter
Classe: 10
brandy, cervejas, chcipps, conhaques,
Requerente: Aguas Platina Ltda.
Artigos: Instrumentos, máquinas, apa- fernet, gin, licores, pipermint, quinados,
Local estabelecido: São Paulo
relhos e petrechos para a medicina, a rum, sucos alcoólicos, vinhos, vodka
e
Classe: 43
arte dentáriaf a cirurgia e a higiene,
-whisky
Artigos: Água Mineral Natural
exceto os incluídos na classe 34; ma- Águas gasosas, artificiais, águas gasoquinas, aparelhos e instalações hospi- sas naturais, bebidas não alcoólicas, ga,
N. e s 876.099/100
talares, de expurgo e fins análogos, rapa, groselhas, guaranás, refrescos ens
exceto móveis da classe 40
geral, refrescos líquidos, refrescos pra..
Classe: 11
parados, refrigerantes, sodas; sucos de
Artigos: Ferramentas de tôda espécie,
frutas para bebidas
(exceto quando partes de máquinas), Serviços de bar e restaurante e orga4
ferramentas e cutelaria em geral, penização de atividades esportivas
quenos artigos de qualquer metal quando
Requerente: Mineração Monteiro
não
de
outras
classes
Aranha S. A.
1\19 876.109
Classe: 45
Locais: São Paulo e Guanabara
Classes1-1 — 2 — 3 —4,— 5 — 16 Artigos: Sementes e mudas para a
agricultura, horticultura e a floricultura
— 33 — 43 — 47 e50
CENTRO DE • P IC—NI
Flôres naturais
N.° 876.100
GRANDE
SXO AUL()
N.° 876.105
Requerente: Mineração Monteiro
Monteiro Aranha
p/ S.Paulo
Locais: São Paulo e Guanabara
Classes: 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 16
— 33 — 43 — 47 e 50
N.° 876.101
Requerente: — Gino IvIerico
Local: São Paulo
Classe: 33
Titulo
Requerente: Morton Sundour frabrics
N9 suale
Limited
Local: Dentonhill, Carlisle, Inglaterra
Requerente: Companhia Técnica
Classe: 23
Locais: São Paulo e Guanabara
Artigos: Tecidos em geral
3
4
5
6
2
Classes: 1
cENTER
8— 11 — 15 — 16 — 21 —33 —
N. 876.106
38 — 41 — 47 e 50
GRANDE Sn PAULO

,MIMASA,

COTEMA,

•

N.,8 876.098

EDIÇÕES

III)

N° 876.102

SUPER,TINT

SAMACO
infiA stria Brasite:ra

h-Requerente: — Sarnaco S.A. -* Ma;
deiras Compensadas
Requerente: Companhia Técnica
Local: Paraná
Monteiro Aranha
Classe: 16
Locais: São Paulo e Guanabara
Artigos: — Caibros, preparados para
4
5
6
Classes:!
2
3
-- 33 -- construções, caixilhos, divisões pré-fa8 -- 11 -- 15 -- 16 -bricadas, esquadrias, fôrros, janelas,
38 — 41 — 47 e 50
lambris, madeiras preparadas para consN.° 876.103
truções, parquetes, portas, tacos, venezianas e vigas preparadas para cons-

E

trução

N* 876.107

Requerente: Yardley Ci Company
Limited
CONFORMAÇXO EMS TICO
Local: Londres, Inglaterra
ANATÕMICA. •
Classe: 48 - • • Artigos: Perfumes, preparados de toucador não medicamentosos, preparados
cosméticos, dentifrícios, preparados depi- R . -uPrpute: — Ancora Indústria e Col atórios, artigos de toucador (não inmércio Limitada
-Inic'os em outras classes), eSachets»
São Paula
para uso na ondulação do cabelo, 1
Classe: 32 e '4
essenciais
I
xamoús, sabões e óleos
Tituk

1)/ S.Pauic

•

Requerente: Gino Merlgo
Local . São Paulo
Classe: 33
Título
/V 876.11/
-C-EN T.RO DE P IC —NI C1
r, GRANDE SIO PAULO

p/ Guaru1440
Requerente: Gino Merigo
Local: São Paulo
•
Clame: 33
Título
/V 876.112

• PIC-NIC .CENT:ER
G2ANDE SO PAU&
Guaralhos

Requerente: Gino Mer1g0
TAlah
O /Mulo,
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Classe: n
Título

I carnes em conserva, carnes defuma' das e preparadas, cominhos,
lates, doces, doces de frutas, ervilhas,
N9 876.113
essências para alimentos, féculas, forragens, frutas naturais, frutas sécas,
frutas cristalizadas e em conserva, faCENTRO DE PIC—NIO rinhas alimentícias, gorduras comestíveis, geléias, erva-doces, legumes, las
GRANDE SZ.0 PAULO
ticínios, massas alimentícias, milho,
mandi.:ca, mel, pimenta, palmito, querela,
raízes alimentícias, rações para
maripor'á
aves e animais, raspas, semehtes para
pássaros, óleos =estiveis, suco de
tomate, suco de frutas para fins aliRequerente: Gino Merigs
mentares, verduras, xarefies alimenLocal: São Paulo
tícios e charques
Classe: 33
Classe: 42
Título
Artigos: Para distinguir: aguardentes,' aperitivos, brandy, conhaque, bitN9 876.114
ter, cervejas, essências para bebidas
alcoólicas, fernet, gim, licores, nectar, punch, rum, suco de frutas ccm
J IC—NIC CENTER
álcool vinhos, vinhos quinadts, vinhos
GRA1qDE n SX0 PAUDD
espumantes, vermutes, vodca, uísque
e kummel
Marino
Classe: 43(
Artigos: Para distingui * águas gasosas artificiais, bebidas espumantes,
Requerente: Gina Merigo
sem álcool, guaraná, gasosa, essências
Local: São Paulo
para refrigerantes, refrescos, refrigeClasse: 33
rantes, soda, suco de frutas, sifUs e
Título
xaropes
Classe: 47
N9 876.115
Artigos: Para distinguir combustíveis,
lubrificantes, substâncias e produtos
destinados à iluminação e ao aquecimento: Álcool motor, álcool 'paia
queimar; carvão a gás hidrocarboreto,
gás metano, butano e propano, gás
engarrafado, Ca"s liquefeito, gasolina,
graxas lubrificantes, óleos combustíóleos lubrificantes, óleos destiindústria Brasileira nveis,
ados à iluminação e ao aquecimento,
óleos para amortecedores, petróleos e
fluídos para freios, fluidos
nsequerente: Laboratil S.A. Indústria auerosene,
para lubrificação, fluídos para isFarmacêutica
queiro,
fluídos
para iluminação
Local: São Paulo
Classe: 3
N9 876.117
srtigos: Um produto farmacêutico
indicado como energético e
ativados cerebral

KLEBS.C1L

N° 876.116

040 DA BOA VISTA
Industrie( Brasileira

1Requerente: Panificadora Alto da Boa
Vista Ltda.
Indústria Brasiieira
Local: São Paulo
Classe: 41
Para distinguir produtos ali'Reverente: Laboratório Terá,pica Artiges:
mentícios: Azeitonas, açúcar, biscoiPaulista S.A.
tos, bolachas, torradas, bombons, conLocal: São Paulo
dimentos para, alimentos, conservás,
Classe: 3
doces, bolos, éonfeitas, café, massas
Artigos: . Um produto farmacêutico alimentícias,
farinhas alimentícias,
(tranquilizador)
conservas de frutas, laticínios, presuntos, carnes em conservas, óleos co. N9 876.118-122
mestíveis, flocos de cereais, . frutas
sécas, sorvetes, pães, pães doces e
panetones
N9 a7R.123-127

ZILLO LORENZETTI
Brasileira

Í ndústria

Requerente: Açucareira ZilloLorenzetti S.A.
Local: São Paulo
Classe: 1
Requerente: Acucareira ZilloArtigos: Para distinguir: Álcool para
Lorenzetti S.A.
fins industriais, benzinas, aguarrás,
Local' São Paula
absorventes, adesivos químicos, emoClasse: 1
Artigos: Pará distinguir: Álcool para lientes, potassa, sodas químicas, refins industriais, benzinas, águarrás, -movedores químicos, dissolventes, dlabsarventes. adesivos químicos, amo- luente,s, fluidos químicos para a inlieritss. potassa, sodas químicas, re- dústria, corantes químicos, ácida,
acetona e gases químicos
movedores. auímleos, dissolventes, dlClasse: 41
lu sPlas, fluidos ca-imicos nata a inArtigos:
Para distinguir: alho, arroz,
dústri a. corantes auímicos, ácidas,
amendoim, alpiste, açúcar, aves abaacetona e gases químicos
tidas, batatas, balas, bombons, oiscoiClass a t 41
Ari"' pasa sistinguirs alho, arroz, tos, cebolas, canelas, cangica, cereais,
amsndnim
asúsar, ave,' aba- carnes em conserva, carnes deflana(idas, ba t atas, balas, bombons, biscal- das e preparadas, comi/lhos. shosatos cebolas caneSas canelas!. cereais lates, doces, doces de frutas, ervilnas,

itilDUSTRIA BRASILEIRA

Março

de 1969

n----4j1

essências para alimentos, féculas, forClasse: 47
i
ragers, frutas naturais, frutas arista- Artigos: Para distinguir combustíveis,
lindas e em conserva farinhas ali- lubrificantes, substâncias e produtos
mentícias, geléias, erva-doces, legu- destinados à iluminação e ao aquecimes, massas alimentícias, milho, man- mento: Álcool motor, álcoS1 para,
dioca, mel, leite em pó, queijos, pi- queimar, carvão a gás hidrocairboreto,
menta, palmito, quirela, raizes ali- gá.- metano, butano e propati
il a, 9.'viS
mentícias, rações para. aves e ani- engarrafado, gás liquefeito, g salina,
mais, raspas, sementes para pássaros, graxas lubrificantes óleos c .o busti-• •
suco de tomate, suco de frutas para vais, óleos lubrificantes, óleos' s estafins alimentares, verduras, xaropes nados à iluminação e ao aquedimento, ,
alimentícios e charques
óleos para amortecedores, pets iólecis e
Classe: 42
querosene, fluid-s para freies,' fluídos
Artigos: Para distinguir: aguardentes, para lubrificação, fluídss p.a.a isaperitivos, brandy, bitter, conhaque,
queira, fluidos para iluminação
cervejas, essências para bebidas al--rs
coólicas, fernet, gim, licores, neemr,
N9 876.433
1
punch, rum, suco de frutas com
vinhos, vinhos quinados, vinhos
espumantes, vermutes, vodca, uísque e
kummel
LORENZETT(I
Classe: 43
Artigos: Para distinguir: águas ga- • IncWiRtria Brasileira
sosas artificiais, bebidas espumantes
sem álcool, guaraná, gasosa, essências
4
para refrigerantes, refrescos, cefrigeRequerente:
Açucareira
Zillorantes, soda, suco de frutas, sifões e
Lorenzetti S.A.
xaropes
Local: São Paulo
Classe: 47
I
47
Artigos: Para distinguir combustíveis, Artig-s: Para Classe:
distinsuir
comb4thans,
lubrificantes, substâncias e produtos lubrificantes, substâncias e pio-lutos
destinados à iluminação e ao squeci- destinados
à iluminação e ao aquecimento: Álcool motor, álcool para mento: Álcool
álcool ' para
queimar, carvão a gás hidrocarboreto, queimar, carvão motor,
a gás hidrosar oreto,
gás metano, butano e propano, gás gás met ano, butano
e nropan , ,zás
engarrafado gás liquefeito, gasolisna, engarrafado, gás liquefeito,
gaSolina,
graxas lubrificantes, óleos combustí- graxas
lubrificantes,
óleos
combustíveis, óleos lubrificantes, óleos desti- veis, óleos lubrificantes, óleos
1 1 ?senados à iluminação e ao aquecimento, nados à iluminarão e ao aquecimento,
óleos para amortecedores, petróleos e óleos para amortecedores, petróleos e
querosene, fluidos para freios, fluído.s querosene, fluidas para freias, fluidos
para lubrificação, fluídos para is- para lubrificação, fluid-s para, isqueiro, fluídos para iluminação
queiro, fluídos para iluminação
—
1
N9 876.128-132
N 9 876.134-136
I
I
i
-"Z

ILLO
Brasileira

Requerente: Açucareira ZilloLorenzetti S.A.
Local: São Paulo
Classe: 1
Artigos: Para distinguir: álcool para
fins industriais, benzinas, aguarrás,
absorventes, adesivos químicos, emolientes, potassa, sodas químicas, removedores químicos, dissolventes, diluentes, fluídos químicos para a indústria, corantes químicos, ácidas,
acetona e gases químicos
Classe: 41
Artigos: Para distinguir: alho, arroz,
amendoim, alpiste, açacar, aves abatidas, batatas, balas, bombons, biscoitos, cebolas, canelas, cangica, cereais,
carnes, esp 'conserva, carnes defumadas e preparadas, cominhos, chocolates, doces, doces de frutas, ervilhas,
essências para alimentos, féculas, forragens, frutas naturais, frutas cristahzadas e em conservas, farinhas alimentícias, geléias, erva-doces, legumes, massas alimentícias, milho,
mandioca, mel, leite em pó, queijos,
pimenta, palmito, quirela, raízes alimentícias, rações para aves e animais,
raspas, sementes para pássaros, saco
de tomate, ,suco de frutas para fins
alimentares, verduras, xaropes alimentícios e charques
Classe: 42
Artigos: Para distinguir: aguardentes, aperitivos, bitter, brandy, conhaque, cerveja; essências para bebidas
alcoólicas, fernet, gim, licores, nestar, punsh, rum, suco de frutas com
álcool, vinhos, vinhos quinados, vinhos espumantes, vermutes, vodca,
uísque e kummel
Classe: 43
Artigos: Para distinguir: águas gasosas • artificiais, bebidas espumantes
sem álcool, guaraná, gasosa, essências
para refsanrantes, refrescos, refrigerantes, soda, suso de frutas. sifões e
xaropes

1
PLAVIAB.
indústria Brasileira

11

Requerente: Plásticos Plavinil
Local: São Paulo
Classe: 4
Artigos: Para distinguir substâncias e
produtos de origem animal, vsgetal
ou mineral, em bruto ou parcialmente
preparados: Abrasivos em bruto, espumas e extratos oleosos, latex, quebrach°, fibras vegetais e animai; gomas em bruto, cêra em bruto ou Iparcialmente preparada estonas. drilla,
cortiça em brato, espato, bauxita erxofre, xisto, líquido de plantas, traeos
em bruto ou parcialmente preparados,
borracha em bruto ou parcialnlenta
trabalhada, plástico em bruto
nas naturais
naturais e ve getais), espumas
veaetais
Classe . 28
Artigos: Para distinguir artefato de
material plástico e de nylon:
Mentes fabricados de Material •lástico, revestimentos confeccionado de
substâncias animais e vegetais: 4 F,r olas, adecareiros, armações para ócalos,
bules, bandejas, bases para teletínes,
baldes, bacias, bolsas, caixas, canteiras, chapas, cabos para ferramentas
e utensílios, cruzetas, caixas para
acondicionamento de alimentos, caixas de material • plástico para aterias, coadores, CODOS. canecas. aolheres, conchas, cestos para pão,
nhas, capas para álbuns e para riVros,
cálices, cesto, casticais rara valas,
caixas para guarda de objetos, daatuchos, coadores para chá, descanso
nara pratos, copos e soninhos de p lás
-ticoparsvet,caixnhsdeplática para sorvetes, calherinhas, nas
sinhas, earfinhas de plásti s,o para sjOrvetes, forminhas de plástico para dc.r..
vetes, Suarnicõss de material plfSs ico
para calsados. discos de mesa, eat los
rara, óculos. emba l agens ds m at s ial
nlástico, embalagens de material pi
b ico ra sa sorvetes. estojos /Iara ols ia` ^ç. esfumas de nsam, eSfsl-as,
Leites para automóveis!, escoadores
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pratos, funis, fôrmas para doces, fitas
Isolantes, filmes virgens, fios de celulose, fechos para bolsas, facas, guarnições para chupetas e mamadeiras,
guarnições para porta-blocos, guarrtiçõea para liquidificadores e para batedeiras de frutas e legumes, guarniçõea de material plástico para atensilios e objetos, guarnições para bolsas, garfos, galerias para cortinas,
jarros, laminados plásticos, lancheiras, manteigueiras, malas, massas
anti-ruidos, urinóis, prendedores de
roupas, puxadores para móveis, pires,
pratos, paliteiros, pás de cozinha, pedras pomes artificiais, porta-pão, pulseira,s para relógios, protetores para
documentos, puxadores de água para
uso doméstico, porta-copos, porta-níqueis, porta-notas, porta-documentos,
placas, rebites, rodinhas, recipientes,
revestimentos plásticos, suportes, suportes para guardanapos, Saleiros, tubos, tigelas, tubos para ampôlas, -ubos
para seringas, travessas, tipos de material plástico, tubos plástica, sacolas, sacos, saquinhos, solas e solados
de saltos plástices, vasilhames para
acondicionamento, vasos, xícaras, colas a frio e colas não incluídas em
outras classes, para borracha, para
costumes, para naarcineiros, para sapateiros, para vidros, pastas adesivas
para correias, pastas e pedras para
afiar. Esmeril em pedra, em pó, em
disco, em pasta, para afiar, moer e
desgastar, rebolos. Adesivos para tacos, adesivos para ladrilhos e adesivos
para azulejos, anéis, carretéis para
tecelagem e guarnições de material
plástico para indústria textil, plásticos
para revestimentos de assentos e oara
estofamentos e capas de automóveis
Classe: 40
Artigos: Para distinguir móveis em
geral, de metal, vidro de aço ou madeira, estofados ou não; inclusive móveis para escritórios: Armários, armários para banheiros e para ,saupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
berços, biombos, cadeiras, carrinhos
para chá e café, conjuntos para dormitórios, conjuntos para sala de jantar e sala, de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia., conjuntos de
armários e gabinetes para copa e cozinha, camas, cabides, cadeiras de balanço, caixa, de rádios, colchões, colchões de molas, dispensas, divisões,
divãs, discotecas de madeiras, assentos, espreguiçadeiras, escrivaninhas, .
estantes, encostos para móveis, suarela-roupa, mesas, mesinhas, mesinhas
para abajur, mesinhas para rádio e
televisão, mesinhas para máquinas de
escrever, móveis para fonógrafos, para
rádios e para televisão, poltronas, poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus; sofás, sofás-camas, travesseiros,
vitrines (móveis)
N.9 876.13'7

MARIO OFICIAL (Seção
Classe 50 — construção civil em geral; construções industriais, engenharia, Incorporações e administração de
Imóveis em geral
N. 876.138

CONSTRUTORA
PETRUS LTDA-.
Requerente: Construtora Petrus Ltda.
Local: São Paulo
Nome de Empresa: — "Construtora
Petrus Ltda."
N. 876.139

Março de 1969 i863
N.9 876.142

Local: Leverkusen — Alemanha
Classe: 8
Artigos: Aparelhos fotográficos e suas
peças
N. 9 876.148

GEVOL

0223/,
trultietrio. Brasileira

Requerente: Farliwerke Hoechst Aktiengesellachaft vormaLs Meister
Lucius & Brüning
Local: com sede em Frankfurt --e.
Moin-Hoechst, Alemanha
Classe: 1
Artigos: Substâncias químicas para
fins industriais, matérias sintéticas
como produto semi-acabado sob for.
ma de pós, aparas, películas, liso, dobrado, perfurado, impresso, tingido ou
não tingido.
N.° 876.142
Classe: 28
Artigos: Películas para recobrimento,
películas de proteção, especialmente
para capas para processos e encadernação, sacolas, recipientes, sacos e
cartuchos
N.9 876.142
Classe: 31
Artigos: Material d eembalagem,
tendas.
N.9 876.143

Requerente: Saleara — Administração, Comércio e Indústria S. A.
Local: São Paulo
Classe: 50
Gênero: Para, distinguir marca a, ser
utilizada pela requerente para 'distinguir serviços correlatos com sua att
vidade, que compreende administração de bens.
Requerente: Farbwerke Hoechst Akti.
N. 876.140
engesellschaat vormaLs Meister
Lueius & Brüning
•Local: com sede em Frankfurt —
Main-Hoechst, Alemanha
Classe* 1
Artigos: Substâncias químicas para
fins científicos e fotográficos, preparados para estinguir fogo, preparados
para endurecer e para soldar
Classe: 28"
Artigos: Películas para recobrimento,
películas de material. plástico para
embalagens; películas, protetoras de,
material plástico; sacos plásticos
Classe: 31
Artigos: T mdas
Requerente: Sahara — AdministraN.9 876.144
ção, Comércio e Indústria Se A.
Local: São Paulo
Nome de Empresa: — "Sahara
Adrninistar .dookC,
Administração, Comercio e
Indústria S. A.

Requerente: Propel — Produtora d8
Pedra Ltda:
Local: São Paulo
Classe: 4,
Artigos: Barro: betume e mbruto; cal
em bruto ou p arcialmente trabalhais;
calcámos; conchas em bruto ou parcialmente preparadas; cristal de roa
cha; esmeril em bruto; granito em
bruto; mármore bruto ou parcialmente preparada; minerais em bruto ou,
p arcialmente Pre p arados; pedras bru.
tas
J. MOURA — PI 587-600 — 13.369
1nN

875.14e

GEHOP

c4\Q'

Ii7.9 876.141

".4RTENGE,"
JIndlistria Brasileira
Requerente: Maenga Coastruteara
Ltda.
Local: São Paulo
Classes: 16 e 50
Artigos: Classe 16 — argila, areia, asfalto, azulejos, batentes, calhas de
telhados, cimento, caibros preparados
para construções, caixas de cimento.
caixilhos, cal, divisões pré-fabricadas,
esquadrias, estuque,'fôrros, grades, janelas. ladrilhos, lageotas lajes, lambris, manilhas, mármores, massas parar casa, parcel as 'isórías. parqu
ra paredes, mosaicos, papel para forCompany
rar casa, paredes divisórias, parquetes, Requerente: Alberto-Cu l verl rose
Park,
pedregulhos preparados para constru- Local: Com sede e mMe
ções, pisos, portas, portões, tacos, te. Estado de Illinois, Es t ados Unidos da
América, do Norte.
lhas, tijolos; tintas para paredes,
'Classe: 41
muros, portas e janelas. tubos, de
Artigos:
Adoçantes artificiais
concreto, venezianas, vigas, vitrôs.

cio)4N4).

1.

Requerente: Dynamit Nobel Aktiengesellschaft
Local: com , sede em Troisdorf,
Alemanha.
Classe: 16
Artigos: Placas para construçr19, películas isolantes, placas isolantes, piacas para represar, perfis para afins.
trução e películas protetoras para
, construções, todos feitos de material
•plástico; chapas para telhado, goteiiras para telhados e ripas pasai telha'da, todos feitos de matar i a:. Peaste:o
N.° 876.14S

Diacolor
Reauerente:

Agfa-Gevaert Aktiengesellschaft

110.1STRI4 EllusiLcrm

Requerente: "SE?" Sociedade Eletroe
técnica Paulista, Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Instrumentos de p recisão —
instrumentos científicos. — aparelhos
de uso comum — i n strumentos e aparelho& didátic o s — moldes de tenda th
esp écie —• acessórios de ap arelhos elétricos. (inclusive válvulas, lâmpadas,
tomadae, fios, soq uetes, etc-. — aparelhos fo tográficos, ci nematográficos —
máquinas, falantes, etc. — discos gr,,.
vados e filmes revelados), a. saber:
abaixa luzes abajures — absossoe
metros — acendedores — actin emetroa *- açucarimetros — acumuladores
— adap tadores — aerometrcia — al- .
coolometro — alternadores de' corren-e
te elétrica — alto-falantes — amassadeiras de uso domésticos — amortecedeiras elétricos — am p erímetros —
amplificadores — a mp liadores — analiaadores — anéis de calibrar — anermornetros — antenas — anúncios e/6;tricos — aparelhos acionados por
moedas — aparelhos aeroftogramétaicos — aparelhos am p lificadores —
aparelhos calibradores — aparelhos
cinematográficos — aparelhos cosmo*,
gráficos — a p arelhos de agrimensuria
aparelhos- de- alarma — aparelhos
de alta tens es -• aparelhos. de ar re2frigerado — aparelhos de' assar -he
aparelhos de astronomia — aparelhos
de , coesão — aparelh o s de comunicação eriterna — aparelhos de controle
de calor — apare/hos de contrôle de
fórça. — aparelhos de , contrôle de
mrwimento, apa,-Jhos de contrôle
de som — aparelhos de contrôle de
temperatura, — anarelhos de cortar
frios (de uso, doméstico) — aparelhos,
de encerar de uso doméstico —apa.relhos' de . engenharia — anarelhos de
engomar (de uso. doméstico. — aparelhos de esnagli anarelhos de
ev,aporaçâo — aparelhos de. exneriên-•
aias . científicas — a parelhos de termentacão — aparelhos de física —
aparelhos. ' de , Intodecaloue —. apare!Nes de fotografa — aparelhos de geo-
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troa — estrada de ferro — aparelhos res — lisimetros — lucimetros — lu- sinais de trânsito — sinailadores —
gésia — aparelhos de geosaetaa
aparelhos ae iniminaçao — aparelhos pasa; estrada de Serro eontrôle de; netas — lupas — lustres — maçaricos sinaleiros de direção — sincroninuaate instituto de beleza — aparelhos estiada de ferro, sinais autsmaticus — macrometros — lagnetógrafos — res — sanoscópos — sirenes — sismoae matar Insetos (não agrícolas) — para; estradas de ferro, sistema de magnetometros. manipuladores — fones — sismuscepios — sistema da
aparelhos de medição — aparelhos de sinalização para; estufas Para aque- manômetros — mapas astrograficos alarma — sistema de comunicação —
s — — mapas de astronomia — mapas sistema de contrôle — sistema de siDoservaçao — aparelhos de ardennar cimento — estufas paia planta
• aparelhos de passar roupa (de uso endiSmetros — evap orametros — geográfiCos — mapas marítimos — nalização — sistema de soai — sistaaomestica) — aparelhos de racho — exaustores, exceto de maquinas — mapas náuticos — máquinas afiado- metros — soldadores elétriSos — s o
stparelhos de reXrigesaçao — apares experimentadores de ovos — esposo- ras de uso doméstico — máquinas ci-quets—orveias—ported
tho's de sesusança. (inclusive do tra- metias. — extintores -Se incãnsio — nematograficas — máquinas cortado- aparelhos elétricos — tacôtnetros
fantoscôpios
—
faroletes
—
faróis
—
regca — aparelhos de sinalizaçao —
res, de uso doméstico — máquinas de taqueômetro — tasímetrós a- telefofecha-portas automáticas — lecna fazer café de uso doméstico — máqui- nes — telégrafos — telemetros — teaparelhos desinietadores nao
aals — aparelhos de som — apare- portas pneumáticos — feders — fer- nas de lavar le g urees de uso domésti- lescópios — televisões — teelvsiores
lhos de' tesecomunicaçáo — aparelhos ros elétricss para solda ferro para co — máquinas de lavar pratos de uso — teodolito — termsf ones
termóte tele)asao — apasleass esterilizados ;assar e engomar — fervedores —
doméstico — máquinas de moer ou metros não cliniceis — terrnoscégios
res (não medicinais) — apareMos fo- madores — filmes reveladores — til- picar carne de. uso doméstico — má- — termostatos — tira linha — tocatogramehricos — aparelhos sotogra- tranes, aparelhos — filtros automá- quinas de moer ou picar legumes de discos — tomadas — torneirss — auticos — fios aparelhos — elétricas — uso domestico — máquinas falantes tomáticas — torneiras de cqmpressão
ficas — aparelhos iototelegráficas
aparelhos gaseificadores — aparelhos física aparelhos de; fisica instrumen- — maquinas fotográficas — máquinas — orraderas — t orradeiros tostageofisicos — aparelhos hidrumetricos tos de; ficas métricas — fixos denta- lavadoras de uso doméstico — máqui- deli-as — transferidores — transistores
— aparelhos limpadores ate uso do- dos — fleximetres — flushes — foca- nas limpadoras de uso doméstico — — trenas — tripés de aparelhos Lotomésticos) — aparelhos metereol6gicos gem, instrumentos ótic ss dispostivos máquinas registradoras, exceto de es- gráficos — tubos acústicos .— tubos
— aparelh o s misturadores (de líqui- para; focalizadoses para cfsmaras
critórios — máquinas marcadoras de conduits — vacuometros --- válvulas
dos de Óleos) — aparelhos ozoraza- fogareiro (elétrico DU não) — fogões passagem — máquinas marcadoras de de• comporta — válvulas elétricas —
dores — aparelhos náuticos centificos (elétricos ou não) — fonendoscomes roupas -- marcadoras automáticas — varas graduadas — varigrafas — yes
— aparelhes pasteinizadores — apa- — fones — fenagraficas — maquinas marcadores eletricos — matemáticos lccimetros — ventiladores - a vibrarelhos projetorss — aparelhos rea- — fonografic o s — discos — fonógra- instrumentos — medidorcs de altura dsrts — visc osimetros — volltâmetros
tores — aparslims radiofônicos — fos — fonte de cabeça — fonsinisros — medidores de comprimento — me- — vol tímetros — ve'úmetroS — voaparelhos refrigerad ores — aparelhos — fonoscópios — formas elétricas — didores de distância — medidores de lumenêmetros — waatômetrols zimosradiotelegráficos — aparelhos repro- fornos — fosforoscOpios — totode- fôrça --- medidores de intervalo —
cópiss
dutores de iniasens — aparelhos re- calcad ores — fotafonss — fotassaflas medidores de p êso — medidores de
N 9 673.148
produtores ele sons — aparelhos si- — máquinas — fotoarafometros — pressão — medidores de rosca —
naladores — aparelhos soldadores -- fcternetros — fotoscôpios — freqiiân- medidores de volume — medidoras
aparelhos sonoros — aparelhos tele- cia — medidores — frequencimetros g raduados — megafones — megame-fônic o s — apsrslhos telegráficos — — fusíveis — bases de; fusiveis — tros — ' p e s asse:pios — mescladores —
aparelhos termostatos — aparelhos, fotometros — foteseSpios — fréqusn- metereolósicos — apsrelhos — metetoca-discos — aparelhos ventiladores chaves de; gabarit o s — galatometros reoscópios — metronomos — metros
JEAMANTX
— apito nss de outras classes — — galvaneme.los — garrafas térmicas — microfones — rnicrometros — miaquecedores aritoncmetros — aspira- — gás — bises automáticos deá gás, croscópios — mcrotomos — miras de
indatri m Rrecilel.re
dores de po — assadores — aatociaves bombas part.; gas, bombas para lim- base — miras graduadas — mistura— automáticas-chaves — bateriais — par tubos de; gás, bombas para pro- dores de líquidos — moedores de uso
balanças — balcões frig o ríficos — var — gás, contadores de; gás, difu- doméstico — molinetes hidráulicos —
barametros sores de; gás, dispositivos para lavar mostradores — níveis — objetivas fobalizas — barógrafos
Requerente: VOMUIZOS eaateno
- bazômetros — Batedeiras de uso — gas, distribuidores de; gás — fogões tográficas — Óculos — odometros —
Local: São Paulo
doméstico — bateriais — benjamins — à; gás — fornos à; gasogéntos — asciligrafos — oxiiadores — ozonizaClasse: g
binóculos — bitolas — bobnas — bom- sasSmetros — geisers — geladeiras — dores — ozonometros — ozonoscespos
bas de ar n 9 0 mecânicas — borbo- siroscópias — globos geográficos para — padrões — painéis de aparelhos Artigos: Rádios — te l evi sores L- esté
toca.
reos — gravadores de fitas
letas automáticas — bules elétricos — no — glucometros — gnomonos — go- elétricos — panelas de
pr essao — P a- discos e antenas para aparell -ios elébuzinas — bússolas — butirômetros niometros — graduadores — grafo- nelas elétricas — pantornetros
patricos.
— caixas automáticas não de outras fofos — grafometros — grafon o las — ra-raios pasime tros — padometros
classes — cabilibrad ores — câmara.s gramofones — gravadores — graví- — pendulos — penteadores elétricos
o 876.14S
N
de aparelhos — câmaras fotográficas metros — gravoscópios — grupos con- câmaras frigoríficas — câmaras do versores — harmonometros — hecto- -a pesagem — aparelhos paraa paiaINKTA
cinema — câmaras de televisão — grafo hectograno — hectoésteres gem, instrumentos de; pesos para balanças — picadsres d'e uso doméstico
campainhas elétricas — carregadores — hecto eixos — heliógrafo — helio- —
IndUetria Braeliera
aick-ups — olhas elétricas pinautomáticos — vai-regadores pneumá- , fonógrafo — helicometro — helicogra- de-nez
—, pipetas — pirometros — piticos — cartas astrográficas — car- i fo — heliometros — hellsocopios — roscópios
Requerente: "Inata" Indústria e Cc
— pistolas de pintar —
tas geográficas — cartas náuticas — helisstatos — heliotermômetros —
mj.rsio
plugs chapas de sParelhos elétricos — cha- 'herbário:Is didáticos s- herometros — pluviografos planisférios
Local: São Pauis
— pluviometros — pluves automáticas — chassis — chaves hidrantes — hidráulicos, aparelhos —
de alavancas — chaves elétricas — hidrobarometros — hidrodinamosne- voscópios — polarimetrOs — pularisClasse: 16
cópios — pontenciometros — prismas
chaves magnéticas — chocadeiras — trios
— hidrogra,fos — hidrolnetres — — projetores cinematográficos — pro- Artigos: Fabricação de tintas é agua.
clasiveiros elétricos — cidômetros — hidrostatos
— hidrotimetros — higrds- jetores da filmes — projetores de emulsionadas e afins, exclusivamente
cinematograf os — clinômetros — cl o- có p ios — hipsometros
— hadametres imagens -- projetores de luz — pro- destisadas à pintura de parede, muradores --colimadores *— colora-ac- — holofotes — horizontes
artificiais pulsores — prumos pulverizadores não
asos — comandos à distância — com- — horse s i na:as — ificubadores
poaias e janeira, etc,. • _
—
outras classes — quadrantes — qua- --•-ros,
bustores de gás — compassos (escota dicadores automáticos — indicadsres
•
dros
de
eletricidade
—
queimadores
N9 376.150
para desenho) — comutadores — de tensão de curto circuito — indicacondensadores — contadores automá- dores de aparelhos elétricos — indica- de óleo -- queimadores elétricos —
GUIA
DOILSTIO0
675fRi ui01114
ticos — contadores de rotação — con- dores de corrente — indicadores de radiofonos — rádios — refletores _
refrigeradores
—
regadores
automátiINFORMAI
IVO
versores coornstósrafos coane— indicadores de escapa- cos — registradores de aparelhos — Requerente: Tcmporis - PronSoç'ôs
teleiras — cometas elétricss — come.- elevadores
mento — indinadores de flexões — registradores de ar — ergistradores de
es para veículos — correntes de g ariVendas e Puslicações Ltda. S.C.
de fôrça motriz — indica- atmosfera — registradores de pé,so -aiensor — cortadeiras de fotoarafia indicadores
Local: São Paulo
dores
de
nível
—
ind
i
cadores
de
pSso
registradores
de
p"essão
—•
registracristais
de
radie)
—
crernastocopios
—
Classe: 32 — 33
_
indicadores
de
presos
(taxímetros
dores
de
termx)
—
registradores
de
cronógrafos
—
cronômetros
—
curr
nasses) — indicadores de pressão tensão — me.,*si + rad ores de tiragem — Srtisos: Jornais — sess.-tas —
rímetros densímetros — descasca- edes agás
cações impressas em s eral
guia!
— indicadores de pressão de registradores de tráfego — registra- _
tomes de uso doméstico — despe s ts.ts- vácuo —
ublicidade e propoganda ein geindicadores de quantidade dores de trânsito (borboletas) — re- ral p—
%es de uso doméstico — derisstaSores — indicadores
p romocões - - mnreendirnentoi
ele tensão — indicado- g istradores de velocidade — registra- diais — diafraamas — dinamome- res para motores
— indicadores para dores para veículos — registradores — pari icipações — a aenciamento
ros — discos automáticos — discos valvulas — inseticidas
não agrioolas- automáticos — registros para água —
N? S7,5.151
Sonottrafados — discos gravados -a• ap arelhos — Instrumentos
de cálculos registro para canais — registros Para
liscos Pára c ôa-ralos — discos sol-tf-aos — instrumentos de csntrôle-mecttnico
gás
aregistros
para
luz
—
registro
disc os tel s fanices — aistribnsss —instrumentos de física — instru- para vapor — registros telegráficos —
eletricida d e — d i spositivss rrtn.- mentos matemáticos — instrumentos réguas graduadas — relays ou ralais
rie.ns eu e l ét si sos para cortinas — náuticos científicos — intescomunica,
s _ essa-safras -os
— relógios e inseral (inclusivo co
11.1ebn — ebul ala ss
dores — interruntores — isoladores — lares) — reornetros — reostatos
- ejetores — eletroforo — eletrossea isolantes
— fitas — kaleidoscópios — reotomo — resistAncias — retificadoaos — ence s ad si ras — equipamentos lactoscópios
— lâmpadas — lampiões res — seismnfones — seisrnografos —
te anarelhas el é tricos — eouinamen- —
lanternas
de pilha — lanternas cal-- seismoscópies — selscionadores — ssão
—
espelhos
s
cronizs
s
si
rema
Os
— lanternas simples — larei- maforss — sereias de alarma —
ara instalação — elétrica — esnec- tricas
— lens ô metros — lentes — anis relas ria
rie aviso
" s de sissasasSs Indtistrio
Brasileira
.•
rosesSpios — esnetsarafos — espre- ras
hedoses de uso doméstico esnua- metros — linigrafos — liquidificado- — elétrica — sifões — estantes
Requerente:
Suavenyl
- Indústlia
ass exceto toara desenho — estabiliComércio Ltda.
adores els pressão — establIzadores
Local: São Paula
le voltarem — estadias — estadtmeClasse: 34
ros — estenom et ros — estereoseóniós
Artises: Capachos — esteiras Para
• estersoorafosc6p l05 — estereorne-'
chão -- encerados psra chão — linótos — estereoblanimetros — esterecnleos — oleados — Pa nos para :40as
PRI4'.(`O DO NúMERO DE HOJE:'N,
asas setssfometros — estetometros
Cr 0,20
na_cc2rIa:rsu — tapetes,
▪ esticsdores — anarelros estilomes
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