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Registro 391.549.
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N" 588.559 - Jolimoda Roupa< N" 608.642 - \Valia Wanzgek
NU 607.468 - Cervejaria 7groM cola Industriai e oCmercial - RaRegistro 391.527.
xetra - Registro 391.552.
8. A. Indústria, Comércio e AgrIcul- gistro 391.610.
N' 595.970
Perstorp Akite1sdla N" 909.168 - Oficina-de Ple t ur1 e tura - Re gistro 39/.580
,
N9 441.565 -- Pirelli S. A. Cia. In
•Funilaria Ubieara: Ltda. - Reuktro,ir 608.597 t_ Editorial riu ti ogra- Registro 391.528,
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As Repartições Públicas deterão entregar na Seção de Co.
municações, do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à gale.
blicação.

Março de 1969

•••• .4s assinaturas vencidas poderão ser suspensas sem pré-io
aviso.

E.XPEDIENTE
DEPAR1 AMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

..- Para evitar interrupção na
remessa dos Órgãos oficiais e re-

OdriaTOR GERAL

LBERTO DE BRITTO PEREIRA
Haat 00,LRVIÇO OS PUSLÉCOLOOS•

CHEFE Da *SOÁ° OS

novação de assinatura deve ser

nançA0

solicitada com antecedência de
trinta (30) dias.

reclamações pertinentes `,
FLORIANO GUIMARAES
à matéria retribuída, nos casos de a .B. DE ALMEIDA CARNEIRO
érro ou omissão; deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à S:ção
41400 la
de Redação, até o quinto dia .661 ,
G•041 /G /R bilsed•d• •ca %%%%% lanIts 50 OGRerliGn.•nGil•
subseqüente à publica;ão no{
industrial do Manistárt•
NiaclaGM
1
órgão oficial.
os indústrio • do ConNérChs
.-. As

- A Seção de Redação fimdona, para atendimento do público, de 11 às 17h3Orn.

Inipterso nee

co Depertraiiin

de Ir:punes Nacional

-• Na parte superior do enderêço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em 'que findará.
i

ASSINATURAS
R5,FAkilaS

g

PARTICULARES 1

FUNCIONÁRIOS

Os originiais, devidamente
Capital e Interior ,t
Capital e Interior :
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre ,- .......NCr$ 18.00 Semestre ,
NCr$ 13,50
grafados em espaço dois, em urna Ano
NCr$ 27.00
NCr$ 36,00 Ano
só face do papel, formato 22x33:
Exterior
Exterior a
as emendas e rasuras serão resNCr$ 30.00
NCr$ 39,00 Ano
salvadas por quem de direito. Ano • • •
NÚMERO AVULSO
•-• As assinaturas podem ser
tulal:ro
coulso figura na últii I.: página de cada
•-•
O
preço
do
tomadas cm qualquer época do
sir
exemplar.
ano, por seis meses ou um ano,
e- O preço do exemplar atrasado Ws/ acrescido de /yrs§ 0.01,
exceto as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de NCr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores.
sempre :Terão anuais.
•••••

N e 139.344 - Socleté Anonyme
N9 525.954 - Anomart - Industriar Comércio de Bebidas e Deter- Française Etemit - Reg:stra 79.410.
gentes Ltda. - Registro 391.629.
1' 9 140.518 - International BUS:N9 533.340 - Serenno F. de Fon- ness Machines Corporation - Regisgistro 79.411.
tes - Registro 391.630.
149 557.128 - Elos Club da Como-, 14 9 143.940 - Santal - Curvérch
nidade Lusiada - Registro 391.631. e Indústria Ltda. - Reg stro 79.412.
14 9 144.313 - Conerete Sawing
N9 558.940 - AlUI - Americana
de Representações Ltda. - Registro Equipment Inc. - Registro 79.413.
149 144.731 - Amp Incorporated n e 391.632.
N9 559.493 - Indústria da Sabão Regist ro 79.414.
N9 145.129 - Schwank Gaegeraete
e Óleos Ribeiro Ltda. -. Registro
- Registro 79.415.
n9 391.633.
149 245.287 Ne 571.797 - Granalha de Aço Registro 79.416. Contardo 8. P. A. Ltda. - Registro 391.634.
• N! 147.013 - Rolun & Roas ComN9 583.375 - Irmãos ilitbig & Cia. pany
- Registro 79.417.
Ltda. - Registro 391.635.
N9 147.252 - Indústria e Comércio
149 604.668 - Antônio Ferreira de
Sasazaki Ltda. - Registro 79.413.
Almeida - Registro 391.636.
N9 604.744 - José Bispo de Souza
149 147.536 - Luiz Novais de OUletra - Res(stro 79.419.
- Registro 391.637.
Ne 148.031 - José Ismael MusltaN 9 605.021 - conduza S. A. Consórcio "Rluminense de Administraç90 no Piragine - Registro 79.420.
Comércio e Industrie - Registro núN9 198.306
Sieinens - Electrogarat Aktiengesellschaft - Registro
mero 391.638.
149 606.270 - Casa de Saúde San- n9 79.421,
ta Therezinha S. A. - Registro nu14 9 118.187 - 'Calle Aktiengesells.
mero 391.639,
149 610.634 - Tapeçarias Donatilli
N9 148.827 - N. V. Philips' Oleeilampenfabriekeu - Registro 79.423.
S. A. - Registro 391.640.
N9 614.176 - Herbert R.udolph
IV 149.054 - Yawata Iron 8; ;Reei
Paul Wesser - Registro 391.691.
Co. Ltd. - Registro 79.424.
Ne 614.206 - Soc. Ctarindo R - bei149 149.313 - Otto Rudo/ph Meyer
ro da Gloria Ltda. - Registro nú- - Registro 79.425.
mero 39l.642
149 149.366 - Junkers & Co. GMBH
N9 614.441 - Organização Victor - Reg"stro 79.426.
Cactl) Rádio e Televisão Lide. -•
149 149.126 - Bissatos S. A. Registro 79.427.
Registro 391.643.
N9 149.7% - Caterpillar Tractor
N9 614.943 - Calle SAICF1 Da- Registro 79.428.
te S. A. Industrial Comercia/. Fi- Co.
150.745 - Harsco Coiporation
nanceira e Imobiliária - Registro - 149
Registro 79.429.
'ir' 391.644. 14 9 161.187 - 'Mudez - Construções ElétiMas Especiais e Blindada.;
Privilegio de invenedo
Ltda. - Registro 79.430.
Ne 131.615 - Paillard 5. A. 149 134.053 - António Menezes SIg:stro '79.403
dou - Registro 79.431,
14 9 134.156 - Angel Lopes Sanchez
Ne 131.640 - Mohitsco Industrie-s
- Registro 79.432.
Inc. - Registro 79.404.
N9 134.313 -- Sacleté Anonyme
Steel
Ne 131.719 - Ywata irar:
D:te Polyplastic - Registro 79.433
co. Ltd. - Registro 79.905.
149 134.548 - Ciba SOclete Ano29^ 132.021 -• Arricola Reg. Trust.
nyrne - Registro 79.434.
- Registro 79.406:
Ár :29.952 - Arrip Incorpoiateil -Ne 136.475 -- Allied Chen/cai CorBKr;stro 79.435.
poration - Reg atro 79.407,
W 17'7.022 - • Phtico Corporatmn
199. 1., b - •'
" -"

.-- As assaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser et :novelas até 28 dc fevereiro.

•-• A remessa de valõres. sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional. deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua opila
,cação
- Os suplementos i.).3 edições
dos órytios oficiais só serio rema.
tidos aos assinantes que os sen.
,citarein"no ato da assinatura.

199 139.634 - Base Warner CorNe 142.151 - Otto Rohloff Junho!
- Retistro 71.964.
poration - Registro 79.938.
19 9 139.082 - Regle Nationale dcs 1 N e 142.239 - General Electric :tempany - Registro 79.465.
Usines Renault - Registro 79.439.
ti 139.910 - Donas Magelhãe.; 14 9 142.240 - General &entale c:ein..
pany
Reg'stro 79.466.
Rito - Reg stro 79.490.
N9 124.025 - The Nacional Cesh
N e 140.002 - Siemens AktingtselRegistes Company - Registro 7:'.467.
Ischaft- Registro 79.441.
Ne 24.049
Lulgi Colombi - Re19 9 140.028 - The Natio:tal Cash
Registes Company - Registro 79.942 estro 79.468.
•
Ne 140,050 - Braunschwegische Ne '127.735 --• Cm/pagine de Caint
Maschinenbauanstalt A. G. - Re- (Iebain --- Registro '79 469,
gistro 79.443.
149 127.856 --- Owens - nineis
149 140.162 - Beteillguns - Uncl 0/ass Company -- Registro 79 41.11.
149 128 132 -- N, V. Phil i ps' :MoeiPatentverwaltungsgeseischaft BeSchranter Haftung - Registro 79.444 . lampenfabe g itnen - Registro ri mera 79.47/.
n
199 140.209 - Boi Brassert Oxige
Technik AG - Reg i stro 79.445.
51 9 128.697 - Eltra Corporahen
149 140.235 - Sientens AkIienreeel- Registro 79.472.
Ne 129.105 - Toho Rayon KiinuLschatt, -- Registro 79.446.
149 140.253 - HaLstengach &:, Co. sh i ki Kaisha - Registro 79.415
149
129.232 - Continental 011 com-- Registro 79.447.
Re- i/any - Registro 79.474.
SPA.
N e 140.339 Ne
129.937 -- Allied Chenical Corgistro 79.448.
N e 140.362 - American Ramo pro- poration - Registro 79.475.
149 130.571 -- Owen.s Ccirning
ducts Corporation - Registro númeEberglas Corporation - Registre nu-ro 79.449.
N9 140.382 -- Carlos A. &abei - mero 79.476.
799 130.677 - Soceté Anonym. AURegistro 79.450.
149 140.454 - rts - Rensténelas dre Citroen -- Registro 79.477.
Brasileiras S. A. - Registro 79.951. Ne 130.942 - Cornmerc i al Sreeints
No 140.048 - Metro Docksin e Al- Corporation - Registro 79.478.
Ne 13/.147 - Robert A. Oremo fredo Matteoli
Registro 79 1f2
149 140.549 -- Luigi Papa - Re- Itegstro 79.479.
gistro 79.453.
Ti" 133.043 -- Soeieta Famisentict
N9 140.564 -- Meinpic S. 1. -- Re- Italie
- Registro 79.480
gistro 79.454.
IQ 133.562 - Toyo Rayon Eibnsinta
Kaisha
- Registro 79.481
24 9 140.982 -- Caba Sociehe AnoN9 133.561 - General Motor, Zornym e- Registro 79.455.
poration
Reg'stro 79.982
N9 141.070 -- Auto Union
Ne 135.814 - Rousse' Cela( - Registro 19.456.
149 141.114 -- Anied Chen/tes. Cor- g'stra 79.493.
poration -- Fteg:stru 79.457.
51 9 133.851 -- Celanese Corp-,'.'
r
zi
149 141.362 - Gebrude Sulzet
Anierlua -- Rea , stro ^
Aktiengesellschaft tern francas Suizer • fNU
134 047 - CourtatUds /221 Freres Soc - eté Anonymei Ft--nstra Registro
79.425
n9 79.458
N e 154.600 -- Genetal In • 00
Inc.
Registro 79.486
N e 141.740 - International 7311.3i Ne 135.007 - Farbwerke
n989 Machines Corporation -- tt e2IS 1 5 eit
Aktiengesellschatt
Renstro 79 49 7.
tro 79 459,
135.201 - vidros COMI': 13ra
Ne 141.822 - Whirlpool
5l1 8. A. --- Re: stro 71.466
- Registro '19.960.
14 Ç 135 275 -- Huttenwerk O t -et::, • I -• u ru ',Ui...cresci w"irf; •-•.; ,•••1
Ne 191.9E9 - /flua: G d • 1
Fteeistro 79.461.
n e 7•1
Sou
7 1 14 1 Gür
Ntn,
14- 14-, •::)4
71.96e
rapicn - 1-Lt•tr.i .• ia.21.•3U
_
R3:1 1 COrk:0
"' - /Rue i; Ca. - Rt- mis, Inel I r:. s Co-To
bz" r3i i .136 -- P hi1Co Corporation Ne 33:45,2.;-) 0. 74 4r4l.
l'atiOss - Wg l. rj ;a.
- Reg i s t ro 79.409:
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N9 616.339 - Tinturaria e Lavan- N9 595.796 - Artefatos ds 'torro 21..
deria Santo Eustaquio Ltda.
da Gló ri Ltda.
N9 610.553 - Betaria alodas Ltda.
N9 595.231 - Indicatex de Turismo
N9' 610.3l1 - Prunabras ImportaPropaganda Ltda.
dora e Exportadora Ltda,
N9 594.770 - Madereira Santa Lua
N9 610.310 - J. B. do Nascinien- ria Ltda.
to a- Cereais Frutas e Legumes.
N9 594.730 -- Indústria de. Itaí-oeá
N9 610.309 - H. F. Nogueira.
elagem e Con- American Ltda
N9 610.012 - Tec
.N9 591.696 •• Soma - Abrasivos Li'
fecções Silvy Ltda.
N D 609.752 - Lincoln Publicidade mitada.
e Representações Ltda.
N9 594.655 - Colina Deccrações
OPOSIÇÕES
N9 609.722 - Mitográfica Indús- knitada.
tria
e
Comércio
Ltda.
N9 619.519 -- Francisco de Assis
Arthur Lundgren Tecidos S, A.
N9 449.781 - Maria Efigenia Fer- Chatcanoriand Bandeira Meto.
`(oposição ao termo 865.0222 -título
reira
Branco.
N9 619.461 - Casa Na.sclinento MáJóia Magazine).
N9 587-.457 - Indústria Hadid Col- quinas de Costura 4tda,
Têxtil Paulista S. A. (oposição ao
têrmo n9 866.185 Marca Luar).
chões e Travesseiros Ltda.
N9 597.892 -.Refrigeração Frio Pau
Lamas - Laminação e Artefatos de
N9 587.403 - Cornaq. Conservadora Limitada.
Metas S. A. (oposição ao termo no
de Máquinas Ltda.
N9 596.961 - Britania Empreencua
665.335 título Representações Águia)
N9 587.090 - Engeteo Ltda. Enge- mentos Ltda.
Chocolate Dulcora S. A. (oposição
nharia Comércio e Indústria.
N9 596.652 - Terlar Corretores Asao termo n9 869.019, marca Pra FrenN9 587.054 - Fábriaa de ConfeIções sociados Ltda.
te.)
Crizanti Ltda.
N9 596.407 - Fábrica de Janeiae
N9 585.479 - Pedro Felix Pulis,; Metálicas Ltda.
Centrais de Concreto do Brasil S.
585.400
Walter
Azambuja.
N9
A. (oposição ao termo 866.104 marca
N9 596.115 - Porcelanas Madô InN9 585.399 - Walter Azambuja.
Concre.st).
e Comércio Ltda.
N9 585.326 - Sociedade de Indústria dústria
Walita S. A. Eletro-Indústria ',opoN9 651.396 - Orlando Tinias Ree Comércio de Móveis Formiutil Ltda. presentações.
sição ao termo 864.927 marca Picolino) .
N9 594.007 - Loliplast Coméreao e
N 9 651.382 - Paulo Tavare,5"' ua
Inter-American °range - Crush
Indústria Ltda.
Costa.
:Company (oposição ao termo 860.983
N9. .651.342 . - Lanchonete PeixolanN9 593.463 - Indústrias Reunidas
marca Bidú).
Irmão Teixeira Ltda.
dia Ltda.
Comercial Pereira Barrete S. A.
Serviço de Documentação
N9, 651.294 - Otica contactus Ltda.
Nç' 593.431 - Craston Marchand.
(oposição ao termo 864.357 marca
No 651.249 - Isaac Lernher e HoN9 593.369 . - Ebem Equipamento
P E) .
Rio;
18
de
março
de
1969
Brasileiro Eletro Mecânico Ltda,
mero Teix-eira Scigliano.
Comercial Pereira Barreto S. A.
'ARQUIVAMENTO
N9 593.054 - Helion Paiva.
N9 651.228 - Comercial e Im porta(oposição ao termo 864.359 marca
Foram Mandados Arquivar os N9 592.415 -- Pecuária Triângulo dora Dernar Ltda.
P B).
Processos abaixo:
N9 651.217 -- Edições Panorama LiComercial Pereira Barreto S. A.
N9 616.766 - Santa Rita Modas Limitada.
N9 592.311 - Mundial Filmes Ltda. mitada.
(oposição ao têrmo 864.858 marca Ltda.
N9 651.042 - Tecidos e Vestuários
N9 591.795 - Domus Arquitetura de
P E) .
N9 616.6.66 - Irmãos- Radar.
Jorge Miguel Ltda.
Casa de Móveis Itaim Bibi Ltda.
N9 616.633 - João Francisco de Interiores Ltda.
N9 591 368 - Arcon Ar uitetura e N9 650.973 - Nelson Onofre.
(oposição ao termo 864.36/- marca Oliveira.
Itaim).
N Y 616.632
Edega,r Garcia Ri- Construções Ltda.
9 650.970 - In.diistrla e Comércio
N9 591.098 - Frigorifico e Comer_ deNCalçados
Bra.srema Ltda.
Humble Oil & Refining Company beiro.
cio Avicola Gallo de Ouro Ltd a.
N9
616.629
Barbosa
&
Carvalho
N9 650.902 - Comercio Indústria o
-(oposição ao termo; 860.765 marca Ltda.
588.746
588.745
José
Pereira
N9
Exportação Ltda,
Pastinha).
N9 616.627 Furtado & Cobel da Cruz.
Unilever Limited (oposição aos Ltda.
N9 650.901
Machados Calafate
termos:
Limitada.
588.646 - Credi Ramos Lt da.
•
N 9 616.626 - Ernani Guerra de N9
N9 869.535 - Marca Polilux.
N9 650.892 - Nia,si S. A. Artigos
N9 588.369 - Isolatex Elétrica Ltda.
Andrade Lima,
N9 588.319 - Tipografia Eram e.r Li- para Cabeleireiros e Perfumarias.
N9 867.807 - título Perfumaria
N 3 616.625 - Humberto Fortes.
N9 650.826
Frican Comércio e
Crion.
mitada.
tes.
Indústria de Refrigeração Ltda.
N9 866.929 - marca Endressol.
596.101
Mesquita
N
9
N9
616.622
Carlos Alberto POnN 9 650.683
Afonso Maria da Casta
General Motors Corparation (opoImóveis Ltda.
N9 650.662 - Serralheria Alumidex
sição ao termo 865.677 titulb Repre- tes.
Limitada.
sentações Impala)
N9 650.608 - Labormed Serviços de
Metalúrgica Proel Ltda. (oposição
:assistência Médica à Indústria e ao .
ao termo 864.205).
Comércio Ltda.
Chocolates Dizioli S. A. (oposição
N9 650.585 - Procomex Comércio
ao termo 865.539 marca M. S. Troyffluree•....eammeme
Importação e Exportação Ltda.
pical).
N9 650.426 - Repar Comercial e
G. Ricordi & C., S. p. A (oposiReparadora de Veículos Ltda.
ção ao têrmo 865.040 marca R. EraN9 650.409. -- Ao Parisiense Ltda.
ruvi).
1t9 650.403 - Produtos Oriente LiMóveis Cimo S. A. (oposição ao
mitada,
termo 870.612 frase de propaganda
N9 650.402 - Indústria e Comércio
"Móveis Mimo" o Mimo dos Móveis
de Máquinas Operatrizes.
- Móveis Mimo Ltda.)
N9 650.400
Jotade Publicidade
Limitada.
Robert Bosch GMBH (oposição aos
REGULAMENTO
N9 650.374 - Auto Mecânica Campo
termos):
Ltda.
N9 866.225 - título Bosca,
N9 650.307 - Indústria e Comércio
N9 866.227 - título Bosca.
Confortex
Ltda.
N9 866.224 - título 13osca.
N9 650.306 -- Artefatos de arame
Divulgação n9 '1.040
No 866,226 titulo Bosca.
em Geral Piajá Ltda.
N9 866228 - título Bosca.
N9 650.293 - Armarem Coape "LiN9 866.223 - título Bosca.
mitada.
N9 866.219 - marca Bosca,
PREÇO: NCr$ 0,50
N9 65°,232 - Dakier Jacob Antônio,
N9 866.217 - nome comercial BosN9 650.227 - Belocar Comércio e
ca S. A. Tránsportes, Comercio e
Representações Ltda.
Representações
N9 650.159 - Euro-American FilN9 866.220 - Marca Bosea,
mes Ltda.
N9 866.218 - marca Basca.
A VENDA.
N9 650.148 - Itsusaku Arima.
N 8,66.222 - marca Bosca.
N9 650.147
Akira Mura 'Lama.
Na Guanabara
. Scaiete das Usines Chirnioues RhoN9 65° .146 - Renato Miele.
ne-Poulene (oposição ao termo mi. Na 649.918 - Vermat-Indústria
Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alvos n•
mero 869.441 marca Lidoflazil).
Comércio de Materiais clf Construção
G. Ricordi -- C. S.p.A (oposição
Agência I: Ministério da Fazenda
Limitada;
ao 'Virmo 865.041 marca R. Fraruvi).
N9 649.821 - Jangada Indústria e
,Sabap - Sociedade Amigos do
Atende-se a pedidos Pelo Serviço de Reembôlso Postal
Comércio S. A.
Bairro do Pedregulho (oposição ao
N9 649.811 - Representações de Betermo 866.826 marca Sabap).
ém Brasília
Melas e Comestiveis Recobras Ltda.
Deea S. A. Indústria e Comércio
N9 649.810 - Confecções e Modae
(oposição ao termo 868.314 - marca
xa sede do D.I.N.
Ele e- Ela Ltda.
Deck).
N9 649.809 a- Móveis (atiro Branco
Companhia de IncremenCIN
to de Negócios (Ooosicão.
Limitada.
N9 139. 46 - Massey Ferguson Inc.
Registro 79.491.
N9 148.713 - Junkers & Co. GMBH
RegiStro 79.492.
Modelo industrial
Rendarte S. A. Indústria de Toa-lhas Plásticas -.Registro 6.657.
Réndarte S. A. Indústria de Toalhas Plásticas - Registro 6658.

no 869.368 título cin-Leo).
Aluminum 'Company of Canadá,
Limited (oposição ao teririo 865.775
marca Arco).
Companhia Indústria de Papéis e
Cartonagem (oposição ao termo número 858.415 marca Toalex).
Demag Aktiengesellschart (oposição ao têrmo 863.974 nome comercial
Dimap - Distribuidora de Máquinas Agrícolas Ltda.).
Companhia Aga Paulista de Gás
Acumulado (oposição ao termo número 868.596 marca Maga).
Volkswagenwerk Aktiengesellschart
(oposição ao termo 866.822 - marca
Volksbras).
Sony Kablishiki Kaisha (oposição
ao termo8-,a4.389 marca Sonibra).
Volkswagenwerk Aktiengesellschart
(oposição ao termo 866.788 - marca
Codiswagem),
Taba S. A. Empreendimentos (oposição ao termo 872.193 marca Figura
Gecmetricas). -•
•
Sodraga Sociedade de Draaa aens e
Construções S. A. Marca SOrfeagra)
Restaurante do Aeroporto S.. A..
(oposição ao termo 266.938 . marca
Aeroporto).

SEGURO DE ACIDENTES
DO TRABALHO

1892 Sexta-feira 21

DIÁRIO OFICiAL (Seção III)

Desenho ou modélo industrial
N9 649.808 - California Confecções 1nT9 645.939 - Fiernze Cutelaria e
Art'Vs Finos para Presentes Ltda.
Modas Ltda.
Deferido
N9 645.941 - A. G. Salgado. N9 649.807 - Metalurgica Rex In- Coco..
165.986
Novo modelo de móN9
diistria e Comércio Ltda.
Na 646.481 - Cinzel Comércio e In- vel conjugado para rádio e televisão
N9 618.876 - Edward Batista Dan- dústria Ltda.
Indústria de Móveis para Rádio e
tas.
N9 646.581 - Editôra e Artesa Grá- TV Son-Play Ltda..
N9 648.875 - Etntec Empresa Téc- ficas O Serrano Ltda.
nica de Construções Ltda.
Na 166.438 - Original medeio de
Na 647.613 - Instituto União FarN9 648.874 - 648.873 - 648.872 - macêutica Ltda.
suporte para lavatórios - Cerâmica
Emtec Empresa Técnica de ConstruN9 647.821 - Borsod.1 Botelha e Cia. Sanitária Porcelite S. A.
ções Ltda.
N9 166.803 Original modelo de
Limitada.
N9 648.871 - Ely Eudes Teixeira
Na 647.916 - Ipan Indústria de Pe. fogareiro -. Foglam Comércio e InVidigal.
ças Automobilística Nacional Ltda. dústria, S. A.
N9 648.870 - Drogas Belo Hariumte
N9 167.006 - Nova e original confiNa 647.942 - Comercial e ImportaDrogabel Ltda.
guração em acendedor elétrico -.Indora
Fer-Lu
Ltda.
esende N9 647.974 - Expresso Servrase Li- dústria e Comércio de Aparelhos EléN9 648.869 - Yolanda
Nolli.
tricos Lapa S. A.
mitada.
N9 167.511 - Novo modêlo de mó.
• N9 648.622 - Indústria de Peças Arquivem-se os processos.
vel Fibrolux Sociedade Industrial
para Autos Toscano Ltda.
Limitada.
N9 648.566 - Distribuidora Clayton
N9 167.608 - Modelo de maçaneta
de Gêneros Alimentícios Ltda.
Divisão de Patentes,
para portas de veículos - José SpreN9 648.249 - Maria da Conceição
gacinere e Filhos Ltda.
Adjucto.
Em 18 de março de 1969
N9 167.679 - Nova, e original conN9 648.248 - Osório Reis.
figuração aplicada a manopla - Mil,
Privilégio de Inve. ncei:o Deferido
N9 648.247 - Fawal Kamel Charib.
N9 648.244 -. Sorel Sociedade de N9 148.771 - Elo de Segurança para ton • Silva.
N9 167.682 - Nova e original conRepresentações Ltda.
aparelho guia-palhetas de turbinas e
N9 648.243 - Cicero Mendes e Rai- bombas hidráulicas - Aktiebolaget figuração ornamental aplicada a serra
manual - Erwin Hans Becker.
mundo Nonato Franco.
Karlstads Mekaniska Werkstad. e
N9 168.013 - Nova e original con7'9 648.242 - Lojas Rolan Ltda.
N9 149.000 - Autocla-ve, própria para figuração ornamental aplicada a lanN9 648.240 - Antônio Severino
tingir materiais texteis, montados só-- ternas de bolso - Orlando Rodrigues.
Silva.
N9 168.035 - Novo modèlo de cubo
N9 648.239 - Luiz Gonzaga Contart bre árvores - Maschinenfabrik Eugen
para volantes - Joaquim de Matas Jr.
No 648.237 - Antônio Pereira dos Bellmann G M B H.
N9 168.036 - Novo modelo de emSantos.
N9 149.320 - Centro de engrena- balagem para calçados - Fabio
gem de mudança para duas velocida- Cuna.do Barreira.
Cicero Menden.
N9 648.233
,N9 648.209 - 648.208 - Sulameri- des - Fichtel e Sachs A G
Na 163.118 - Ori ginal modêlo de
cana Engenharia e Equipamentos para
N9 149.363 - Distribuidor de infla. mesa para telefones - Abrahão velvu
mação para motores d ecombustão in- Sanovicz.
Indústrias Quimicas S. A.
Produtos terna - Robert Bosch GMBH.
N9 648.159 - 648.158
N9 169.057 - Novo modêlo de polQuímicos Fonte Forte Ltda.
N9 149.672 - Válvula de carga de trona - Ruma S. A. Móveis e ObjeN9 648.137 - Calçados Sayonara acumulador - oaterpillar Tractor Co. tos de Arte„
Limitada.
N a 169.110 . - Modelo de tampa para
Permutador reator
No 149.685
N9 593.987 - Fábrica de Roupas fluido-sólido - Preparation Industrial- liquides - B. T. Babbitt Indústria,
Química S. A.
le des Combustibles.
Brancas Divinal Ltda.
N9 596.146 - Erminio Zanata.
Na 169.111 - Modal ° de tampa
N a 149.794 - Sistema de arranque
N9 596.590 - Indústria de Artefatos hidráulico
plástica para líquidos - B. T; Babpara
motores
Caterpillar
de Borracha Indutex Ltda.
bitt Industrial Química S. A.
Co.
N9 606.071 - Comércio e Indústria Tractor
N'3 159.047 - Niveladora auxiliar Na 169.112 - Assento sanitário inde Bebidas Guarei Ltda.
land
i - Atam.a Paulista S. A. Indúsadaptável em veículos pesados emgeN9 620.820 - Soferma Sociedade de ral - Sebastião Medeiros.
tria e Comércio.
•
Ferros e Madeiras Ltda.
N9
169.113 - Modelo de caixa de
N9 148.659 - Original piscina des.
N9 623.714 - Fábrica de Móveis montável
e portátil - Brinquedos regulador de voltagem ou similar Ebro Ltda.
Televolt S. A. Indústrias Elétricas.
Play-Ground Ltda.
Na 170.96 - Original
9
modélo de
IV 623.818 - Victor Juntas Ltda.
148.023 - Interruptores para touca para banho' - Creações Malena
Na
N9 623.819 - Victor Juntas Ltda. circuitos de jato de ar - Ilitaclai LiLimitada.
N9 623.820 - Victor Juntas Ltda. mitada.
Na 624.000 - Guilherme Ellis.
Na 171.069 - Novo modelo de ca.N9 148.313 - Aperfeiçoamentos em
N9 624.021 - Liberty Publicidade cai
relativos a motores de espécie deira metálica - Usabra Indústria e
Limitada.
compreendendo urna .armadura • osci- Comércio S. A.
N9 624.026 - Alcebiades Verly.
N9 171.100 - Novo modélo de relólante - N. V. Philips'GloeilampenN9 624.045 - Aviário Santa Rita fabrieken. •
gio despertador - Empresa Brasileira
de Cassia Ltda.
de Relógios Hora S. A.
N9 624.094 - Cajunorte P.epresenN a 148.354 - Válvula de boia N9 171.690 - Abel da Silva Rei Eugenio Giansetto.
tações Ltda.
Novo tipo de martelo-Machado para
Na 624.095 - Orteco apresentações N9 147.324 - Aperfeiçoamento em Abrir e bater carnes.
brocas de profundidade dotadas de
N a 171.848 - Nova forma ou conLimitada.
Na 624.096 - Sóvolk's Peças e Au- ponta excêntrica - A B Skanska, Ce- figuração de recipiente para talcb ou
outros produtos em pó - Bozzano
tomóveis Ltda.
mentgjuteriet.
.
A. Comercial, Industrial e ImporN9 624.143 - Antônio Bezerra Pacot
129.604 - Suporte arttddlavel S.
N . 624.169 - Audi Control Audito -. para roda sobressalente de veículo tadora.
N9 174.797 - Novo e Original Deseria e Consultoria Ltda.
rural - .Unsaku Ito.
Organização Baixada N9 135.996 - Aparelho de superfi- nho Ornamental para tecidos - S.
Na 624.171
Fluminense Administração Ltda. para a manobra do trem de sonda A.N9Indústrias Reunidas F. Matarazzo
170.918 - Modelo de Caixa para
N9 624.283 - Fernando Moreira e no caso de perfurações efetuadas por
compressor destinado a instalações
José Angert.
meio de um motor de fur-e - çnspenso domésticas de refrigeração - .DanNa 624.284 - Fernando Moreira e a uni tubo flexivel - Institut Pran- foss A. G.
José Angert
çais nu Petrole, Des Carburants ET
NQ 176.072 -- M.odê.lo e conchete
.Na 626.074 - Irahy Moreira e Fer- Lubrifiants.
nando Francisco Viana Palhares.
Na 146.733 - Mecanismo de segu- comgraduação de distância - Ho
N9 626.084 - Dercham Ahmed Der. rança para freios - Jos.é Luiz Bar- x Ming Lee•
N9 177.137 - Nédio modelo de ca.gham.
• ri o,5Rodri g ' •
ma escamoteava' - Spinelli S. A.
N9 627.791 - Serralheria Irmaos
Indústria Comércio e Agro-Pecuária.
rodéle . de Iltil'dade
Rosi Ltda.
N° 177.138 - Nôvo modélo de cama
N a 140.669. - Nevo modela de cato- cscamoteável Spinelli S. A. InN9 627.795 - 627.796 - 630.203 ‘. aio d retorno para direção de
Serralheria Irm.ãos Rossi Ltda.
dústria • Comércio e Agro-Pecuária.
Na 644.764 - Aviário São Jeronimo cuias - .Vladimir Zancaner Basto e. Na 179.057 - Original Decoração
Antôni•o Torres de Albuquerque.
Limitada.
em betões para' buzinas -- Flávio
N9 142.942 - Novo modelo de me- Marchi,
. N9 645.226 - Laticinios Sereno Licanismo para movimentação de varie.
N° 1.79.824 Nôvo e original momiada.
délo de chave de segurança. -- FranN a 645.593 . - Dibala S. A. Distila zianas - Guido Bretoldo.
Na 145.482 - N:was disposiçóos co'. ciscd Dai Ré Neto.
buidara de Bebidas e Alimentícios.
N a 645.713 .-Distribuidora Petro- embarcações ilanch2s co bardos, prinPrilick cic tnvenção Deferido
cipalmente destinadas a espdrtes
politana de Frios Ltda,
_\ • 721.
Ap_ f e
N 9 645.374 - Triangulo Automóveis aquát'cos - Wá,lter Van n: e L uís r_.
211 real.
gu.era de Quantia', •
tratamento e aplicae Representações Ltda.
,

cão de filamentos de poliamida
Monsanto Cornpany.
NO 14.1..950 - Anton Johannes Vox
- Proces,:o e máquina para fundir'
pecas sob pressão per meio de material sintético.
Na 142.703 - Instalação para a
formação e o desaguamento de material fibroso continuo -- Escher
Wys,s G M B H.
N 9 142.840 - processo para a produção de um tecida animal retalhado
parcialmente desprovido de gorduraa:
e aparelhos para moduzir um produto de carne retalhada parcialmente
desengorduraria -- The Sharples
Corpora ti011 .
N 9 .144.029 - Nôvo separador centrifugo de impurezas" contidas em
suspensão - Bardella, i. A. Industrias Mecânicas.
N" 144.083 - Processo pm.a, estiragem de metais e ligas a alta tomperatura e dispositivo para a sua
realização - Cie. du Mine dez
taux te des Joints Curty teefilaci
N 9 144.851 - Um processo pare a
preparação doa derivados do 2alarnetil Androstano - Ormonoterapia
chter; SPA.
Na 144.852 - Processo para a P ilo
-duçãoe6,1-DIMETL15-DHk.
DRO-ESTERõIDES -- E Merck
Aktiengesellschaft.
N9 150.352 - Dispositivo '.,pre'.'acler
de poeira - Aktiebulaget Sveer.ka
Fiakteabriken.
N 9 151.957 - Apv,rfeiçoamento-; em
ou relativos a facas para matança e
sangramento de animais - trivin
Hans Becker.
N 9 162.355 - Mecanismo Controlador dei: - Trama - Ramon Balaauer
Golobart.
laT:' 104.205 - Processo para produzir em ausência de um agent3
sificador, um 'atice estável de alta
teor de sólidos contendo disnaraaaas
em si partículas diminutas de palimero - W. R. Grace &I Co.
N9 142.750 - Processo para a preparação de 6alia-metil-16-metilenoesteráide3 • - e Merck Aktienge ,reilschaft.
(+0 140.391 - Novas Dispcsiço,s em
fixador para -fios condutores em pinos
e R,pare:lhos elétricos - Heidma.nri
Gulden.
N9 141.635 - Processo de confecção de bolas de couro sem cámara
de ar e respectivo produto -- Genros
Ofco Ltda.
N9 141.763 - Processo e dispis1,1vo para a confecção de casas de Lmtão - Societe, Rhodiaceta.
N9 142.322
Nôvo processo do fabricação de taco para. salto de capoto
- Metalúrgica Capra Ltda.
N9 142.327 - Máquina de Enn.arotar - Theodorus Hubertus Auuarius.
Julian Nes Franciscus Aqu tri p ; e
Johanne.s Van Den Eijnden.
N 9 142.410 - Maleta para camoo
e praia com multiplas utilidades --José Hidaigo.
N9 142.686 - Enumero dor Elétrico
- Alfredo Mendes Pandolpho e E-milio Fernandez Isusquiza .
N9 143.575 -- uni dispositivo Prendedor de Papéis, conjunto da papéis
e análogos - Antall Kilga.N° 144.385
Ca:xa cie Transporie
de Latas a
• usada para trocar latas em grupa_ numa máquina de fiar
- O-M
N 9 144.386 - Nôvo frasco espargidor para produtos de, limpeza
pó ou liquido
Kanfort
L.
Na 144.410 - Aperteiçoamontes cm
aventai; - Eugênia Penne.
N° 144.893 - Ap erfeiçoamentos em
ou relatices a processos para ir
ds placas de corte, em particular para contadores de cabelo e
as placas de corte manufaturadas de
acendo com os ditos processos - N.
V. Philips .Gloeilampenfabrieken.
NO 147.799 - Aperfeiçoamentos em
canetas do tipo retratil - Cia.'. de Canetas Ca.mpactor.

Yeere.

N9 605.186 - Parfecta - Mão-deObra de Construções Ltda.
N9 605.190 - Arvep - Assistência
e Representantes de Veículos de Propaganda Ltda.
No 605.194. - Inffistria Metalúrgica
Klein Ltda.
No 605.197 - Cia. Madeireira do
Nordeste Brasileiro - Comabra.
NO 605.198 - Riolar Comércio e•
Representações Ltda.
N9 605.247 - Disa. Brasileira Injcteres e Bombas p/Motores Diesel
Ltda.
Comercial
NO 605.302 -- Codisa
istribuidora de. Automóveis lassisenS.A.
Dincol Distribuidora
N9 605.303
(Ia 'Ind. e do Com. Ltda.
N9 605.307 --a Oliveira & Mancheiro.
Darei Aparecido Fila.
No 005.333
Mariano Sanchea &
9 605.334
Fui'-nos Ltda.
s. 695.351 - Café • e Bar Amird
JO RGE Pi 37. a 48 - 19,3_1969 1`19 605.352 -- GIRE - Comércio,
lipp rtação, Representações O Exporaça Ltda.
No 605.353 - José Lemos de, Freitas.,
No f305.357 - Chnel S. A. •Material Elétrico.
e Ind
NO 6'05.305 - Panorama - Propa'carda, Editora e Distribuidora Ltda.
No 6 05.372 - Panificadora Ede
J. tala.
NO 60 5.377 Ezequias Teixeira de
Barroa.
N9 605 .403 - G. O. Importação e
érci de Peças para Autos Ltda.
N 9 605 .411 -- Francisco dos Sarítos
Dias da Cruz.
No 605 412 - Lutfi Boulas Mua.mniar.
NO 605. 413 - Lutfi Boulos Mirammar.
11 0 605. 414 - Etico - Emprêsa
'técnica I ndastrial e Comercial Liirritada.
N9 605.4 24. - Fábrica de
Linguiças Ltda.
Cia. :Fiação e Teola
No 605.435
dos Cometa •
NO 605.43 7 -Cia. Fiação e Teci' dos- Cometa.
N9 605.438 - Cia. Fiação e Tecidos Cometa.
NO 605.447 - Braçal Técnica e COmarcial Ltda.
NO 605.470 - Artoptica - ótica o
Notogra.fias L dai
N9 050..795 - Magazine Cereja Limitada.
NO 6450.311 - Elétrica Sereia! LiImitada.
Sylvio N. Gerin &
No 650.812
Filhos Ltda.
N 9 550.813 - Eletrônica Cotam
Ltda.
N9 630.814 - Casa Ernesto de Arligas paia Pres-e ntes Ltda.
N O 630.958 -• Emp. jornalística
São Paulo Press Ltda.
N9 020.959 - Distribuidora de Bebidas Bragattn atua.
No 630,980 - Cromeação e Nique;ação Niq-C.Nom. S. A.
N o 630.981 - Movemac - Móveis,
Mis auiras e Aparelhos para Escritda
ntaa.
N 9 6U.:82 - Flanado Ramos Jr.'
No 631.11a -- Revestimentos de
drcs Canana Lida.
N o 631.119 - Co na de Materiais
para Canstrações Zeglid Ltda.
Com.

Com
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No 6331.120 - Armarinhos Leão
Ltda.
N9 631.418 - Padaria e Confeitaria Mirando do Douro Ltda.
N 9 6331.419 - Organtec Produtos
Químicos Ltda.
N9 631.420 - Organtec Produtos
Quimicos Ltda.
N9 631.421 - Neves & Cia. Limitada.
•
N9 631.426 - PapelÁria e Livraria
Popular 'Ltda.
No 631.427 - Pai/Siaria e Livraria
Popular Ltda.
No 631.428 - Chin. e Ind. de Chinelos Tanking Ltda.
N9 631.429 -- Estacionamento Moate Alegre Ltda.
N9 6331.431 - Farmácia Inda Rá
Ltda.
•N9 631.432 - Cantina Central do
Gonzaga Ltda.
No 631.572 -. Gráfica Pinhal XÁmitada.
N9 631.601 - Metalúrgica N. S.
da -Penha Ltda
N9 631.605. - Gráfica
tada.
Eletrotécnica JarNo 631.606
dim Ltda.
NO 631.607 - Mactai Ind. e Com.
Ltda
Moussa. Taonk.
N9 631.608
Serralheria Ferroarte
N9 633.016
Ltda.
N9 633.033 - laiva Micucci & Cia.
Ltda.
N 9 633.035 - Construagris Construção Civil e Agrimensura Ltda.
NO 633.036 - J. Rezende & Cia.
N9 633.037 - Eletra Rádio São José
\Lidar.Eden

NO 633.038 - Oswaldo Bruno e
Maria Aparecida Bruno.
No 6333.039 - Lamadiad Emp'ório
Ltda,
NO 633.040 - Confecções Sorin Limitada.
No 633.047 _.-IACO - Indústria,
Administração e Comércio S. A.
Indástria,
NO 633.049 -. JACO
ecit. S. J.
inei
Administire••
NO 633.0;•
Vila Medea.
Fralag
• N9 633.055 -Ind. e Comércio fana.
N9 633.056 - Metalúrgica J. M.
Ind. e Comércio Ltda.
N9 633.110 - Auto-Venda S. A.
Camércio e Promoções.
Burmasa S. A. MáN9 633.120
quMas para Escritório.
Ne 653.129 - Burmasa, S. A. Máquinas para Escritório.
No 633.133 - Organização. de
Cudidados Infantis e Enfermagem
Ltda.
- Diamantes.
NO 633.153 Industriais Moix Ltda.
NO 633.387 - Indians Perfumes Limitada. - Arquivem-se os processos.
REPUBLICAÇAO: DIRETOR- GE-.
DIVISOES, • SERVIÇOS E
. SEÇÕES.

-

^

COLEÇÃO DAS LEIS
1968
VOLUME VII
ATOS DO PODER
LEGISLATIVO
ATOS LEGISLATIVOS DO
PODER EXECUTIVO
Leis de outubro a dezembro
Divulgação n 9 1.072
PREÇO: NCr$ 7,00
VOLUME VIII
ATOS DO PODER
EXECUTIVO
Dec retos de outubro a dezetnbrc
Divulgação n9 1 ,073
.PRWO: NCr8 18,00'
A VENDA:
Na Guanabara

Seção de Vendas:
Avenida Rodrigues Alves a' 1
Agência I:
Ministério da Fazenda
Atende-se a • pedidos oelo
Serviço de Reembeilso Postal
. Em Brasília
écdc do

I). 1

Diários de: 12, 13 e 14-3-69
Expediente de 18-3-1969
Privilégio de Invenção Deferido

NO 128.259 - Tampa para recipientes de material rígido com gargalo
largo ' e, ou, grande abertura -- Paul
Noter.
N9 137.702 - Processo de obtenção
de arroz em fita - Ye-Jen Chang.
N9 139.936 - Meio de contrõle para
comutação de conversoras na Svenska Elektriska Aktiebolaget.
No 150.889 - Um cortador de massas carne, legumes e frutas - Pierre
Gumbach,
N9 135.290 - Processo para purificação de manómetros Monsanto Company.,
No 136.412 - Processo para aumentar o rendimento de hidrocarbonetotaromáticos mono-cíclicos recuperáveis
em processos de. hidro-de-alcoilação
térmica -- The. Atlantie Refining
Company..
No 137.362 - Elemento de fixação
para montagem de chapas onduladas
de amianto - Artur Fischer.
N9 142.519 - Ferramenta para. eravar conetores elétricos em condutores
elétricos - Amp Incorporated.
NO 142.714 - Aperfeiçoamento no
processo de aplicação.de terminais em
calotas de resistências do tipo quina!co e meios niecânicos respectivos RB Resistências Brasileiras S.A.
Modelo de Utilidade Deferido

NO 150.651 - Nova disposição . cenatrutiva em. pinças para tornos macânicors e similares - Giovanni Grassi.
Transferências c alterações de nome
CIO titular de processos

Uniroyal
(alt, de nome d0
titular na pat. PI têrmo n.94.186.601).
Nca:Vicação
Ficam os requerentes abaixo mano
cionado.s convidados a comparecer a
êste Departamento no prazo dci 90
dias a fim de efetuar o pagamento cia,
taxa final e retirar o certificado, de*
acôrdo com o decreto . no 254. 23
de fevereiro de 1937:
• d'aii.a.a.
No 135.966 - Bargonovi
Ltda. - Reg.. 6.651.
No 187.722 -adVerner Is:
79.247.
N9 190.276 - Franc:: Sasai
6.655.
O 162.009
Euclides Metielr:
Reg. 0.65.6.
N9 85.096 - Sociéta Nouvelle •:es
-Etablissements Brandt, Reg. nU.
mero 79.248.
NO 134.188 - Indústria 'Termodinâmica Espaidola S.A. Interessa -- Reta,
Reg. 79.258.
N9 134.428 a- Julian Wylly Keck
Reg. 79.259.
NO 138.071 - General Electric Company - Reg. 79.267.
No 140.652 - Rosenhaina S.A. In.
dústria e Comércio -e- Reg. 79.281.
•N9. 136.444 - Farbwerke Hoechst
Aktiengesellschaft Varro. Meister Lucius & Bruning - Reg. 79.291.
N9 137.436 - José Waziino Rizo
Padilla - Reg. 79.326.
N9 138.025 - Verwaltungsgesellschaft der Werkzeugnmachinenfabilk
Oerlikon -- Reg. 79.331.
NO 138.231 -- Tokyo Dánki Kagaktt
Kogyo • Kabushiki Kaisha, - Registro
n9 79.342.
No 138.944 -- Wegeniatia Corpo-.
ration. - Reg. 79.354.
NO 141.020 -- Gerieaal .Electric
Company - Reg. 79.358.
N

Diversos .

Foram .mandados cancelar de acôr•
do com o art. 110 do Código os regis.
troa abaixo:
Patente no 78.792 - .Canadian Pa..
tenta and Developement Limited
..Cancele-se o registro). r
Exigências

Têrmos com exigências diversas a
cumprir
No 174.605 - Eletrennecânica Bento
Gonçalves a'S . A.
N9 1E6.995 -- La,dislaa Csaky.
NO 186.818 - Standard ElectriCa
Sociedade- Anônima.
N9 174)603 - Standard Electrica
Sociedade Anônima.
ArquivamentO de Processos

Foram mandados arquivar os .se.
guinte„s: processos abaixo menciona.
dos:
NO 161.353 --E.I. d ia rant, de Ne.
mours and Company.
No 164.0E3 - Elyg;dio. Mathew.
i
N9 164.693 -. Enchi &ago.
NO 1.65.898 - José 'Ribeiro Júnior.:
N9 167.115 - Inlamfra Indústria ().
Comércio de Lâmpadas : I'
Ltda.
NO 1. 68,533 _ Enchi Sego (Arquive-.
se os processos).
13,S

1

Indústrias adilares S.A. (oposição
à pat. PI íêrnio n9 122.568)..
• Diversos

.Valery Nerfunies do Brasil S.A. (110
pedida de prorrogação da patente MI
Foram mandadas anotar nos proa no 5.a69). - Prorrogue-se.
cascos abaixo mencionados as seguin- Iiii•• Silveira Monich (no pedido de
tes transferências o alterações de no-1 prorrogcrão da patente MI no 5.841)a
- Prorrarlie- Se.
me do titulai) de preceses:
Lustrene Elate Indústi.:a
Jedidá`kfl
(alt. de nsma do ata:lar lia pat. PI prorrogação ..
• - O 5.874).
- Prorrogue-se.
no 74.849). •
TI

•
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TERMO N5175.278 de 25 de novembro de 15(‘

TIRMO N a 175 8§4 de 22 de diieMbro de 15-65
.Requerente: DABI ...ZNDUSTRIA BRASIIEIRA DE APARELHOS

DENTÁRIOS H/A - São Paulo
Modelo Industrial: "UMA NOVA E CitIGINAL CONFiãúRACJI0
APLICÁVEL EM ESTUFAS"
aEIVINDICACE,9
1. "UMA NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO APLI

Requerente: TERAVIL RADIO FONOGRAFO E TET_EVISÃO LTDA
SÃO PAilL0
Modelo IndUstrial:"NO VA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃONAMENTAL APLICADA A TOCA-DISCOS E RESPECTIVO ESTOJO
REIVINDICAÇUES
9\10VA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO ORNAMENTAL APLICADA A TOCA.
DISCOS E RESPECTIVO ESTOJO", CARACTERIZADA PELO FATO DE
0ONSISTIR O CONJUNTO DE ESTOJO pARALELE p I pé DICD.COM ALÇA

, cAvri. EM ESTUFAS",caracterizada pelo rato de se apresentar sob

a forma de um corpo paralelipédico tendo as arestas de maior -

DOTADO DE TRUNCAMENTO NAS ARESTAS DA FACE SUPERIOR QUE

comprimento arredondadas, com as faces laterais abauladas para
.

,CONSTITU E A TAMPA, ESTA PROVIDA OE'REGIZO TRAPEZOIDAL POR
TADORA INTERNAMENTE DE ALTO-FALANTE OCULTO POR TELA p RE -

Sora e com acabamento metálico em relvo formado Por pluralida-

VISTO AINDA CONTRA O , FUNDO DA TAMPA SACOLA RECEPTORA DE 1

de regular de pequenas figuras elípticas.
2. "UMA NOVA E ORIGINAI CONFIGURAÇÃO APLI

r'

OoNnuTOREs ELETRICOS, SENDO QUE 4ÈASE DO CONJUNTO, CONST1
TUINDO TOCA-DISCOS p ROp RIAMENTE DITO APRESENTA-SE COM RE*
GIZO ANTERIOR INCLINADA PORTADORA ' DE BOTÕES DE CONTROLE, 1

CAVEI EM ESTUFAS", conforme a reivindicação anterior e caracte-

ENQUANTO QUE SU p ERIORmENTE SE ENCONTRA PRATO USUAL RECEPTOR DO DISCO E LATERALMENT E A ESTE SETOR INDICADOR DAS RO
TACOES E p ELO LADO o p oST0 LOCALi7ANDO-SE O BRAÇO rn "PICK

rizada pelo fato de as bases do dito corpo apresentarem-se Por
tampas com bordos revirados sObre as faces do mesmo, sendo que

a cnterior a provida de uma porta circular 1,:valizada mais próximo à região direita.
3. "UMA NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO APL1
WEL EM ESTUFAS", de acGreo-com as reivindicaçães de 1 a 2 e

UP".
- "NOVA E ORIGINAL CONFIGUKAÇÃO ORWIENTAL APLICADA A TOCA, ' DISCOS E RESPECTIVO ESTOJO", CONFORME REIVINDICAÇÃO ANYE.,
RIOR, TUDO SUBSTANCIALM ENTE COMO DESCRITO NO RELATORIO E
3LOSTRADO NOS DESENHOS ApENSOr . AO p REsENTE MEMORIAL.

caracterizada pelo rato de em posição diametral horizontal a
;dita porta ser travada por uma travessa articulada na extremada
e
(de direita e provida de alavanca ou cabo tronco-cSnico na es010rda.
4.

"UMA NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO APLI

,,CAVEL EM ESTUFAS", de acOrdo com as reivindicaçOes de 1 a

3 e

ricaracterizada pelo fato de na regiSo esquerda da tampa anterior
restar disposto um painel de instrumentos cujos lados acompanbaM
.WAltikuarwm

la curvatura da face esquerda do corpo central, painel âste que .
MMRH

*; -presenta, segundo uma sequencia vertical, um par de pilotos ou
;;.

°olhos de boi", um termSmetro e duas chaves circundadas por es-

*alas circulares.
F
,
5.
WEL EM ESTUFAS";

"UM NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO AFLI

de acOrdo com as reivindicaçães anteriores,

tudo substancialmente como descrito no relatório, reivindicado
'nos pontos característicos precedentes e ilustrado nos desenhos
'anexos ao presente memorial.
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Raquereate: LUIZ DUARTE LOPES - ao Paulo
1t4o6lo
do Utilidade; "NóVO TIPO DE DISPOSITIVC 4:;.-a.LOIÃO
1.—
inNiA4 ansPERTADORES" -,-,
!E
Beuumuardwa4 _ .. _
1 0 ) UM NOVO Trp o DE DISPOSITIVO DE ALARME P.0.4[\
!DESPERTJÀDORES, oaraOterizado por oonatituir-se de uma borboleta de
.terial Isolante fixada no eixo da oorda do diapositivo despertador do
I
•
relógio e de uma pega em forma de 2L", também de material leolante ti*
.mada na tooe posterior do relógio e. provida de dois oontatoa coa quais
i
aio Internamento ligados, em cada qual, urna das duas extremidades de .
,
um oabo elétrioo emocionado, oabo eette que possue as outrem duae extremidades, uma ligada a uma cigarra ou oampainba elétrioa em Outra
a um eomatâor alétrioo, nos segundos poloi doa quais liga-aa, em oada qual., um doa cabos elétrioos oondutorea da energia elétrioa.
<ramo p14 )47 '- -50

2a), UM NOVO TIPO DE DIsPownvo bn ALAIRM PARA.

DXsPETADows, aoórde com o ponto. 1, oaraoterizado por ser a borbole.
ta provida da um oontaoto elétrioo nas nninoide oom oa doia exiatentea
na poça em forma de °I.0.
vt) um Novo TIPO DR DISPOSITIVD01 Al.,AMM PARA
• DESPiRTADORZS, aoórde 'com oe pontos 1 e 2, subetern,lelmenA aomo doa.
'rito e representado no-desenho apenso.
4
.
z

n /; O

;—

Março de 1969 (1897

40) w -nvo sistema de corte para confeoção de paletàe',
marax,e .palet6 assim obtido 0 , caracter/mede de actrdo com o de)
"Acato 3 9 e ainda como o subetanciamente deeord40 e reivindicado j
no 'rasante ~Orla]. e ilUetrede poloe deeestdioe que o 400aDanbam.1
,

fig. 3

e
/4

4,PUNO Nd 3.-5i1("A 4e 26 da y:tembE& ta 103
Requerentes WALASNAR TEIXEIRA DE FREITAS aâo Paulo
Prisilígio de In vençUS "ITH APARALE0 EláTRICO PARA áLAREZ
CONTRA R0W501

PAIXIMMU
J . Ur aparelho elétrico para alarma contra

;

roubo, caracterizado par me formar de duas Ornai; fundidee em ma.
terial plíatioo isolante, que em articulam entre si, e que, oper.
todas por uma das suas extremidadea, contra a tensSo de uma mola
que age contra mamas pernea i afastam doia ep ontaotott elétrico8 i que
me mantém afastadoe, quando o aparelho é mOntadta.eGbre um pin0 100
talado no batente de uma porta ou de uma janela mas, derrubado o
ap4relho asae pino, com a abertura da porta ou da janela, paosacO
1;i referidaa pernas a manter os dois contactos é14tricos encosta..;

FIG.2

e

rãíci0 119 147 362 do p cta março de 1963 .
haquerentet MANOEL LEONARDO PRADO DOS SUMO - Estado do
aio de Janeiro
riVUgio de.Invençâo: "SUO SISTEMA DR CORTE PARA CONPRCÇXO
aE PAL3Td3 EM GERAL H PALETd ASSIM OBTIDO'
rtvTIlDICACEB
).0).• NOvo sistema de corta ara confocaces de Ra12111
asurol, e paletó assim obtido ", caracterizado por compreender a
axocuaao0Obre o tecido dobrado, do molda de metade das costas (cuja linha . de,centro, usualmente destinada à costura central das coa.
tem deverá mor aobreposta à beira do tecido determinada pela referd.
da dobra) e, sem eolu4o da continuidade, constituindo uma Unica
peça inteiriça, do molde de metade da frente do paletó, incluindo
golo, amboo cio moldes unidos pelo lado correopondente ao ombro
do paletó, de modo que, urna vez desdobrado o tecido, apreSenta-ea
um molde Unico, inteiriço, que compreendo as partes da frente do
paletó e a porçao das costae, as ouaiwee go unidae apenas lateral
mente, por co jtura, para a confecçâo do palet6.
29) pi NU° sistema de corte para confees:eso de palotóa *
IS foral, e paletó agoira obtido o , caracterizado de acardo com o
ponto 1, e ainda pelo fato de ee consubstanciar na •XO0u40 de um
kolde único para todo o paletó, incluindo ao costa°, ete duse treno •
teso oe boleoe e a gola, obtida por corte de um tecido previamente
dobrado a fim de, uma vez desdobrado, ser costurado apense lateral
monte, fechando as lateraiè do paletó, para posterior aplicação dae
mangas, fBrro, boleoe e arremates da gola.

30) " NOvo sistema de corte • para confecçao de paletó

an_garal, e naletó assim obtido *,-caracterizado de acOrdo com o
Muito 2, e ainda polo fato do paletó, quando pronto, 40 apresem.
Fax' costurar; nos ombros, nas costas, nas ilhargas e na gola, poe.
mindo apensa costura nas laterais, eObre ou bolso 0.4a4 CenaR
k412130$

dos um no outro e a dar passagem à corrente elétrica que slimentaj
Ioa cléMpanna ligada em aórie com ases dois contactos elétricos.
•
2. Um aparelho el4trico ; para alarme Contra
eoubo, como substancialmente foi descrito no re4t4r10 e raPro09u"
errà.ao A2fa 44~2

121°

Y150.529 as 'e de março de 1963.
Requerentet VIEXO EQUIPAMENTOS AZ PROTZ0X0 LTDÁ. ..310 PAUL0;.Modblo de Utilidadet 0 F0N0 MODELO DE PROTETOR PARA EIQUEIRai
.12RÚ4 fl 2

DE SAPATOS",
4).
°NOVO MODELO DE PROTETOR :PARA BIQUEIRA DE SAPATO.
.00natitulda pon biqueira met6lios reforçada, vasala inferiormente 91
dom o feitio usual, dotada ás pequena virola ou tlange na borda
,torno lofo40; o oaRaCW:1~ 0.Z0 teto
P°00.4S 494"in;g4'
.

r rit39C3
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1

Má éxtfeUdilit ká.~ El Prole:o/Monto 1 rífirida Vital% -'''T^;"' (Aí
*#
tiange 4, que configuram dou abas para fixação por meio da preitoo
virá
do
calçado
a
proteger.
It
,_da biqueira
.
. 2 " "SOVO RODEIO DE PROTETOR rou RIQUEZA/á DÊ Raia° á.
laurae
soa a ponto anterior, tudo coroo subetaa0.a3mente reivindica..
,
do, deecrit0 e ilastrado noa dóeenboa anexos.

rè 2' -..-Caracteriie pilo iate qió ia
t

tast com forma adequada centra a tampa da borda 9;

4. Recipiente do acaras com as reivindicaçoee •
1-3, caracterizado pelo fato que a conaração 12 da capa do,
.recipiente 1 pasea para uma parto plana 13 do fundo 2, ene!'
quanto o fundo 2 apresenta no centro um abaulamento 14."
5. Recipiente de acardo com na reivindicaeae.

\
.1-4, caracterizado pela forma-da capado recipiente de tal
• modo que a ondulação de reforço 22 que se nalienta rente Á„‘.
:por baixo do fundo da tampa 4 para dentro do interior, do
"recipiente passa do eeu ponto mais fundo atraven de um come truncado 23 para a capa do recipiente, sendo que‘niato,
a borda revirada euparior 3 da capa do recipiente se encog
:tra de tal modo sob um ;nulo obtuso para com a horizontal,'
'que .piando a tampa 4 for colocada coita eltre a borda revi i
4.
axiais)
rada do recipiente 3 o sa, borda revirada da 'tampa
uma ampla folga.
6. De ac6rdo com as reivindicaçiiee 1-5, caract&
rizaco pelo fato que a inclinação da borda virada do reei- Á
plante 3 para com a horizontal ; de preferivelment e go=802.
7. Recipiente de acara° comas reivindicaçõaa .!
1-o, caracterizado pelo fato que a inolinaçal da superfície do cone truncado 23 mantida iÚnxioa ou aproximada-,
. 4
mente idOntica para c= z's inclinçan ea ouperficie ,'a.eenc
,

do Çando
8. Recipiente de acordo com as reivindicaçiee

3

1-7, caracterizado pela disposição de nervurae longitudi-

,TERMO N 0 147.147 de 21 de febereiro de 1963

naie ou ondulaçOes no lado interno 16, cuja altura corroa-

'Requerente! MAUSER KOMMANDIT GESELLSCHAFT --ALEMANHA
N1,7110E1 0 de Invenção: "RECIPIENTE COM FECHO DE TAMPA *
REI VINDICAÇOES
1. Recipiente com fecho de tampa, eapecjalnentio

ponde à fundura das ondulaçaes 8, 15 e que preaseguem
fundo 2, sendo CIU8 "nisto cada vez duas nervuraa longitudi'\
mie 16 que se enfrentam ficam ligadae pclae nervuras do

reolpiente empilheivel de material sint;tico termopliásticov.

fundo 17.

no qual a capa e o fundo são compostos preferivelmente de

uma peça, sendo o . recipiente - preferivelmente fechado
por uma tampa de revirar ou tampa de enflar,sendo que nis.

9, Recipiente de acerdo coa as reiviaidcaoaaf,
5

-3 4

to a capa fica" enrijecida por ondulaçaes ou nerVuras, caracteritado pelo fato que a capa 1 munida de uma borda eupg
rior de virar 3 ; provida por baixo do fundo da tam pa 4. 4,0
respectivamente da borda de virar 7 de uma ondulação de re..
!Orço 8 dirigida pane centro do recipiente, cudo que nig
to a capa 1 munida de meios de refórço ou toem ;len recebe perto do fundo uma contração 12 que ne procesea aos pOucoo,'
que diminue tanto o diãmetro externo do recipiente que pOseibilita *mim o empilhamento ma reintranoia com forma de
xlcara da tampa 4 de

43

recipient e line ee encontra por bal.,

2. xecipienta de acera° cou a reivindicação

caraateritado pelo. fato que a ondulação dirigida para dentro 15 fica alargada de una maneira que a borda de virar 7
pode enaaixar na borda de virar de um recipiente 4181.121W.
3. Recipiente de adórdo com as reillndicagea

Pit r

•

olffill0 OFICIAL:

%ettbjuk,-21..

(eo

1 969 • 1899'

kaamlififiif.ya
Mequerentes.ALBERTOPRISOLI
PAULO
de Utilidades "NOVAS DISPOSIÇOES CONSTÜTIVià SN
TF:OURAM m i
t_
LRSIVIND/CAÇCES
,. 1, "NOVAS DISPOSIÇOES CONSTRUTIVAS ÉN
áSONiGRAPos- caracterizadas pelo fato de consistirem da fixeè?
certa dist:nela da borda superior de prancheta usualle
`fie tudo que se presta de guia para cursor ao qual ao apresenta'
rsolldírio um segundo tubo, ortogonal ao primeiro, estando-uma:1
rda: extremidades do cursor ligado por tubo ou haste -à extremie-s
Cadc do segundo tubo, ortogonal ao primeiro, estando uma das

lextremidades do cursor ligado por tubo op haste, à extredidade
(do Segundo tubo, conformando triãngulo, sendb que sob o va4t/..
it. inferior do conjunto se encontra rolamento que desli ga et.
Wie- e borda inferior
da 'prancheta.
. .
- 2. "NOVAS DISPOSIÇOES CONSTRUTIVAS SN
áCNIORAPOS",Conforme reivindicação anterior, daracteritadae
Lieis pelo fato de que o segundo tudo,mencionado como ortogonal)
Iprostai.se de guia para cursor suporte de esquadro usual, Sendo..
L":que Um Contra-peso interno ou externo aos tubos se preste se e.

' TERMO N.O 18O.846 de 30 de júnho do 1966
e
Requ)onte: BAROL6 & CIA LTDA
, Por-Sné

•

V

,liodéb Industriai: ° ORIGINAL CONFIGURAVi. 0 PROPORCIONADA á
ILVASILEAMES PARA EMBALAGEM
REIVINDICACCE,,,,
,43.2)
.
"

ORIGINAL CONFIGURAÇXO PRQPOROIONADA A VASILHAMES PARA]
,

0 . compreendendo um corpo sensivelmente cilindri.,
co (1) de beca de igual-diâmetro tamponada por tampa (2) dei
reses e caracterizada pele fato da sua superficie de revela:.
,
1
ção'(3) apresentar-se totalmente guarnecida por uma plurali.
1
dado de ressaltes retilíneos (4) dispostos verticalmente e .
I
equidistantes entre si, interligados, na base, sem solução .
de continuidade por um friso (5) em ressalto que delimifh o,1
bordo inferior da tampa; e ainda pelo fato da penetração da 1
tampa ser limitada por uma dilatação anelar (6) periférica =.
sem solução de continuidade do corpo ( .1) sendo este visivel.
mente arredondado (7) na base, pela diminuição gradativa e!
aensivel do seu diâmetro, terminando em projeção cillndrict
-em frizo estreito que constitue o plano de apoio do conjuk
EMBALAGENS

22) 0 ORIGINAL CONPICURAÇãO RROPORCIONADA A VASILHAMES PARA EMBALAGENS 0 , caracterizada de acerdo com o ponto -1-, e aia
',da como o substancialmente denrito no presente memorial e ..
ilustrado pelo desenho que o.acompanha.

Sailibrador para a parada do esquadro sa qualquer-altura.
3. "NOVAS DISPOSIÇOES CONSTRUTIVAS SN
ii,CNTORAPOSP , conforme reivindicações lu e 2 p , fiado substancial.
ente como deacrito no relatório e ilustrado nos desenhos aporão:à

jt) presente memerielt

'‘,TERMO NQ176.b87 de 2 de fevoreiro'de 1966
'Requerente: FABRICA DE CANETAS DELTA LTDA
FIG.1
TIUNO NÉ 147 216 de ZZ 'de fevereiro de 1963
¡ Requerentes ALBERT NISSIXOFT . São Paulo
Iledeilo de Utilidades "NOVAS DISPOSIÇOSS SN GAROAS PAILI

'Modelo IndustriAWNOVO MODELO DE CORPO DE CANETA ESFEâOGRk:
„

P/CA (15
REIVINDICAÇMS,
modelo de corpo de caneta esférográf¡
6e, caracterizad pelo fato de possuir tros achatamentos, no
, 1.

Novo

'm

CFNINDICacOns

1 - Novas disposições em cargas Para canetas esfe
"rográficas, compreendendo um corpo tubular alongado fel..
to em material plástico, caracterizado por apresentar •.
uma maior parte de seu corpo, de diâmetro maior que a par
te extrema inferior; apresentando-se esta com o mesmo dia
tetro das cargas comuns, sendo a extremidade superior da.
da de uai prolongamento à guisa de tampa com pescoço 01,e
indricó de diâmetro igual ao da parte extrema inferior..

lh

ê

2 - Novas disposições em cargas para caneten esfew
.rograficas, acorde com o ponto precedente, sabstancidne3.
íte como descrito no memorial e ilustrado :108 desenhos aag,
x08,

_corpo cilindricop formando una superficie triangular de,
0
a tomar o formato 'dos dedos ao empunhar a Caneta. .
2. Novo modelo de corpo de caneta esferográfi

a caracterizado pelo fato do ser como acima descrito o rej
vindicado e essencialmente representado no desenho.anexo.1

à
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' TERMO-N al:74.985 de . 19 de novembro de 1965

Requerente: 1NCORA INDUSTRIA E DOMERCIO LTD,s--_-U... ., ?"tu
, . Modelo 44ustrlai.: n X01fh COWIOUP.."'çr.0 EI.: :;v- .0 . 7 : - . -"
7

-fIBMO N e147.302 1 do marno de 196.
j equerantae RUMA INDUSTRIA. E ocemOIO DD MSTAIlL.
UCA E PLUTICOS LTDA --SIO PAULO ~swiOdW
Modelo de Utilidades "DM MODELO DE mono PARA CORTINA
#4".41"'
REIVIhOICAÇUS
_.
. .

-

. 1 - Om Modelo de gancho para cortina, feito de fio de
yfl.on duro ou outro material plástico com propriedades aqui-

. /citei', caracterizado por ter a forma de ane/ eliptioo com
:racalio circular ou eliptica, interrompido perpendicularmente
' aproxim'ademente - deis tortos de seu eixo ,longitudinal, gen,10 ae.extremidades superiores viradas para direao converge
em foras de proáeçUe Moo que deixa entre si Um !ao. :
2 .., O modelo-de gancho acorde com o ponto a o!, Cometi

'Ite.

azado pelo tecto de gua °ceei°, eliptica ou circular, dimimir da volta inferior para as extremidadee superiores, pendi
leis desenvolVida a eetao de ditas.proje¡Oenetwerieree coe,
lergentee, ao quale'oão arre ,i5adadaa no . parta.inferior e tem
Maaextremidadea chanfradas na parte 'iniperiót':, havendo emj-.
Oboe os ládoe davolta eliptica uma zoila saliente plana
Mn& a lauto interna da volta inferior dotada de Mag usrvg..
COE Um recorte semi-circUlartentroo . O.
1 - O modelw,de gancho para cortine acorde Com ee gel,
tonteá precedentee =a tomo deacrito'no memorialaxeproeente.
leitoa deeenhoe anexos. 44e.',

1

! % 77 `n V.

.

.
..ntnimcioki,s
.
112) - i xOn obuicww& -.n: SUL:CG :"1. ,..; ..224‘

1-; cLuBILÃLV6", coruta-risada pelo Sato de, ao loneo.do hdrdo
da Saco :.afeiior do solado, haver 'faixa saliente e bem astral. •
4mr 'é ; tum e noutro htSrdo , IA uma pluralidade de Pallencias(
tranavereala, dietanciadas mire si, e Coa ae pontal:3 'am are&
temidxG"ular; o Partir ,do arco dianteiro, hA saIienoiajam
cOntOrno aproximado da lánnle, da qual partem OURA. eRliZtaid
, M2 loc.axigo, com faixas triangilaree internaa e, no interior
dea'telm'otivo há it,a3 'efilienciaa anelares concentrieae, com gg
aiântig circular' no interior; na ponta deste motivo, localiza
do na sOna da arcada, está conectada sallencia triangular,. em
cujo.itteriOr há plano igualmente saliente, tambdm triangular',
dg beee'deste motivo triangular nartem , dnas paliendlas diverf
gentes, ladeando plano salidne interna,, que se oonfande co ia
o'bdrdo.da zona do salto, e, no-cientro deste motivo l lid dUze
' m Plano saliente circular cano
sal-1;214as, condentricas, com U
tral, o, eV tV - Tr estas saiienciaa; há micro-mgosidade pape
•ficiele,,. :
2s) - "1{OL-CO1P1GU7tAÇID 1M soulo...ta-!ft,:,
acorde com o item anterior e tudo como
E 001W4UTOS%
descrito, reivindicado acima i e ilustrado no desenho ancws.

.4 '1"-.4

fia 3

tâno 10 160.873 da dnimho do 19bo
1
SCREACHAo~A.A.tde ks1
Roquorente g DORBCNITE S)A.
Jesonho Industrial; 9)SUNH0:P/RÉMIW APLICA.WER SOLA4 E 64PAS41
REI1YINDICAÇO2$1-1m-

•

1¥ -

1. ~anho piramidwaplicado em sola! e 44,0Jat.
p ai 'caracterizado por ter st&waivad piAmides em .alto
coloOadai çio linhas retas, Pende tetaa_partae/aa
,
lapoatae, tal como descrito e mostrado ao deoegto attFie. Mrta EZ
"
r",
effen 1WMF'1,02

Mrn
<maw
2.02araMW

eaffeermace
goonewafflaz

GEE. Eau. E GEME
2Ena,olletense

'n-,10112 10174.900 co j. co iiexembro Ge 1,165
P1tàL0
pequerente; INCORS INDUSTRIA E COMES -610
EM
SOLADO
De,
Tilfid
.0
CRIOINAL
COMPIGURAOKO
s
trle/:
Modelo Itdu .
c'ORRELATOS
REIVINUICAOji
•
"ORIG1U£L cornou-RATÃO BR .SOLV
TENIS E CORRLIATOS",':"caracterizada pelo fato do, a0 1bt0- DO
go do, bdrdo da face inferir do solado, haver uma faixade re'
lectiva largara,A qual, eMcdrto trOahoda zona *encava, toml
Datar largura, com •bárdo Sinuoso, em arco lrragnlar, cs4a mar
*sem interna 4 em xeràpa:, e em teda Gata mrperfício-mals-sall-.;:
ente IA 1210:0-rU5Ógiaaag4i:^4 superfície rebaixada ,interna do
. solado PrOPriamenta ,dito,u& varias salOnciad tgegelel$,
•
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-"iétilexada0

enr,re si, i ntersecadas pdr outras
$aliêxICiAd esaW
vere;ais retas, em certa zona apr esentando-ae
eril fdrma de "Vo
obtuso, e, no ângulo interno de cada saliencla am "V";
bá tea,i
liância circular, com b6rdos 'em rampas
;.aindanestazOna do.
solad o- p rbpriamente dito, ad j acente

r„gularm-ente espaçados vutro el.
II) "NOVAS DISPOSI UES EW DESENROLADOR DE FIOS DE BOBINAS CO-.
FICAS E -CILINDRICAS, DESTINADAS XS URDIDEIRAS", como
em I, ce:2

h margem côncava, 44 Na.
por"

AO mais

saliente, com tres saliâncias em arco, conectadas
'outras saliencias mais estreitas,
radiais,
•

Do-DE TI S

c:ctirizado por haver etLre

lindriça (6),. pr eferencialmente tam.b5m de P o neelana
, sóbre
[;-!. ~m~n~~~~lin~,~,- ,~42:0A
çual esto montados dois discos (7) liv£es e independentes
en;

2) - " ORIGINAL CONP
IGURAÇA0 EM SOZA.-{
E C ORRELA=S", ac6rd -

acom o item anterior, cara0,..f
-terizada, finalmente, pelo fato de, na s
uperfíCie do salte ..
ter dpíicada p arte'dos motivos ornamentais
existentes no sols I
do Prb p
riamente dito, ou sejam, várias salienoias em
sentido t•
inclinado, um pouco d i stanciadas entre
si, intersecadaa P
er
outras saliâncias
transversais retas, em certa - zona a p
resen •
tando-se em f6rma de "Vi' obtuso, 4
no ângulo interno de cada1.
saliencia . eni "V", 44 daliância circular,
de mbdo
que aa salí..;
âncias em "V" est -ció em posieZo '
oposta âquelas do solado . prb...
priamento dito. I -

A

base (1). uma Pequena haste ei4
,:„.,,,,og,~24eiwnts~~,
t1'34X

)re si, de bordos recurvados cOnicmneute, estando as conicida.
les dos dois discos opostas entre

!

si

formando 'uma canaleto

&, uia A passagem do fiv,
_
III) ".i. ?j VAS DISPOSIOES

DESERROLADOR DS FIOS DE BOBINAS CO-

-i
s:nn&..W

3e)

ORIGINAL CON PIGUEAQZ0
Em.sonki
DO DE TENIS E COR
.C.ELATOS", acorde com co itens an
teriorea
e
tudo como 'descrito, rei
vindicado acima e ilustrado no desem4U
anexo,

NICAj 2 CILINDRICAS, DEWINADAS AS

URDIDEIRAS", como em1 e

II. caracterizado por haver sCbro'a base (1), ladeando os dem.
3
~.~WMN~womw ., , ,
tos da parede (3) uma 4/aste r1olica (R) cuja extremidade ante'
• -~;•~,nwt,-,~•~>C,iitroc~-"''
--~~41
rior 6 prUa ;.t base (1) próxima do o rifia lo ( 5
) seguindo suPo*
-..~0~~14~eágY,
r iormente att) pouco alóm dos discos (7).
IV) "NOVAS DISPOSIOES fillsW DESENROLAM DE FIOS DE BOBINAS
CAf;'E CILINDRI
CAS,DESTINADAS AS GRDIDEIRAS"

CO

substancialmente

, 661,::0 6 descrito acima, r oi ("indicado en I,
II e III, e represou
al~~0,0~~
z,ado no .desenho anoxo,
è.,

TERMO Ne 152.”6 de Zj as s e tembro dee 1963.
Requerentes O T TOFUSO-MÁQUINAS
IMBU E PARAFUSOS LTDA,
SÃO PAVIO,

,m0r,1

Privilegio de Invençâo: "NOVAS DISPOSIOES EM DESENROLABOil,

DE FIAS DE DOBIN AS : CONICAS E CI LINDRICAS. DEsmAnAs Ae
DIDEIRAS",
REIVINDICACU4:
I) "NOVAS DISPOSIOES EM DESENROLADOR DE FIOS DE BOBINAS CoN1-:
_.„--!AS É CILINDRICAS, DESTINADAS àS URDIDEIRAS",

POr ser

con stituido
/.

no

de

c a r aeterizado 40

um corpo, pr eferivelmente de porcelonp,

N,
qual uma base (1) possui- duas paredes laterais (2) e (3),

s endo A . Parede provida de um orifloio (4) P
ar a a entrad a
fisil enquanto'a parede (3)
6 e21.
1!...,tPc!r 1?:"1"

dr7a
Toamo Ne 166.344

de

22 de janeiro de- 1965

Ro qUerentes INSTRON $IA INDeSTRIA E COMEHC'IO=SkO
/leal° Industrial: " ORIGINAL MODOLO bE CHAVE DE COMADO
REIVIRDICAÇ

• Origlnal modelo de chave de oomando,caraoterizadc:
do

d94t °

r

poz 'Opf.'esentat uma caixa prismática retangular tendo em um do.
¡nue ladqs meApree, Uma 4aete de, aeiene~o ° °Z
1,32W de ee".ii.
-------

"Mar.ç,9„...d‘.1969

:190í
rd-C-Simai.fIíes;"de-placaTi801-SlitWeil"4:71"0-~k&
•
dtmente dois terminais, um deles interligado a UM DUAg9 Ont.0
por'ponte: no lado opoato,são previstos, da me0Aa, f00.10',
P
dois-tutroe terminais um deles recebendo um pol.( de UM& re0
tencia,cujo outro polo e ligado a contato extremo,.r004M4-0
Ola esta disposta no sentido horizontal;tudo substancialmente)
çoomo descrito e ilustrado nos desenhos anexos:7
Fm_

s. e

9

3

cuja porcentagem de 0-Olmm á de pelo menos 33 % por volume
da quantidade total do barro de liga,
45
e
em
acima
de
1
mm
ee
eleva
no máximo a 36 % Pot; cuja porcentag
,".
'volume da quantidade total de meios de enmagrecer,
r.,
eão misturados entre ai,

'JI
9 FIC.1

z

lOtt-a p'r6iiá da ftio õ6til b¥55' ai, 'Itã latadó e meiba do-iiii;"
[ magrecer, caracterizado pelo fato que, em relação to Volureel
W
F
total 20 -.64 % por volume de barro de liga bruta brivaU0 1,
r
Com taManlioe de grão de abaixo de 0,1 mm ate acima de 1 nua;
e
36 - 60 % de meloa de enMagrecer.'

`

FIC. 3 —,-tgRMO Na 166.345 de 22 de janeiro de 1965
Requerente: INSTRON S/A. INDUSTRIA E CCMUCP0.4.-.;540 PAIgt
Modelo Industrial : "NOVO MOD gLO DE CHÃVE DE COMANDO "
REIVIDDICAÇOES
de comando, caracteri
Dado por apresentar uma caixa prismática retangu]v.r teM
do em um de seus lados menores, uma Haste de acionament o
e em uma de suas faces maioreà, sendo prevista uma plaGa
4
isolante na qual são previsto ã alinhadamente doia temi..

t, pendo que
Ma g oa granulosa conseguida ó formada eob pressão para tijo
.i_00 ou outros objetos.
2 - Processo de acera° com a reivindioação
actericado pelo fato que no barro bruto britado a porcento.
j
igem na classe de tamanho de O 0,1 mm se 'eleva no mlnimo
15. % por peso, porem no máximo a 60 % por peso da gusa-tida-

í

-%:e de barro de liga.
3 - Processo de acOrdo com se reivindicaçOee 1 e
P, ,caracterizado pelo tato que, em relação ao volume global,

1. 2:ovo ;.lodelo de chave

I

a porcentagem de meios -de enmagrecer com tamanhos de igção de
O - 0,1 rem se eleva no mínimo a 15 % por Peeo, porem no máximo a 60 % por peao da ,quantidade de barro de liga.
4 - Processo de acento com as reivindicações 1
F-e 2, caracterizado pelo fato que em relação ao volume total,

nata laterais um deles abrangendo dois Contatos ligados
F
por ponte; no lado oposto tras terminais alinhaos'o ia4
1
termediário tendo ligado um dos polos de uma resistencia
frehjo outro polo á ligado em =nina' solitário,resieten4'j

a parta dos meios de enmagrecer com tamanhos de grão acima à
de 1 mm se eleva no mínimo a 10 % por volume, a dos meios de

está' disposta vé-rticalmento;tudo substancialmetIte ca.
,nr
descrito e ilustrado nos desenhos anexos.; RC

-eia
,tc)

samagrecer na classe de O - 0,1. mm no máximo a 30 % por volu
me da massa de formar total.
5 - . Processo de acerdo com as reivindicações 14,

—

caracterizado pelo fato que os meios de enmagrecer sãOÀ
Usados com tamanhos de grão entre O e ceroa .de 5 mm, • a bar
W

ro de liga bruto britado com tamanhas de grão entre .0 e cerca-de 2 mm.

6 - Prodeeso de acerdo Com as reivindicações 11
F..
4, caracterizado pelo fato que o barro de liga bruto britad0
!".
tem um contendo de umidade de pelo menos 5 % por peso e
má2d.mo 15 % por peso..
7 - Processo de
5, caracterizado pelo fato

ahOrdo com as reivindicaçOes 11

que

na fabrioação de uma massa de

formar em si plastioa com capacidade de ser pisoteada ou ma
sada, o contendo de umidade do barro de liga bruto britado'
não á suficiente, devendo o meio de enmagrecer ser umedecid4
FIG 3
• ,,,,
TERMO N 9 152.126 de 21 de agOsto de 1963,
Requerente: DIDIER-WERKE A.G. - ALEMANHA.
Privilégio de Invençãoz °PROC Ii=0 1-ARA A FADRiCAÇÃO DR. _?;ASEAS
E TIJO:•S )PROVA DE FOGO'
IVIIJOICAO3ES

para a fg13114.9

antes da mistura com o barro do liga, com a umidade adicio4/
nai neccoeáriti
- Processo de acórdo com ao reivindicaçOea 14

caracter1mr.4c pelo

fato que a massa de formar á tornada à

mata densa antes da formação, mediante preesão
Neasaa

tijO,
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33.3.9

tdRUW : fi-re:4N -áe 14 -Urtureen de W4'
LAOQu'el~! EDUARDO ROSA aaaaaSA0 PAULO/ a
' odél0 Industrisli " ORVIN :it MODOLO AZ AríannO,MISTURAO.W.).
rM
,
,
LTRITURADOR "1
z

rtr.fVINDICAods

1 - Original mcdelo de aparelho misturador-trIbOt

a .

.rador, caracterizado por compreender inicialmente a carcaça foz

imagla

em tres trechos, condo =cilíndrico retilineo e lntermem:

1

2csaario, de paredes lisac, e os dois outros extremos, de menor
Itxtenerto que aquele, o inferior sendo tronur"oónico invertido,

o

o superior igualmente tronco-abico até aproximadamente ame',

Ltade do

sua altura, após o que alarga-se em novo trecho tronco'',

Lcenico, porem invertido a de paredes suavemente recurvadas o

r entrantea,

ta

terminando em 'cabeçote cilindrico superior, de poqua

:aa altura, e com face
oallenta-se uma salda

superior levemente cónioa, de cujo centro
tubular para o fio de ligaaffo; e comalar.

'tando o aparelho, sendo prevista uma haste retilinea e tubular,
:que Se salienta axialmente da extremidade inferior da aarcaça,e

•
\''`,W2-Tao
—
' e março de 196.,..

lortadora de um terminal formado em dois trechos tronco-aula'.

fára- it o 167.7-8
l2
Requerentes VALERY PERFUMES DO BRASIL S/A "..;:ealrO PAULO;
?•ic4alo, Industrial: "povo MODELCiDE FRASCO'

com uma série de pontas ortogonais e inferiores, disaoaa
NOP perIfériaamente, terminal . este de cujo centro projeta-ma

REIVINDICACOES- ..
41.: Novo modelo de frasco caracterizadO pudi

rffiextremidade de um eixo interno, receptor do acessório mista

f>dor

•

ou triturador própriamente dito; tudo eubstancialmente •

constitar de um corpo e uma tampa, que lie apresentwmikke01

'500W/40801.'4U e ilustrado no deaenao anexo.

conjunto, com o formato eenelvelmente biogoval truncadtl:q
parte inferior segundo uma seçâ'e reta, para formar a badeCj
sendo O corpo provido de gargalo roscado externamente e -

W(

tampa, na parte central, de um rebaixo oll{ndriOo roaqu-ee-d'a

_à

..,
,._
e
'7
'". -rdil'
Ç,.
?
. ,...,
l'remb N o 166.313 de 21 de 21 de janeiro de 1965

o,

._

Mequerenta .. PUCCI SIA. ARTEFATOS Ir

UORRACHA

itternamente para atarrachaáento ao gargalo.,

-....,

4,
Noao-modelo de fraeoo tal come'reivindica4,e,

n. o PAULO

no item anterior caracterizado por serem as euperficiee

LiJodelo Inductrislt " 'NOVO n',0D2L0 DE SOLADO PARA CALÇADOS

ternae continuae do corpo e da tampa frisadas segundo 1in1ap4

REIV:!1DICAÇW.S

de desenvolvimento helicoidal, umas no sentidn dextrjgirolotil
trae no einietrogiro, com origem todas na ápice da agiva ot.ç

1 - Novo-modelo desolado para calçados, ca-

seja no pice da tampa, cruzando-ae ao longo da tampa e ,aJa.do;

t'a p terizado por compreender, uma placa plana, com o forma

corpo do frasco e chegando at; a base debate.

to reproduzindo a configuração da planta do pé, sem cantos

L.

3. Novo modelo de frasco tal como acima dee2r1Z,

Vivos mac sim com linhas de concordância suavemente arre.

to o ja&indicado o repreeentado no desenho anexo:1

'Oondadas, placa estuem cuja 'euperfície á previsto iniciej,
tente um sulco contornante, disposto

a'constante

a

,

uma pequena porém ,J

distância da sua periferia, o delimitando uma

'grande área central, de idêntica oonfiguração; e ainda,no
anterior da referida área central, sendo previsto um gru...
po de pequenos aloiamentós circulares, dispostos segundo
'ut alinhamento paralelo e pouco dietanoiado do sulco
'4",altador, e cada qual contendo um botãoeircular interno,

1

OoM euperflcie em relevo quadriculado, , e contornado por dal

[-gado

sulco, dita área contendo também, (ins posição aproxima

aamonte central, um pequeno retangulo transversal diferen.
(Ciado, reservado para as especifionZes de marca e outras ia
reicativas da prooedência do produto; tudo substancialmente
!RUO 4909Pit g

(2

ilustrado nag

dese4400

4A9X"

1

Março de 19b9
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Meçueeeneee 'PAPROMW. rtlICA, DR mouftà DR WAISTD

eito PAULO 4
Ned:lo Industriais " NOVO MedLO DS ANTSSA , PARA TpuzyIsão
Sti
REIVINDICAÇO g S/ e ) uunmicamo Dg ANTENA PARA , TELLVISZO", c-árTe-c-4

E ORIGINAL CONFIGORAÇU ORNAMENTAL APLIe

CAN. A AWISNA ;ASA RECUO() DEM/WS DE TELEVISX0, conforme rel e.
eindiceeãc entericr, tudo substancialmente como descrito co

rio e ve .,etrede

co

desenho apenso a0 presente memorial

torizedo pelo fato de compreender oerpo Prieme.tico de 'base treP81:01
g el, com doia recessos laterais que conformam degraUs que se alar «
1

tse articulam'hastes «
gam para e perto posterior, onde lateralmetm
eeleecápica. terminadas por botZet, enquanto q ue a face superior «

leerresponde ao topo da bafe se apresente Inclinado e .dotado de sele.
ncias laterais e posterior, estando em tal ;Irem disposto botão see
lietor

tç"

triangular, enquanto qae da parte mais.eleada do topo emore

duat hastes em "V", a cujo sesartice te encontra fixado corpo C

tfte se fixem as adtromidades de bestes dispostas nade QMA delem em
,vve e conformAndo os raios de Uma estrela.

,

_
2 0 ) "NOVO MODELO DE ANTENA PARA T g aVfáK0", denfog

,
"se raleie:diens° anterior, tudo substancialmente como ~rito notreletterío 4 ilustrado noedeetnho apenso ao pre g ente memoriel.

TZNMO N Q 180.906 do 1 do julho do '196e
SAu
Requerente: IRMXOS DEL'BIANCO LTDA
coupsiru
Modo Industrial: u un NOVO ORIGINAL MODELO DE
RSIVINDICAÇUES
1. °UM NOVO E CRIGINAL . MODPI O DE CON
FSIT0e,caraceerizad0 pelo fato de se apresentar sob a forma
de um pirolito estilizad o

em nUmero que pode variar de G a 92

o por terminal
àmeró Iste que, euperioement e , é ornamentad
com base anelar e extremo esférico, ao passo que
tronco-cOnic o
está incorporado etravee de uma outra flange
inferiormen te
tirculae e um corpo básico substancialmente cilindrico e -engag

em palito de relativo comprimento.
2.

FEITO% de ac -ordo cem

a

N UM NOVO E ORIGINAL MODELO We CO -

reivindicação anterior, tudo subetan:‘

cialmente como descrito no relatério, reivindicado nos pontos
ee.:eacterist3co5 precedentes e ilustrado nosedeeenhos anexos,-

ao presente Mesioria/
.f
178,703
de
14
de
abri/
de 196 •
, Tgrao K0
geçuerenteR rA psimaL PARRICA D g PRONTOS DE NSTA/S Uee

4

gtO PAULO
' Mbdglo Induetriale " NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇKO ORNANEVTAL
' APLICÁDA à

eNTSNA PARA RECINKO Dg SINAIS DE TELEVISKO e
Ik ) "MA

REIVINDICAÇOES
is ORIGINAL GONFIGURAÇÃo OWMENTAL Anv

(041& á. ÃnBlik na REOSINIO DE SINAIS DE TSLEVISKO N , caranterleadee
rpelo fato de compreender corpo prismiltico de base e topo trapezol "lateI deia, este atimo de menor ecoa, determinando que as pazedes
mie te epresentemellgel,eam ent e tnellnades P cruvergentea para o Ne

eee;:ree

No,. sendo que a ledos opostos articulam-se os extremos intereorea de

TIRNO NQ 20.946 de 4 de julho de 1966

,'‘ toteunto et, hastes te1ese4plea8 tubulares usuais, terminadas por bo-

Regumnte:

te prlsúticos, enconerando-se, na fane inclinada do topo, 0.spoe

40 botao circular, seleter, movel frente 4 escala, enquanto que tcs
uo alto, nu $46641 face, encontramese implattadas quatro haetes vere
Ceais, de cada ama delas se projetando arco aproximadamente em NV"
ê0 abertura ampla, sendo W4 OppOri3 O~4 6$ qaetro ' heeees no r.exa

a:2r

tinguimALr

intwans

:1ETALtRGICAS PIAZZA LIDA. ----SKO PAUL'

;bal.() 7.nautrin 4 V8V0 MOD21,0 PARA TRe514; ESPORTIVO
REIVINDICAÇOES
Stvo modelo para trofeu esportivo, caracterizado
rD: ULQ placa retangular dispsiete berizontaleente a qual serve -

alr

»Se bate para um pedestal vertical, formado por suas placas trian\
quanto moa
ruiurea &longadas, dispestas em sentidos inversos
,JCV.s Vért9.0$ e ama em frente a outra, Pede que a placa aater,

Março de 1969 119CW
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(or oujo vértice se ofensa voltado para teixo-i,
(a spabase uma placa horizontal sabre a qual acha-se postada a
aigvrc corpórea de ummulher alada, disíósta em pl,..com os br!
,a Wltadoi para cima e fechados em arco, enfedrandó entre as
(mãos .dois ramos de louros, estando .com o corpo recoberto parcial
1mente por um manto e tendo duas-faixas na parte superior do cor
po nu altura do busto, tudo confOrme substincialments doeorite/
'4cmemprial s . àlustrado nos desenhos anexos,

IERMO N 0 167.170 de 15 de fevereiro de 1965.
Requerente s JOXO HORTENCIO DE MEDEIROS , PARARÁ,
Modelo- Industrial: ft ORIGINAL CONPIGURAÇIO INTRODUZI.v.
EM COMPRESSOR DE AR PARA EQUIPO DENTÁRIO".
REIVINDIOAOES

l '52 )

ORIGINAL COPEIGURACX0 INTRODUZIDA IN OOMÉRESSOR DE /-2

"caracterizado por compreender uà cdrpg
' PARA EQUIPO DENTÁRIO
q.
(1) de forma cili, drica, montado e8bre rodetes (2) livres,
de forma
' com a porção superior tamponada por uma coifa (S)
e
para
cima
e
terminando\
acentuadamente anica, afunilando- s

em face cbncava

(5)

de bordos boleados, no centro da qual

f..â

uma abertura tamponada ,por . um disco (6) multiperfurado; e: se\,
ndo a junção entre dita coifa (3) e o c8rpo (1) demarcada
por um resaalto (4) periférico ao conjunto; • ainda peleta.
, to CO 10C411 .ZOX- 4 4, uUM ponto posterior 40 c8rpo, uma naszel
(7) recurvada, para suportar o fio da tomada de corrente

e, na parte frontal. situar-se Um mantmetro (11) forme) por um ressalto circular obturado por vidro OU plUtiO9,
tr:;:nsperente; à direita aste aanOmetro, situar-se um dial 4'
(10) para regulagem dg pressão. e à esquerda, uma lampada-ps
:2.5to (13) tipo Olho-de-gato,é um interruptor (12) de aciona
cento da corrente elétrica. Um pouco abaixo da junção da coi\
ta-com o c8rpo (1) . situa-se uma pluralidade de orificite aqui
distantemente distribuidoS (9)*

2n "

ORIGINAI CONPIGURAÇ750 INTRODUZIDA ZA

curmsson DD AR

PARA EQUIPO DENTÁRIO caracterizado de acórdo 'com o ponto

-2-, e ainda como o substancilamente descrito no presente a.c. e.
moriel e ilustrado pelo desenho que o acompanha.

178;311 6...4 O. abril de 1966
. TUM0 No
_
/
nstite'rUltet ..ÂWo.cre ~iço purto
Nodão Indsfitfiíl:1

LOR/GIRALeammemw

~ame

AMMÃS1JP"~-4.'"
vcp,
, ittnINUFS - .

10 wtIbtt t
-

oaionat

CONPIOttii*v odilANEWAL undA-

DA,A PARtLióÇfEYWEtWitisda

fato de consistir de,rediplante
fa3 1'6. ~ de'Seleta eif4rics, cuja parte central •e apresenta-plana,
'tbic ãred reduzida, •nntithto qae rss borda., em posiçZes dianetralnen
Es blicii. tss são dispostae. abas trisbkülarcs, junto a Cizjo 14rti.m1„,
-írO hOihoontra brideio Oro eventual passagem de alça.
20 ) NOVAa OR/GIRAL CONPIGURAÇXO ORNAMENTAL APUO).' 0A A PkNJW. 6 1 , eettdrnerAlsindicaoSo anterior, tudo substanciaimen,
Es boao 0.4aCrito ne reletsirZo 4 iluatâonos desenhes speneos co pre
'finte.kieabe411.

.411)40 N 2 167.406 de 23 Cpt fevereiro de 1965Requerente; POLIMAT1C-ALETROMETALORGIC A LTDA. - SÃO
tiodâle Industrial* ."ORIGINAL MOMO DE 'BONECO"

Paurc.

REIVINDICAÇáES

à - Original 'modelo de boneco, representativo
de um garoto, vestido eep • ;tiramento, oaractclkzado por ter,'
inibialmen t e a cabeça bem grande em relação ao corpo, abrangen
7.
do aproximadamente a terça parte da altura total, e na qual o
rosto, de fdiçõee suaves e com contOrno arredondado, apresenta
detalhes! para a testa grande e ealien.;e, olhos tambeWgrandea A,!
e bem abertos, sobranCS1bas grossas e arqueadas. nariz arrebitado, boca ligeiramente entreaberta, queixo levemente proraub
ciado, maçãs do rosto salientes, e orelbas grandes. dita ca 1
beça tendo ainda os. rabs,los euavementa ondulados, com mecnas
irregulares caldas sobre a. testa -e orelhas; e o corpo do booeco, de Pe, com as pernas afastadas', estando vestido com cal
;me corï-7i4a r ,

t)arree ya .,iradae, deixawi n aparecerem ou pés

alçados c 'cm sapatos esportivos, do tipo com lingueta avançada\
sobre o peito do p4, e ainda incluindo um casaco solto e curta,

À

de rasgas com-prldae, perka arregaçadas até os colovôlee, dei . '

1906 Sextarfeira

DKR.19i0f1C.142„—CRAM:11

ral4tin'braWal~bilrbTirelifigir~rlitafTo-8-diantei.
:xi
r oTT!iii —calçío,

dito casaco íézdo ainda eberiC filt frente .,., dai

ano aparecer a Camisa, com cintura eanfonada, gola olimpicá
6omeada, revirada sobre o decote do casaco, e tendo ainda um
'grande distintivo ao peito, representativo de agremiação espod
;
;Uva ou eimilarl tudo eubetanoialmente como deecrito , a ilustra,

Março de 1969

"Waie-lítWal o botão da haste do dispositivo de regulaçWg
plano

de difusão de ar do ventilader,
ik 4. pova configuração em ventilador centrifugo

rtipo maleta eesencialmente como acima descrito, reivindicado."
erepresentado no desenho anexo.

ao nos desenhos ailffiXOS.,,k

,
TERMO N e 167.858 de t6 ds furco d. 1965.
Requerente: USE ADCEBIADWMARRONI -SÃO PAULO'.
Modal° Industrial: "NOVO MODELO . DE ESPANADOR PARÁ
AUTOOVEIS".
ttarviNDICAC.DES

I NOVO MODELO DE ,ESPANADOR PARA AUTOMVEISIfem
mado de um espanador comum, por4á caracterizado NU" ser dota40
de um cabo com senSee encaixada04 0e'tipo tereeedpico gue,tma
vez retraidae, permiteMHguardar o espanador no porta - luvaim,
r-~Avel,
,

II - Tudo .como descrito no presente accionai'
ilustrado mos desenhos gncliches em anexos.

1:ie 167 823 de 15 de março de 1965
. São
Requerente: PRODUTOS CONTACT
Modelo Industrial: "NOVA CONFIGURAÇU EM VENTI4DOR mornmed
[TIPO MALETA"
,40‹
.
'r REIVINDICACORS
1. Nova configuração em Ventilador contrifug4
!

,tipO maleta caracterizada pelo fato de a maleta ser providall
.

.

:de alça de suspensão e de ter um corpo principal e uma; tam4
pa articulada, apoiando-ao abre quatro ressaltos,, dois 10022
, Ilzados na base da tampa e os outros dois na baeS do corpo.;
a
r da caixa, sendo a face da tampa erdã corpo principal (fe g2g
'mato retangular com cantos arredondados.

•

2. Nova configuração cá ventilador centrlfugo:
po maleta, ta/ como reivindicado no 1 -tem antOrior'è caraCtÃ
i;izado pelo fato de ser a tampa mais. alta na base

,

topo

•

qu0

44

e ser provida na parte centra/ inferior de um,

circular dotado de filtro dc ar do. ventilador 0 de. ter
[Corpo da maleta na face oposta à tampa, na parte supor£01).___,

5aí.go retangular alongado, provido de tela ou malha fina,cdrr
et.
rrespondente à zona da boca de insufla:sento d; ar do venti/05

Modãio Industrial: "NOVO E ORIGIEAL MODELO DE SAPATo,
) 1 e ) - "NOVO E ORIGINAL MODELO DE SAPATO", que se •'s

Configuraçao em ventilador cfntrifugo'
:tipo maleta tal como reivindicado nos iteras anteriores, carie
:terizada pelo fato de Serem dispostos

rItta,pa_botjeq

.oau eAUL0
REIVINDICAÇORa

—

Cdc).r.

\

,..:TUMO N2 172 527 de 18 de junno de i96'
._Rsquerente: INDUSTRIA DE CALCADOS TRANMONTANA /TOAI

na

Lace de to pa da

doe .çontroles e14tricoL44miti1adrcr

Ilug%

,araoteriza eseencialmente por ter a sola formada por duas
apas (1) du oorracha uniforme com cone (2) regularmente dib,)
:ribhidos e pertenoentee a meemae chupas do borracha (1) -.
eendu g ases dou elementos costurAdoa Lateiramente . a .goo

Março "de 1969 19',7
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- . -- -,..-...

coro
C84
[1gr
.,
-tura (3) que lhe marcam o perfil eeac MiltAtetIOEÀ, O à eae
te etperier forma uma sobrecapa (4) cobre a qua/ a O/6We ...I.
- ,
Ma alça (5) costurada àa partes laterais
'eapat01 8 a parte
- - e[do calçado que fioaeoltada para o outro/É; teia a iole (1) pro','
flengada euevemente formando uma reentrancia (k);
2 2 ) a "NOVO E ORIGINAL MODELO-DE
SAPATO% de acre
iús

Um o ponto precedente e tado conforme tabetanclaIMente
doai
-

eritie

lareiyindicado acima e peloe deeenhoe:ChexaCe

__

-

•

(1) de peta/as latÉES o com raleie° central (2) sendo tais flo. .
e..es pertencentee a ,limos (3) . possuidores de folhas (4),'espax
temente dispersos c;t provida CambeSm de folhas menores (5) cor

.;

pequenas flores (6)

nas extvemidades e prtaimo

.

àe folhas'(4) .. .

'vau distribuem flores (7) de cores vives e ainda a espaços re-.
e/
r gularee ao distribuem grupos de flores imitando tulipas (8)
ee
212) - "NOVO E ORIGINAI atSENHO PARA MALHAS, TECI .
110S E SIMILARES", de acórdo com o ponto precedente l e tudo co
o
forme eubstancialmente descrito, reivindicado acima 'e pelos .
deeenhoe anexos.
4

k
TEBMOS4.74.03 de 19 do novembro de 1965
Requerentet 2IVIANI & CIA'LTDA
SÃO PAULO
goalo Industrial: "NOVO MODÊLO DE BRINQUEDO
REIVINDICAÇOES
1 2 ) -"NOVO MODUO DE ZRINQUIXO% ca
xacterizado essencialmente por compreender um arcabouço de'
forma gerql paralelepipédica, com cantos arrede:idades C alma,
turas laterais formando janelas, e-outras abexturas frontal.
e posterior, de mesma finalidade, dispondo-se, internamente; .
jumaçoee-em forma de bancos, e pre vendo-se,inferiormente, re..
cortes eemi e ciroulares onde se alojam rodas, bem como Prontal
e
•e
,e: posteriormente apoem-se tiras que conformam para-choques_ e,
a.
;risos, e outros pequenos círculos que imitam fer6ese4"
..,7".

.„41(árn'Nx;;;,:, •:: ----: " -",- ---,• -. -,,ffli -412' Ukr
eçr) - fI NOVO XODELO DE BRINQUEtO",'qoao
reivindicado em 1 e tudo como substancialmente deeerito e elus
ajudo pelo degenho apenso ao presente memOriel./
1

/ 3,,----

01.,

e

TÉRMO N O 166.316 de 22. de janeiro de 1965'
Requerente: INSTRON S/A INDUSTRIA E COWRCIO ---SÉO PAULá •
Modéle Industrial: "NOVO UDU° DE PLACA ISOLANTE DE CONTA

TO3

ReIVINDICAÇOES
.1. Novo modelo do placa lá:ela:na de conaatemaraoterizado por compreender a placa isolante prOprtamente di
ta, em formato substancialmente retanAular, placa esta apre
eentande em ume de euas faces", duas series de contatos eis

postos em alinhamento pwalelo, eendc uma das cierieu forma`"'4,
,
da par três rebites equidistantes o bem próximo' /um do outro,

--

e a eârie oposta. fofmada per dois rebites em alinhamento com

dois daqueles pitado° na primeira série, o tendo um outro rebite, bastante afastado d ligado a um ioe poloe de ameeresia
tancia, cujo outro polo e ligado ao Ultimo rebite da

meemaai

ris; tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos de-1
senhos anexos

.
¡TralMO
No 172 953 de 18 de agOsto de 1965
Requerente: MALHARIA MASCOTE S/A - Sao Paulo .
NodÉlo Industrial: "NU° E ORIGINAL DESENHO PARA MÁ

5,

TECTEOS . E SIMILARES'
NIVINDICAn1 •
1 C ) - "NOVO E ORIGINAL DESENHO PARA MALHAS, TECI •
D0.5

lILANES", QUG c

cterizn ecs 'encialmente por ter -

Liaeg.T.h0 9.49 . 11m fundo 15:40 de cor suave e neut-,, flôree-t,

-:

.a

1903 Soxta-feffa
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itO01460-0031.-44-diiiibWaTgli
20quarentet
DARUSANTOS DA SILVA a...4 ReÜka
r
pala Industrial: "'NOVO . TIPO DE ARMÁRIO PARA COZINPLÀ-‘
.a REIVINDICAÇOES
a NOVO TIP0,10: ARMÁRIO PARA COZINHA, formad4
Øj Um -íãárie cozam, pança caracterízado por ter suas quatro
èerta0 abrindOmaa no mesmo sentido.
NOVO TIPO DE ARMÁRIO PARA COZINHA, caraca
tírízado ainda por ser a peça desprovida de AT, pubetitaid00
'por alça 4. parada, de ardo com as norma° da °Liahal.".
IXX Tudo como descrito no paeaente 06:caria1 SI
ãotwido nO0 deeeah6e em anexes 0

Variar em Oreis.
2) 1, ORIGINAL CONPIGURA 1.0 INTRODUZIDA EM BOTÃO PARA
BUZIffit:DE AUTOWVEIS 0 caracterizado de actrdocom o ponto
/4
èa :ivia como o substancialmente descrito no preaente memo 'raai3r
e Iluetrado p elos desen40a sue o acompanheat.
---

~mu .

9
3 5,

aagaa,

II

(47.4.QJ
, tatMO É 0 166.311 da 21 de janeiro de 1965 : a
rRequerente: PUCCI a/4 ARTEFATOS DE BORRACUA.\

SX(3 PAULO
Mndeilc Iudustriz1; n CRIGINAE MODZLO-CE EO..L,ADO"
REIVINDICAÇUS
- 1.

Original lixai° do solado, caracterizado por
apresentar, ta. regito Correspondente à planta do pé, uma largar
pliza transversal em relevo, abrangendo-lhe quase toda a erteU.
'sM2, com exceçto apenas de uma área extrema e lisa, na regiUs
!porrespondente a biqueira, dita faixa sendo formada por uma

! pluralidade de delgados frizos transversais equidistantesaex
Itendidos -por Veda a largura do solado, e pertencentes alteras()
• damente a dois tipos, quais sejam liso e nervurado, e cada par
adjacente de frizos nervurados estando interligado por uma 3(1
• a
ale de delgados segmentos de frizos longitudinais, dispostos
e q uidistantemente, porém em alternencie com os segmentos de lati
,terligaçto dos pares Imediatamente adjacentes: e ainda, ce meaa
;ma faixa eM relevo, e próximode
' sua linha de separaç3o com o

aa-a-•
!ted,../,„5
aa
aa

TERMO Ne 166.819 de 1, de fevereiro de 1965.
Reqtlerente: EDEIAZIL BEZERRA DE W.BUQUERQUE
'Modelo Industrial "ORIGINAL CONP/GURACÃO INTRODUZIDA Dl
BOTÃO- PARÁ BUZINA DE AUTOMÓVEIS".
1. REIVINDIOAOES
Lg )

".ORIGINAL CONFIGURAÇÃO INTRODUZIDA MI BOTÃO PARA EUZI4

DE AUTOMOVEIS

"P caracterizado po2 ae constitui, essencial.,

,oente, por uma peça (1) circular 4e perfil aemi-hemisOrier
r
lata é, com a face superior (2) tensivelmente côncava, cuja
periferia se salienta em reesalto (3) marcando a junção coai
base (4) de formato cillndrioo, necesaária para o encaixe,
aa
;Ia roda-direção do veículo, e sendo, lateralmente, dita peçask
;provida de um rasgo (5) hotizontal, para o encaixe de uma'
aola (6) inferior que firmará o botão oU tampa (1) no lugar
i'adequado e que ficará totalmente encoberta quando em uso, e„
'einda pelo fatode superiormente, encrustado no referido ba-St
, tao ou tappa, se diapOr um reldaio (7) de qualquer formatoa
! guarnecido perif6ricamente, ' por um aro (8) metálico ou nSaa
:nleado, cromado ou proanido por qualquer outro processe
usual, com a finalidade de prender ou adoraar dito reldgien
MI auxiliar sua fixação, e prevendo-se, ainda, um rebaixo (91,
1
4a depressão, necessária para o afloramento lateral do pino
(10) de acionamento da corda e mavimentação dos ponteiros do
reldgio, o conjunto podará ser decorado com uma p1ura3.ida45
de linhas (11) sulcadas ou salientadas, dispostas de modo a
4
'acompanhar o formato do reldgio central, ladeando-o; e O CO&
.junto reldgio-linhas poderá ainda ser encimado por um conjuw
to de letras (12) 4aspastas e3t4ticamenta, formando dísticeh
:deraminaçaea, nomes ou por grupa de ndmeroa formando datai,*
sendo toda a tampa ou botão, revestida, externamente, Cota f
uma camada de acrílico Incolor, a fim de manta-la inalterá
!
1.~.41tAle03, 34Age eftta camada aranaparente e_brití

, enfranque, sendo prevista centralmente uma g rea retangular limar

destinada a conter especificaOes de marca e outras relativas ao
produto; tudo substancialmente como, descrito e ilustrado noa ds

paphoa anegpS

-

•

Sexta,;4, si g a 2.
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TERMO N Q163.777 de 29 de Outubro de 1964.1',..
Reguerinte NCORA COMPANHIA DE INDUSTRIA E GOERCIO
40 PAULO .049k,,,,,
44odelo IndustrialOR/GINAL CONFIGURACK0 APLICXWEL
'MAU, D2 ;3ANDT,LIAS, CALÇADOS ' E CORRELATOS
•

ria.r:o de 1969 1909

raso oe central e longitudinalmente, e. face trepdzoida/ de
M4103• CS

dimensUs aprasentar-se por

de fundo

estriado e que . termina na

reentrância quadrangular .

extreald4d6

ccr-

po formando 'horda angular rebaixado.
a.te nau

.1"

REIVINDICACOES
l o ) "ORIGINAL CONFIGURAÇÃO APLICAVEL

4. "NOVO

E : ORIGINAL MODELO DE PAROIETE",

reitindicooles

anteriores, tudo

anbstancial-

JIM :CEADO ,E BANULI -AS„CALÇADOS E CORRELATOS", carecterizado:

de acordo com as

'por uma saliencia de

mente como dcscrii no relatório,

reivindicado nos pontos carne

terísticos precedentes e ilustrado

nos desenhos anexos ao pra-

certa largura "que acompanha o contarno de

borde as face inferior do solado e, em ambos as paredes inter,1
nas das extremidades em arco do solado e salto, há sequanclea

'te memorial.-

retas; na regiáo transversal do cont8rno interno do salto,

'aludida

borda saliente inflete para dentro e, a eeguir, dobre.

)

-se em-"V", e daí avança em dire4o ao plano do solado prb.priamente

dito,

.22!vvi7,

inclinando-se, suave e harmeniosamente, até -

V

'incidir perpendicularmente no bordo'cOncave do solado; a eu-

:perfície rebaixada do salto é dividida por uma sonância trans
tersol, de linhas quebrados; na superfície rebaixada da face
'inferior do solado, há quatro motivos aolientes, como que es...
:eslonados, lembrando Féssaros voando, estilizados; t8das as

' faces

á

-1

inferiores dee superfícies c motivos salientes, e;o

todas de seqdâncias de diminutas linhas ealientes ormamentaiek
29

) " ORIGINAL CONFIGURAÇÃO APLICÁVEL 1

M 30LADO DE SANDÁLIAS,.CALÇADGS E CORRELATOS", aoorde com o 1
Item ' anterior e'tado como eubstanc'ialmente descrito, reivinat

epdô q t21,M;

ris

desenho anexo.
2

N I2 1,2.160 dJ 22 de REiSet0 co 196i„,
Requerente; EDUARDO SIMNEY DE CARVALHO SIO
Modalc de Utilidade' "REFRIGERADOR PARA AUTOS EM GERAL"
. REIVINDICACS2
PhUmv,

I- REFRIGERADOR PARA ACTOS UI . GERAL, fermado,ne um coMpressor-refrigerador comám. porów caracterizado por ter

-

um elátro-im g com ume alavanca articulada no ndoleO, aquele sendo ligado ou desligadó por uni- termoetáto. eÁlt alavanca comandando um disco de -embreagem que' liga o eixo dó compreeeorvei:
refrigerador a uma polia'motoriza d e pelo prdprio motor da

cujo.

TI- Tudo como descrito no presente memorial e Ilup

e›,=r, ,,<R ealexoe.

Na,
Wfj aX:1
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054 do 13 de setembro do

1965

Requerente: RAUL OSCAR ALEERTAL - São Paulo
Modelo Industrial: "AVO E ORIGINAL

MODELO DE FAROLD"

11REIV/NDI,CAOES -.J3W
"AVO E ORIGINAL MODZLO DE PAROLETE", -

tato
de se apresentar por um corpo de s-ec-_
j
transVerde/ substancialmente quadrangular, de área gradati
lamente decrescenfe no sentido de cima para baixo e de modo a
tornar perfis trapezoidais, sendo sue os seus bordos são sen

taracterizado
• _ _ - Pen

A

rivelmente

abaulados para fora, de modo a generalizarem

em

Plen

u21.,1 elipse dè elevado grau e delimitando quatro cantos.

•
mnforme a

2. "NOVO E ORIGINAL MOD2L0 DE FAROLETE",
rei:Vindicaao anterior e caracterizado pelo fato de

; seu

vidro. se apresentar plano e com contrno-peri'lletral

urno

cuadranjular,
3. - " NWO . L

aardas ,aca% aa

ORIGINAL

NOD2LO 1LI'AROLETW,

relvin ,ginçkQ_k ê g_e_É~1819 Pe_19.051

4
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kagUnminzó

15e4

Ô 11 1-74.04dõ

INDUSTRIAS REUNIDAS CARAMURO 8/A. - SITPAUI
tdid310 Industrial: "'NOVO E ORIGINAL MODEDO DE CORPO DE AdOR
TEIRO RA/A_FESTAS JUNINAS
V.""'?"..‘"',.REIVINDICAÇEEk

E ORIGINAL MODtIO DECORPO DE MORTEIROPARA-STAS JUNIN4", qúe oe caraoteriza eosóncialmente pOr-aiJ
,
conatitaido portía 040 difindrico (1) contínuo que se eetrei.:),
0~"-•ta ligeiramente nun garga10 (2) proximo da extremidade e torúk
,

,

Março de 19

(Seção III)

diametro forMando O
,se_ liCT,Wffente com o maamci cilindro do mesmo
1
bO
(3);
podendo
óer
feito
inteiramento
de
plastic0 ou de...
151.P.4st0-0 4 cadeira, conforme julgado convenientoÁ,
122) "NOVO E ORIGINAL MODULO DE CORPO DÊ MORTEIRO
kA-KL-2-ESTAS JUNINAS", de acórdo com o jont0 précédenta e t-uct40.
eonfovie aubetanciàlente deecritaiEreivindicadé acima • Peloal
,

'desenhe-a anexoS.--.

PARÀ IORNEIRAS",'i
caracterizado pelo fato de_

prOni.OrgevW'rei:Vilndi.64a'à anteribr e
-••
“ibi altura próxima I base inferibr, o corpo apresentar-se por
canto perimetral vivo delimitando paredes inferiores convergen1
tos ,para sentido inferior e que término= em base circular plV
-5

_5mOvOMOIPULO PARA TORNEIRA,
A
ac'erdo com as reivindic45es de 1 a 2 e caracterizado pelO',

fato de cada face do corpo, a partir da linha de bordo vive!_e-jk
i. no sentido superior, apresentar-se por reentrância abaulada
_ coze4

1:
,bordos delimitando uma figura parcialmente elíptica, ao passo
_ AL
fque para o sentido inferior e'-continuando com a reentrância --abou
aba ulada,a figura petimetral é um trecho de linha curva.
4. "UM NOVO MANIPULO PARA TORNEIRAS",-..
1.
1 da aoorms -dóal Sa - reiVindicagag e anteriores, tUdo substancial
!P- •
mente cemó descrito no relatório, reivindicado nos pontos ca-

racterísticos precedentes e ilustrado nos desenhos anexos ao
..
'presente memoriall
èr •
MIIEMENP

;

ÁTERMO 18 9 174.98Z de 19 de novembro de 1965
'Requerentel ZIVIANI & CIA LTDA -- -ao PAULO

.,
!Modelo Industrial: "ORIGINAL MODELO DE BRINQUEDO"
- REIVINDICAÇOES
12) - "ORIGINAL MODELO DÊ BRINQUEMO"
caracterizado essencialmente por compreender um, arcabouço,...

formando uma cabine oca, com recortes frontais conformando pa'w
ra-brisaa, e outros recortes laterais formando janelas, diepony.
tdo -se frontalmente tira que imita para-choques, pequenoo circo 1
3.os que imitam fardisj e tiras formando frisos, sendo que, inj
feriormente, outros recortes oemi -circulares alojam as rodas,
frontais, e a cabine liga-se a uma carro-cena formada de ses=\
mentos frontais, laterais e posteriores e fundo plano, * dotadaV tinferiormente de uma travessa que mantem as rodas
conjuntas -.
..-.. • ''` . , _
--" t------seiras.
r—_,,_
"ORIGINAL gibtrb DE ERINOUREO",
'Cem* tei"Vindicado em 1 e tudo cómo substancialmente descrito
e ilustrado lel° desenho apenso ao presente memorial.
• ,-....-

-","

-

-,r0,--

t2

•

45

ciré, 2 1

2ipurd,

TERMO N t 145.110 de 30 de novembro de 1962
Requerente: RADIO CORPORATION CP AMERICA--E.U.A.
Privilegio de inveneZo: "DISPOSITIVOS DISSIPADORES DE
CALOR "

,REIVINDICAÇOES
Uma montagem eletrônica caraCteri'
-1
' zada por compreender uma haste de montagem; um in4olucro metA(
" lico com uma extremidade eborta adaptada para d ua t or - so com.
precise° em terno de periferia da dita haste; e um' corpo conda
ter do calor adeptando-so no interior do dito invólucro e apre~
sentando um interior Oco.
uma montagem do acara° com o pontq
t
1, caracterizada pelo tato do dito corpo condutor de calor ser,
formado de ummateriol metálico e apresentar uma forma exterior
substancialmmxte do conformidade com o- formatointerno do dito4:
,invOluolo!"
_ 3 - Uma montagem de acara° com o poli.*

to,l, caracterizada pelo fato do dito corpo condutor de calor
1,,

ser formado de um material mat glico anodizado.
.,,, 4 - Una montagem de actirdo com o ponto 1, caracterizada pelo fato do dito corpo condutor

8
't- EiM0 N Q

174.503 de 3 de novembro dé 1965. .
' equerente: METALURGICA ORIENTE SIA. . S12 PAVIO.
odOlo Industria1:2 1 UM NOVO MANIPULO PARA TORNEIRAS".

EM

k,BEIVINDIC;C3ES

, , -

-Árl. "UM NOVO MANIPULO PARA TORNEIRAS", -

faracterizado pelo fato de'se aPresentar por corpo de quatro
"n
rogos simetricas e convergentes para o sentido superior, senda,
Ige as suas arestas sâo arredondadas formando em vista do /Yen.
,
ke uma figura perimetral trapezoidas de cantos superiores e la'
sensível éri abaulados.4

An

ceiNg

ser formado de óxido de berilo.
Uma montagem de a p iedo com qual
quer dos pontos precedentes caracterizada pelo rato do um dispa

sitivo eletrônico capaz de gerar calor em operaçâo normal ser,
montado na dita haste, no interior do dito corpo condutor do ce.
lor, de maneira que o dito corpo forma um elemento efetivo para
conduzir o calor originado no dito dispositivo eletrônico para'
o dito invólucro metálico.
6 - uma montagem do acerdo com o pau-.

""" °rIzada' R219 25.142P"21"

329,c1.19159._~
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gãáàa'sátiáb'

1

aZIartí
j~
,_,20W
,

WlotrOnico de modo (pilo as auporfa'intOri-Oíe-n
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i

ilocluerentes_CONSTANTZE OEORGEB V41K3 e MEM TARTABII
:São Paulo í' ,, 21",r:: --''
Privilegio do InVen9. 60: "AMRPEIÇOAaNTOS 1tTRODU -21Á. CS , Et4 nA
AMIDORES DE LATAS"
.....WURPIcA05(

o enc-oatrazao sUb-Stan-oialinente • illmtadea _coa íkrielsaç.6-0

f4.1aqi5o ao diaponitive oletronico. - :.,.f' 4
. .,
•-. , • -t.,:à.: i
-1- 7 ... , ttna ntontig4! da &arda t- a as p ...
k ia ,.. " n
- - , - '''''
,. .
^
1.
toá 5 ipti 6, Carne-Cs-Ti -indo peto fato do dito dispoaitiV-o eletro-.',
....
aor . uni_dispositiVo • a ui candu tc-ir'.
- . ,.os
- Po
--- --.n ,----;
4t 8 - - Mn mout-iem
g de anôrdo com
itfõs É, 8 ou. 7, - ankiidi-erizadit polo fato da C ap C .Q0 841.-Án4O.etetrf(
ai dispositivo eletrônico o o dito corpo •cond .uit.or de calar ser
4_ 4
irconelli do Coa uma anona composta apropriada condutora de 04
t
; .A. re querente reivindliea do acôrdo com e
loa.vcnao lat .:a-lu:dona'
• o Art. 21 do Docrate .11 n • 7403, de .,
p do agosto de 1.945; a priori.dade do c o r
respondente pedida da.5,.
,
Wdtado
na
Roparti CEo
do Patentes dos,
Estados traidee da Aze.r1.81. .
i
n. em 28 de dezersbn5 de 1,961, ai.41) a' 1 6 2.632..•;,..p---.
V. --1.' '---,-•-:,..... -.--,,

. .
Mámo - 10'144 -dís aê-i2wo-atuilia-dé-I§ka
. ,
=...

,

11
oaraotOrirdann
^,•
••

2N/R0DUZIDOS EM ABRIDORES DE LATAS',

por ama placa oaee ui reáistente, possuir dnas1
.n •

Wfb

'

Orelhad (2) o Mo guias do otensilio para o sou emprego, comi
respectivos enctietos no herdo da zata a ao aorir, obre a tala-4

'

• •".'í

pe-da lata e sob a caliénola de TOOMMA10 co tampa. tudo os,

0

-14ureseniando em uma e* peca,
•••nnn

'

!

e
t

,"

E. MENTOS IMRODUZIDOS EM-ABRIMS

lómo - em-1, ^ caracurizado - par

(-1) posouir suporiOrmasiti

e-

1

no mesmo lado rara que ao voltam as orelhas (2) ó (3), umz
isc a 18) fixada rigidamente, para wie posam, por rocem. con7À
.4ffig

rt,t7 :•

tsmpa da s.ata, inicialmente perfura-la e, peozoxlermeate

' efetuar ara .

corte Continuo o waplao.

III) ...alf~
a k

INTRODUZIDOS EM ABRIDORES DE

sfo'
como em 1 • ái, oaractexikauo por o1 panca oase (l) apresentar.
quase oentralmonto, em seu corpo, uma ahortura iiJ re qual aB'
adaptado um eixo que acopla em sua extremidade interna uma ro-

u
TERMO N e 152.047 do 4 da julho de 1963.

Requerente: ILDEMAR SACCENTI SÃO
M- odSlo de Utilidade: "ORIGINAL PZEBALAGENI:PARA DOCES EM
GERAL E PARA . DOCE DE COCO EM PARUCULARo,
REIVINDICACES

1 - glORIO INAL . EMMAJACEM4
'ARA EOCEE EM
GERAL
£.
DOGE DE COCO FM PARTICULAR', constitxhda e c aracterizada por cas
Ca de ceco maduro, co m p letamente vazia da qual 6 aeocionada uma
calota c orres p ondente mala ou menos a '
um quinto de aeu tamanho
'depoie do que se cciona-se outra calota
sub stancialmente menor de
forma a configurar um setor es feroidal; pelo f ato de ae encher
a
parte maior de cocada a p lioand0-se ebbre a Moa da casca ao se

tor est.,..roicial cuja abertura superior é cheia com um zig-zag foz
eado por fita de ceco com a p elícula escura que reveste a fruta
entre a massa e a casóa, para cima, configurando uma "aanfona,,iecorativa, tudo rovestidp com papel celofane de c3res variadas4
2 - "CR/GIRAI EMBALAGEM PARA DOCES EM GERAL E PA-.
IA DOCE DE COCO EM PA R TICULAR", acorde com o ponto anterior, tu
to como substa ncialmente reivindicado, descrito e ilustrado nos
1$0.2:100 anexos,.

: .0 a dentada Me enquanto na sua extremidade externa posoul use
•
bOrbolote
(11) e, por
i,

audit

ser o referido eixo acoplado a um exo g ntrioo 16) que fanando em repoueo osta,41100atado em um pino (711

da placa (1), tudo assim constituido para que, com a.fixaçao
tO.-

aA lloW0 enlíente aa

laza entro a faca (Bi e a roda dentada.,

À5).,: eom o g iro da borimieta uzli u 62cOgtrioo £6) dee:JÁ:mus , a
rutin:ida X,C,OR dant:" 15) «ara proaelonar a parte g atuna() da
'C'EMAa Ca lati a

aorir, - oorigando, por LeWao, o corto rapido

o continuo executado

pela faca 01

"APERFEI OAMEMO nrnufltaiDOU idd ABRIDORES DE LAPAS" !

.

r.

como de 1 a UI, oarao,orltado por a placa Oana ti) pOoonlr an•
eoriormente. do lado externo, ‘4 pino 7Jfixador da 9x-tremida-

J

"ib
FI

G.

uo uma moia káo, uu.,

o.ctrtInInnao uposta,

y..¥510i1t1 U

exoUntrioO (ó) contra o pino (7), posoiloMtando, apóia

a opera:,

4d de abertura d p, 2ate. h ~Uno do Ooniunto - oxoantrioc
(6).

borboleta (11) e roda dentada (5) - b sus ~40' do
200-AN

EAÁRIO

r 91Z Sexta-tetra
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TERMO 1 144.736 de 19 de novembro de 19620
Requerente; CEOPPREY DANIEL PATRICE Lommit SAM PACLU
Mod;lo da Utilidade; "APARELHO DE 3ECADOR DE ROUPAS",

eittaffiaWiengliginga-WRI122°11BULLaNI*4-

REIVINDICACUR
1)

_ em I.
inbstanololmouto como o êv...órito acima, rcileindicado

APARELHO SECADOR DE ROUPAS, oaraOtoaa.'

zado pelo fato de se apresentar conetituida per uma
cetZU
tura de chapa de ferro em forma de uma caixa aproximada.

o.rapmesastado, mo %acabo 4DOZO4

1

II

mente, sendo que a superficie. interna da mesma e rodeada
por una superficie refletora, e caracterizada ainda pelo;
fato do fundo ser provido de orificíos ou p erfuraçães que
oossibilitaM a circulação do ar do interior para o exteri

ar da aatrutura e vice versa.
2) APÀRELHO SECADOR DE ROUPAS, conformei
a reivindicação anterior e caracterizada ainda por um
chassis interno e que ocupa todo o comprimento da caixa,
o qual suporta um sistema de ror:iate:leias eletieas diapaa
tas sôbre- iaoladorea eapeoiala.
.......,.

•

3) APARELHO SECADOR ME ROUPAS,de

ouW

;o= as aeivindicaçães 1 e 2,
n

e

sardo

caraoterizado pelo fato

daí

faces laterais da caixa serem providas de um par de pantp:
grafos e Interligados entre si por vareta:: nos pontos ar,.
ticulaiveia homologós, sendo que a estabilidade de abertu-•

IG.

ra dos meamos é realizada por varetas de ganchos que im-

p edem a articulação.
4) APARELHO SECADOR DE ROUPAS, conforma
as relvindicaçãea anterioraestado su batanclalmente como dos
crito no relatorio, reivindicado nos pontos caraoterístico;

precedentes e i luatrad03 nos desenhos anexo ao presente ma

morial.

T-ERMO Ng 167.932 de 18 de mane de
iuquerentes IND1STRIA DE CONGELADOS SACI LTDA. -....-PARANA
godSlo Industrial; °ORIGINAL CONPIGURACIO INTRODUZIDA MA
SORVETE",
REIV/NDICACOEB
IOURÇAO

a
£2) '

carao..
terizado, essencialmente, por se assemelhar h uma ompadapf^
Lato é, com as paredea laterais (1) sensivelmente coxiicas.
para baixo e a face superior (2) acentuadamente convexa.
22) o ORIMAL CONTIGURACX0 INTRODUZIDA VI SORVETE 0 Cara~
terizado de acOrdo com o ponto -1-, e ainda corno a substaro
oialmente d oweri to no presente =recr ieil e_Lluatrado pelos
desenhes que o acompanham.

t . Lquro 1.
latMO Ne 175.016 de 22 de novembro de 1965,
- Requerente: 'CALMAM MAROSSY SX0 PAULO.
aodelo Industrial 'UMA NOVA E ORIGINAL CONUGURACI0

BE_ BOLSO-S PARA CALÇAS EM GERAL". .
'
•
REIVINDICACSE:
1. "UMA NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO Da
BOLSOS PARA CALÇAS E1 GERAL", caracterizada pelo fato de se
apresentar por abertura de ' configuração aproximada a um "V", •
sendo que o seu *atice localiza-se no término superior da linh
da costure lateral da perna o corresponde ao ponto Inferior do
bordo da baca do bolso da frente.e de traz e, os pontos Buperio
re g , terminando na linha do . ecis

eintnra.

à. 5JMA NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇXO DE .
BOLSOS PARA CALÇAS EM GERAL", conforme a reivindicação anterloa
4 caracterizada polo fato de o fundo aparente evidenciado pela

eku

dita abertura constituir-ze como ftrro comum ao bolso da frente

rja,2

0 49 *W:az ao masma aaaaa

, Sexta-feira 21

ÁDAARIO OFICIAL (Seçãó III)
Í kbtkeir~"C:15~~

PAR4 CAL ÇAS Pet*U1',
üe 1. a 4 u • j4"attórizadõ ã.2.0 r470 de 0-$_~-#44:e413keeltrík
o cftln dbrrntrõndem Eitst f4k4a (14~1a0'0i, egswlà
irei:lente oblíquos para a-fãgite C-e~.4 Tort~ddafert
geou com nabáZt nare betes oi;namentadó-:! l'ixoe no fundO-OU
4.040mum
4. "UMA ".OVA E ORIGIAAL cw410 DE'.
M
htUos PARA CALÇAS ENCERAI.", do . acOrdo coaren.reitinOieaqUe
anteriores, tudo substancialffente como den.00,0~Wri4'1
f
t reivindica(10 nos pontos caracterlstleos prebedentes e ilnWrado
k
frios desenhos anexos ao presente medorial.„
.
aPep

I

Março de 1969 1913

pouco'mais.larga l também clara, e', ao depois, outra faixa reen.
trante, em tonalidade azul, e, finalmente, outra faixa, um pouco mais salienta, clara.
25) - "ORIGINAL CONFIGURAÇXO DE VIRA
EI CALÇADOS, TÊNIS, KEDS E CORRELATOS", acorde com o Item anterior, caracterizada, finalmente, pelo fato de a restante super-,
fície ida vira, na regiiio compreendida pelos laterais anteriores
e pelo b6rdo, apresentar-se em fórma de faixa mais saliente, na
qual está moldada uma sequência de saliências retangulares, dia
postas verticalmente, e en t re .8í es p acejadas, e na superfície de cada saliêpcia, há micro-rugozidades; em cima desta zona, ná
=3 sequência de saliências piramilais, com base em forma
de •
', losangos, e encostadas uma na outra.
• 39) "ORIGINAL CONFIGURAÇIO DE VIRA
DE CALÇADOS, TÊNIS, MS E CORRELATOS", &corda com os ttens
tenores e tudo como descrito, reivindicado acima e tluatrado
no desenho anexo.
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TERMO NQ 170.467 de 10 de Março de 1965
Requerente: PLASTICOS VEYKA 4Toa..xpOma Z uggx10
EXO PAULO -~r~,2~4.%gn-Y.DZ2C04~
*dolo Industrial: NOVO 1T 020INAL mdtto DE.RONEtb

q-6G

REPRESENTATIVO DE VAQUEIRO" •
REIVINPICAÇO25

7/6..`4--

l a ) Novo s-oaxorNk, movUo DE BOADQO nuaggu.
TATIVO. DE VAQUEIRO,. que se caracteriza es2onti41men1_a pOr ao*
tar Com a mZe direita gemi:aberta Pronta para Puxar a a#da
¡tu se encontra num coldre (2) p endurado a um ointur .4 (.4)‘
estando o braço aberto, digo estando o braço ed¡Uardo dadi n
baixado e com a mio espalmada e, o seu traje ; Go:M:4:U4O

O'
Um chapeu (4), de abas largas um lenço (5), amarrado rio 00-00eá

go, camisa (6) com dois bolsos laterais (7) um ointur;0 (3)+
3; citado anteriormente calção (8) e botas (9) o o

1000

4

ao

apoia abre uma base retangular (10) que pode. ealtratento aer;:
dispensada.
NOVO .r; ORIGINAI; 140D210 DE BOD IN REPRESEN2A9
TIVO DE VAQUEIRO, de acordo com o ponto anterior a tUdo canfone:
iUbstancielmonto descrito, roivindicado acima e peloa .dounOa
an;xoe.
4
6

z
,
MegMMEMEMM,

o

TUMb No 176 179 de 51 de dezenbro. de 1965
Requerente: ÂNCORA INDUSTRIA E,00M gROIO LTDA.
tíodelo Industrial: "ORIGINAL q*-iàtráigp DE Vái, DE'OILÇADOC,
rena, KED3 E CORRE/ATOS"
' ItrunIfflafa.Q22
,WRIGINAZMNPIGURAÇA0 .er)E VIRA
0.E;CALOPOS IR VAlg s_i•APA. *E x OTIREZAZ05,9AP39tglUdo . por a via, fla OrtG.quO eontorns.e calcanbar,,d Certo trecho posterior
•
', aprontar, kpartir . da parte superior, uma zona
Me &utente
telat.Ayalat'Oure t e?wdezmlidade-Torialhal tendo, a seguir-,
L pIrdmwo onit,ão-~la rjaie, 401

—4

-.3

TERMO N Q 170.955 de 13 de abril de 1965_
Requerente: TINSLEY & FILHOS S/A INDUSTRIA DE
ARTEFATOS DE CHUMBO E KETALURGICA
SX0 PAULO
Modelo Indvtrial: " ORIGINAL MODELO DE CRUZETA
REIVINDICAÇOES
1
'ORIGINAL MODELO DE CRUZETA", para acionamento
manual de registros ou torneiras, confeccionada em metal ou ou
i tro material julgado conveniente, com acabamento condizente, pra 4
ferivelmente em cromo ou ouro, e constituida o caracterizada por
um staido de base circular, plani, horizontal que se deaenvolve+
em forma troncular invertida, de altura oubetancialmente baixa
depois do que passa h. forma cilindrica, com altura inferior é
da parto troncular infe:ior e contináa se desenvolvendo superior
mente em forma de calota esfArica de raio extremamente longo, ca
lota que se interrompe de modo a apenas configurar um anel conca
vo sôbre o qual o a6lido termina em fôrma de outra calota de menor raio, encimado por usual boto diferenciador; no e6lido ao *t
sim descrito ha cinco reentrancias, equidistantes, configuradas.:
por arcos de circulo reentrantes a ,7 longo da borda da zona aluiu
drica, separadas por trechos correapondentea a cinco segmentou +
do dito cilindro e que configuram cinco dentes ou braços da cru-;
zeta; estas são de p rofundidade tal qu.: atibgem com a parte central dos arcos que a confilpram,,N a borda da calota Superior de
tal forma que co dentes ou braços se apresentam, vistos em eleva'
4o, com dois planos curvos, o inicTateorreepondeate. ao anel
concavo o o final correspondente sa calota superior que se funde'
com o corpo central da cruzeta.
•
2 + "ORIGINAL MGDÉL3 22 CRUZETA", ancila com
Ponto anterior, tÁadó como ieivindicado daim al' descrite no telat6ri° anexo ""strOW149i419eg10-~..4"01~0P4Dbigh:

r
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'o

sistema

196á.

. Març.o de

de adaçIo de agua', tubo '1.ze fiC:eMb .tlád-t:i rio làliat6

rio, acima do qi2a2., a poça se projeta partindo da base
tal circular no sentido superior

obliquo,

horizon-

caracterizada por, no

trecho compreendido por cerca de 2/3 posteriores do circulo de
base, obliquando para •cima e para frente, com pouca altura, ter
minaneo em curais coneavas ou fe 'stUev que delimitam inforioreen

Flc.1

te tr g s facetne poatericree, planao, eituadaa una no extremo -

FIG.2

wamo No 149 190 da 15 de tiaieadd 2.963
(Éeauerente: CHOCOLATE DULCCRA' E/4 05o FaUlo •
PriVUgió de Invoego: "EóVO E)C2OCl/OR PeRa cÁ E
.SIMILeRe3"

1 - NOVO expositor para Cascs„,atc- o
feito em haatca met4licas raveattcZaa ou do carro material ade

posterior da psça o as outras ladeanao-a, cenfiaurando um polia
aro formado por trio trapezies isocolao com na baeta malorts em
curva consava e co latarais conta:93.nd° eu.neltar, ca.aatenntea

e os. bce nenoreo rotas delimitando o final do plana reto aeli
quo para cima o paro o frente, e confesurando o lado cupereor do bico do acida e quo se projetam suVÁ:ancialmente ratar.lar•

a °atrasa:alo opta quando sofro pequeno elaanfro para 'cai-

&Deado, caraaterecado por ser formado par una base dobrada em

ro; eae laterais das facetas extremaa, com a parte inlereor em'

U, o prUimo D.O seu caeremo posterior, provida de um par do hPs

curva coacava, ao doecnvolvem, iniciando no "ármino da citada -

tez twensvoraals outro as,quais 6 prevista uma vontoca de fixa-

curva, uma reta do cada ledo que obliaáa pare cima, indo morrer

o do conjunto X aupertS.olo, base ozta cujaa extremidades eiYo
eobradaa para cima, cruzando-ao_ ou X aq qual tão fixa as duas eas
ea

latorala, paralelas

em

forma da chanfros lateraia em relaçãa ao plano roto superior e
o inol-loadaz para trás , cujas az -

tromidadeo infarlores são fixadas Is reforídaz haatea tronaver
oae.e,

oco eatramoo do plano taansversal o terminal do bico de salda
rde moo a delinita.r dois planos laterais que se apr , Laentan.,

da base, e az superiores

dobradas em L invertido para fia

xaçe:o de placa oom dizeres referentes co produto exposto.
2 - Novo expositor para

ch000lates

o simIla

que afeneu no sentido da base para a extremidade do bico; o ter

ço fzaneal

da base se desenvolve am cerva concava suave, volta-

da para o bico da peça o tem duas linhas, uma de cada lado que
delimitam o a .rço frontal o que se projetam praticamente parele
les le linhas retas laterais obliquas para cima, terminando QM

res, do ac8rdo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato

curva suave, para baixo, ante.) do ' teSrmino do bico, delimitando-

do ao longo das referidas hastes verticais inolinadas ser pre-

sua parte inferior cuja base & reta, paralela ao plano superior

vista uma pluralidade

te em

dois

prevista

de suportes em U, dispostos

sentidos, para baixo e para o lado e

e do onde se projeta ortogonalmente um se .rizador; a linha dia tal inferior do bico, quando visto lateralmente5 delimitada pe
la parte inferior do plano curvo eue o limita inferiormente •

correspondente série lateral de hastes em L fixadas

par uma de suas extremidades

I

res inolinadas, e pela outra

extremidade, em uma

vertical,

inolinadaman
,a
entre estas 6

•

uma das ditas hastes poSterio
outra haà.te

tambem inclinada, fixada a base referida em 1.
ee -

Novo expositor para chocolate; e eiralla

res, de acordo com ao

reivindioaçãas 1 e 2,

substancialmente

que se inicia no extremo frontal da base e termina antes do final das linhas laterais inferiores; pelo fato de, visto em corte,
o bico se apresentar com a forma de poliedro formado por base cur
va concava, dois laterais retos verticaiá delimitados peles
ribas extremas dos planos laterais e depois por duas retas obli quas para cima o para o centro, delimitadas pelas linhas eus for=a= os planos superiores da peça e finalmente limitado pelo plano

como Oescrito e ilustrado nos deennbes.anexos.
superior do bico (lua encerra o perimetro da figura em corte.
2 - , "NOVO E ORIGINLI muno

DE BIÇO DE sAIDA

PARÁ

MISTURADOEES DE AGUL", acorde com o ponto anterior, tudo amo rei'
vindicado acima, descrito no relatório anexo e ilustrado nou dese
nhos que a este acompanham.

ri 5.3
FIG.2
URRO N0170.960 de 13 de abril de 1965
Aequerentes WINSLEY & FILHOS S/A INDUSTRIA DE ARTEFATOS
DE CHUMBO E METALUROICA -------,SX0 PAULO .
Modelo Industrial: "NOVO E ORIGINAI MODELO DE LICO DE SaIDa
PARA YISTURADORES DE AGUA "
REIVIRDICAOSS
1 - "NOVO E ORICNAL MODUO 'Dl' 11°C0 W SAIDA PARA
MISTURADORES DE AGITA", do tipo usado nos nisturaeloAs de ' agua
am lavaOríoé • eimelhenteep de conetraçto's6lida, Metáliea ou
Dutra, com 6,0:kb:cante condizente, preferivelmente cromado
Ou
ss cUro l _eeeetiaeg4e por tebe rp~ado vertical do 'lento c,zu

e
CORTE A.

Sexta-feira 21
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'dam° tà 1--i'deâ dá jhailó áe

•

Requerentes ARTEFATOS DE METAL DEU. 3.4 á.ágo-fai.i."
.,(od;lo Industrian "OVO E ORIGINAL MODELO DE CHUVEIRC4
XIVINDICACUES
,5s) "NOVO E ORIGINAL MODUO DE CHUVEIRO", que se ecnetitae por
lido de face superior circular e plana, e caracterizado os
sencisemente pelo fato de partindo desta.face, no -sentido infeke
dor, aStar inscrito num corpo de revoluç go ogival truncado na"4
?arte inferior do modo a gerar a base plana do elido; pelo
to ainda desta base ter raio equivalente a dois terços da altu
re. total do sOlido; pelo fato ainda de no topo deste sOlido
:ar acoplado externamente um anel recartilhado cuja cupola con
igura uma calota esferica achatada, a qual recebe uma conexão
dlindrica de diâmetro ligeiramente inferior ao diâmetro da ba
re do crivo, e finalmente pelo fato desta conexão apresentar e,
ima zona recartilhada situada mais para baixo, de modo a gerar)
una zona cilíndrica inferior estreita, e uma zona cilíndrica
luperior mais larga.
9) "NOVO E ORIGINAL MODELO DE CHUVEIRO", de acera° com o pon;o precedente, e tudo conforme substancialmente descrito: reiindicado acima, e pelos desenhos anexns demonstrativos-

,, d015e10 -tato
_."d4 que a qualquer ihstanto dOtdriiáo o instrumento transmite e a recate de sOmento,uma da dita -plUralidade de

.'•!,;;,1'.uaidadea de pesquiza.lk
Um aparelhe de acOrdo com o ponto 1 ou 2, carac3.
; n"tarizado pelo fato de que as unidades de pesquiza de cristal di
testo ultrassZnico estão providas,.as quais incluem um cristal
H
plezoeletric0.
•
i
Um aparelho de acerdo 'com qualquer dos pontos de
t-a 3, caracterizado pelo fato de que o dito especime de mate.
'ria' 4 movido em sOmenta uma direção, preferlvelmente ao lcngo
..4(D comprimento algm das ditas unidades de pesquizá.
Um aparelho do acordo can qualquer dos Pentes de
5.
1 a 4, caracterizado pelo fato de que para espOcimens do material tubular ou de lados máltiplos as unidades de pesquiza esP
tão dispostas em rala& eaereala em talo da aircunferencia da
.eeap4clae.
.U aparano de aeardó coa qualquer dos pontos da
1 a 4, caracterizado pelo fato de que para espácimens . de mate1
i
rial achatado as uaidadea de pesquizas estão dispostas em rela
'ção espaeada umas
outras relativareanta a
superfício do
e
especime,
a.
aaieiadica-se', da acOrdo com a Convenção Interni
cional e o Art. L. do CSdigo da Prokiedade industrial, a pri(
ridade do pedido correspondente depositado na Repartição de 1';
tenteá doa Estados Unidos da .mrica, em 14 de outubro!de 19-K-2
I'
sob NO228,30.
unia

1k %

"91 2 1101 1-

rERMO N g 152.798 de 17 de setembro de , 1963.
Requerente: COMBUSTIOR ENGINEERINC, INC. - E.U.A.
?rivilágio de Invenção: "AUMENTANDO . A RAPIDEZ, A QUALIDADE
f: ECONOMIA DE TESTES ULTRASSONICOS E OUTROS NZO-DESTRUIDORES
DE MATERIAIS PARA,DiTETAR FALHAS ' OU VARIAOES DOS MESMOS".
REIVINDIC-AOES

Um aparelho para o' testa não-dastruídor de matierial comprsendendo uma pluralidàde de unidades de pesqui:za dispostas em relação espaçada uma oute. a e relativamente sa si4por-,
fície do ' espeeime de material a ser testado, arranjos para move:
rem o dito especime alem da 's unidades da pesquisa e um instrua
mento de datetar . falha, caracterizado pelo fato de alue o ins.
trumento de detetar está adapeado-pararansmitir ene:ctia de
sondagem de falila sisa unidades deáTgulza e para receber sinala
reveladores de 1.1ha das
_ ditas irAidades, e que os'arraajos de
chave de seq uenciamento-caclico esc go ligados entre a dita pluralidade de unidades de pesquiia'e o instrumento de detetar de
tal forma que cada Unidade de pesquiza 4st á ligada individual;..
sente ao instrumente em Ordem repetida sequencial e ciclicAMem:4
-

2

ig. e

IÈamo N Q 175 741 c-9,29 do novembro do 1a65
Requerertea HAIRTeN APARECIDO DA SILVA . São Paulo
Mod;lo Industrial: "ORIGINAL MOD2LA DE CASA DE BRINQUEDO
REPRESENTANDO UM HOTEL"

•

Bryppickats

1) "ORIGINAL MODDII0 DE CASA DE BRINQUEDO n.1RnusEuTANDo,

2,1 ECTir.,"; com: o feitio que lembra ou -repreaenta um hotel, inspirado nos modelos do antigo . Oéste norte-americano, caracterizado por uma soleira de base, -1- horizontal g quadrangular, à same lhança do uma culpada, da 1.ual se pr:vta pard- cima, recuada fros
talmente em relação.a ecocadleira, um:Corpo com o feitio de prisma
Se corpo p aralelepipodal, -2- mais largo do que profundo, encimado.:
.,:or
trecho prismático triangular
-3-, inscrito• selva o inferior, de
_
coa
unaaaae,
aedo q ue h,. duas bordas eimâtricas, aebre o mesmo, dotadas de peclue ,m1
12
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Salienta, leen60 qUo a hr20 de prisma configura um te.
ekado de uma só agua, -5 .- voltado para trás; pelo fato de acima do
telhado a fachada avançar verticalmente, de modo que, visto de fren
te o corpo configura um sobrado limitado superiormente por um bei .
Cal -6- saliente •e horizontal, tendo supariormente inscrita uma ci.4 .
malha -8-, de feitio trapezcidal, achatada, com a parte superior em
triãngulo isâceles; polo fato de, pouco abaixo da linha delimitada.,1 .
pelos dois pequenos beirais, laterais -4- haver uma cobertura
1
qua paia baixo e para a frente -9- suportada frontalmente 'por trls7.;.
• 1
colunas -10-, una próxima á. uma das bordas do telhado, outra aimá Itrios, no lado oposto, e uma terceira situada mais práxima da segun'
da, e interligadas por um travezsZo -11- que configura um "pau de
x.;_marrar cavalos", sendo que as extremidades das colunas se fixam na
borda da soleira delimitando uma varanda inferior, havendo um peque.
'ao banco, sem 'encosto -12, fixado ao solo, imediatamente atriz do
•
trivesz:o e acima do c ual há uma janela -le- de duas folhas fecha .e.L
das; pelo fato de haver do lado, ou seja, na outra metade da facha-.,'da, sob a varanda, uma Grande porta -14- terminando em arco, focha4 . •,
do por semi-circulo -15- e tendo duas folhas de meias portas, do ti
mo beiral

l

po vai-e-vem, com acabamento imitando venezianas; pelo fato de, aci
Ca da cobertura, haver convenientemente distribuidas três janelas -

tem fechada e com acabamento iMitsndo taboso vertical; pelo fato
de inferiormente, priaticamente em simetria horizontal com as peças:
de cima, haver outra jpela -10- e uma outra porta -11- tambó= tachada e com 1dehtico acabamento; pelo fato de, abaixo da janela
piso terreo, haver um banco -12.- sem encosto, fixado ao colo; pelo
fato do, delimitando o piso superior, haver um balcão dotado de mu
reta ou balaustrada -13- onde se situa o titulo do armazem, balcão
que toma toda a frente e o lateral recuado do predio, suportado
por colunas -14- situadas duas na parte frontal do balcão, junto
ne extremidaUs da coleira onde se fixam e outra no trecho lateral.
1
da mesma, delimitando taMbem uma varanda inferior; Pelo fato de ha

ver no lateral do predio,.no trecho recuado em relação 'a/soleira
imediatamente depois da coluna de sustentação ao balcão, uma portai
.15- fechada, imitando grades; pelo fato dos laterais e fachada do'
predio terem acabamento imitando taboas dispostas uma sebe as ou»
tras, horizontalmente.
2) "ORIGINAI MODELO DE CASA Dl:BRINQUEMO RPPREsENTA=0 5
UM ARMAM", acordo com o ponto anterior, tudo como reivindicado a cima, !,lustrado nos desenhos anexos e descrito no relatório iniciJ-

,-16- com as folhas fechadas; pelo fato das fachadas, frontal e late
raiz, serem com acabamento imitando taboas horizontais, superpostas Uaa sCbre as outras, e acima das mesmas a indicaçZo de hotel. <,*
K;^,~ 2) ".CRIGINAI MODELO DE CASA DEBEII:QUEDO REPRESENTANDO DÇ
HOTEL', acorde com o ponto anterior, tudo c omo reivindicado acima
'Lustrado noz desenhos anenos e descrito no relaterio
•
F I G. 1
Fig. 2,,t . e

.

l

HOTEL

FIE. 2
-eteei
F 1 G. I
VERMO N Q 152.476 de 2 de setembro de 1963.
Requerente: GENERAL 21.2GTRIC-C:"*:;; nY - E.U.A.
PrIvill.o d e Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM CIRCUITe VS
NESPOSTA RÁPIDA PARA PROTEÇXO CONTRA SOBRECARGA".
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712amo N2

175 740 do 29 do novembro de 1965
equerente: HeIRTON APARECIDO Dá SILVA . Sío Paulo
40d;lo Industrial: "ORIGINAL MODZI.0 D g CASA DE CRINeUE0. .
WRZSENTANDO UM ARMAZU" ' • .
IREIVInItekCng
Weg . :,Rr,-',0~--1)
"ORIGINAL
morno DE CASA DM URINOL:MOO REPRESENTANDO
/
XT:t ARMAíNel", com o fo2tio que 1,ombra ou representa um armazeno 1.112
irado nos modelos do antigo Oeste norte-americano, caracterizado
por una coleira -1- de base, horizontal, quadrangular, de pouca 491,
,
n semelhança de calçada, e da qual se projeta para cimare-j
(cuada convenientemente num doe laterais e- na face frontal, um cor-1
Jpo de predio com o feitio de paralelepipedo, -2- mais alto e largol

que profundo, encimado por trecho priemítico triángular -3-,com. 1
uma das faces sebre o trecho paralelopipedal, outra , em continuação.'
_Ç fachada da casa e 0.plano que forma- a •base configurando o telha-1
. i.
do -4- de uma eó agua voltado para traz e,dotado,de pequeno beiral •
rt5-; pelo fato de acima do telhado a fachada avançar varticaltente4
• i
terminando no torço módio central em forma de triângulo -6-, sendo
soda a horda da fachada coberta . pot- pequeno beiral salitnto 7 -que acompanha o sen feitio; pelo ;fato da fachada quadelimita.. o
pródio assobradado, ter superiormente uma janela -8- com as_folhas
a folha ta:r.
fle)2adile • ao ladC-. , - ti iMntrieíã e ãt e Uma
ÀO
I

L

.

,

perfeioane:;to em circuito de resposta r j.pi1a para proteçso com .
tia sobreeSrgas, caracterizado pelo fato de compreender-meios de sensibille
/
eade acoplados operativemente em função de circuito do t uma carga atraves'
de uma alimentaçâo de pot;ncia eletrica para sentir uma condição de sobre •
carga, una fonte de sinal de comporta acoplada ditos meios de sensibilid':

de , e engatilhada pelos ditos Meios de sensibilidade para desenvolver um si.'
nal de soída de comporta em resposta 1 uma condição de sobrecarga, e pelo 1
menos um dispositivo retificador controlado por silício ligado diretamente
1 alimentação de potÊncia el;trica e tendo seu eletrodo de comporta operaty
comente acoplado 1 fonte de salda do dito sinal de compota ' para provocar
curto .circuito na alinentagRo de potencies eletricas no evento de uma condi
são de sobrecarga. .
2. Aperfeiçoamento em-combinaçâo de acro com o ponto 1, caracterize
do pelo fato de compreender um resistOr de relativamen te baixo valor eM se
sie e és função
retificador.
. _ de circuito com o silicio-controlado
com o ponto 1, caracte
3.
Aperfeiçoamento
numa
combinação
de
acordo
-,
rizado pelo fato de compreender um comparativamente baratO'dispositivo in.
terruptor de circuito ligado intermediariamente entre o si1icio7controladr
tetSfic ador e a alimentação de pcit'àcia eletrica.
. ponto 1, earacte
i.perfeiçoamento numa dothiriição'd - a g rdo cote °

,

.

fato de Compreender um res lstor de relativamente baixo valor
ligado em serie e em função de circuito com o silicio-conolá d o retifica.
como interme.
dor, e uso elativamente barato diipositivo de fusLià'itzado
de potencir
âo
diÉrio entre o silicio-controiado atiffiid "or ' ea'aliMehtá

!Indo pelo
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Aperfeiçoamento em circuito de resposta rápida para proteção coa
tra sobrecargao, caracterizado pelo fato de incluir em combinação maios de
sensibilidade compreendendo um resistorcpérativamente acoplado em seria e a
em função do circuito com a carga /I ser protegida atr g ves da alimentação.
5.

de potencia eletrica, una fonte do sinal de comporta compreendendo una p.14
ralidade de díodos de tonel cada um operativamente acoplado atr g ves do'di.

ra

Marco dj 1969 1,917

mãos ou outras Sigoras, tendo na extremidade inferior de' ointaM .

de cada figara , um estrangalaaento circular, que serve para on-

OaiXer respectiva ' figora na abertura da canoa.
3e) "Original Configuração em brinquedo", recorde aos ou
intens anteriores e tudo como descrito, relvandloaao ama e iloatra •
do to desonho anexo.

to resistor de sensibilidade, um primeiro jogo de transformadores de pulSo
eSes cada um tendo,sue primeiro enrolamento acoplado atavas do respectivo'

associado diodo de teinel, um a/nolo-control:Ur retificador de comporta
tendo seu eletrodo de comporta operativamente acoplado aos segundos enrola
mentos de cada um dos ditos primeiros transformadores de pulsaçOes, um segundo transformador de pulsaçães tendo um enrolamento pringrio e uma piara
lidado de enrolamentos secunfarlos com o enrolamento primgrio acoplado a .
tr g ves do silicio-controlado retificador de comporta e uma pluralidade de
cilicio-controlados retificados ligadoaem paralelo em fungo do circuito
diretamente atr j.ves da alimentaç g o de potÉnela eltrica com6S diodos de cor
perta dos siliciaa-aontrolados retificadores de curta-circuito sendo liga.
doa mure respectivo enrolamento secungario do dito segundo transformador d
pulsaçães para provocar um curto-circuito na alimentação .de potencia eleta
ca no evento deusa condição de sobrecarga.,
Aperfeiçoaanto nuaa combinação do acordo com o ponto 5, caracter
modo pelo Loto de compreender um dispostivo interruptor de circuito compara
tivamente barato ligado cm serie e em função do circuito com o silicio-controlado retificador de curto-circuito e g alitentação de potencia eletrica.
7. Aperfeiçoamento numa combinação de acOrdo Com o ponto 5, caracterizado pelo fato de compreender um resistor de relativamente baixo valer 11
gado em se;ie em fungo do circuito com cada tirados silicio-controlados retificadores de.corto-circhato e com um dispositivo de fusfvel relativamente
barato ligado em serie e em função do circuito com os silicio-controladoa
retificadores de curto-circuito . e a alimentação dpotencia eletrica.
S, Ap erfeiçoamento numa combinação de acordo com o ponto t, caracte.:
rimado' pelo fato da a carga a ser protegida incluir uma relativamente ampla
capacittncia e outrossim caracterizado pelo fato de compreender um dispositivo de fusfvel de baixa corrente relativamente barato, ligado em: g erie e
em função do circuito com a capacitencia da carga para facilitar a abertura
do circuito dá c apacitencia da carga quando os sineta-controlado:: retifica
a
dores de curto-circuito foram tornados condutivoo.
Finalmente ', a requerente reivindica os favores da Convenção Interna.
olonal, visto a Presente invenção ter sido depoaltada na Repartição Oficial
de Patentes do s .E stados ' Unidos da âmerica dá Norte em L: de outabro de 1962.
sob o na 228.304.

-,r
TERMO N Q 174.862. (I Q as de outubro de 1965 —
Requerente: INDUSTRIAS PUSTICAS PABRASA
pema
Modelo Industrial: "ORIGINAL CONFIGURAgOBM BRINQUEDO'
BR I V INDIC A Ç OEs.
.
"0"rigina1 donfiguraçáO em brinquedo", caracterizado por uma canoa, S.a, flutuadora com os duas extremldades pronunciada_
mente encurvadas para alma, sendo que nos Laterais da proa e de p8.:

pa lie relevos representando figuras

de animais ou outras § sendo sów
laterais sulcados transversal e longitudinalmente tendo seus reapeo,
tivoo bordo; superlorea seauânoaaeade enlevos em forma de gOMOS CM

MS) "Original oonfiguragão em branqueao7 acorde oom
rito-'

anterior; oaraoterizado, finalmente,

pelo

fato de na auperfiole

ouperior interna daa canoa,
_- haver duas ou mais aberturas,
¥1/22.g.W4211.-

e

9orán Q212 aa

em Cada o

U1
. 9 fR

TUMO t“ 153.162 de 27 de setembro de 1963
Requerente: GIUSEPPE SPEGGIORIN Privilégio de Invenção: "VARIADOR CONT/NUa DE VELOCIDADS'a
• " REIVINDICAÇUS
1 - Variador contínuo de velocidade, constituído de um real
plante do líquido (7) dentro do qual éamersa ama bomba capsular, caracterizado pelo fato do .que o girante (5) e o corpo (4) da bomba aa
cima mencionados s g o ligados respectivamente ao eixo condutor (1) a ed
eixo conduzido (2) do dispositivo, mantendo o líquido em circulação
continua num eirculto fechado, compreendendo uma passagem de regula.
geri (29), cujo vão ó regulóvel com comando manual, sendo a Velocidade
I
de corrimento do eixo conduzido com respeito ao eixo condutOr regula
vel em relação A variação de carregamento do líquido no circuito fecha
do.
R - Variaaor contínuo de velocidade, conforme çoivindicaçã
1, caracterizado polo Pato de que a válvula que regula o &fluxo do 11
quido é constituída de uma haste de cabeça cônica (27) que, penotrando dentro de uma passagem de soem% circular (29), nela varia o vác
útil de afluzo e consequentemente a carga da bomba,, permitindo uma 1.o
gulagem contínua adequada do número do giros do eixo conduzido (2).
.3 varlador continuo de velocidade, conformo reivindicagOeL
1 e 2, caracterizado pelo fato de que, conoentricamentO à haato (27) d
:achamento da 'passagem principal- 29) de afluxo do líquido, é dispoe.
to um pequeno cilindro (26) que limita o vão doa orifícios de ingraa.
ao (46) do líquido numa câmara (30) que precede a paseagem príncipe:
(29), cilindro Use sObre o qual age a pressão do liquido em caao de
aobrecargamvencendo a proasão de ma mola (34), obtendo-ao da tal ra,
do uma reaulagem automática
da velocidade do eixo conduztda (2).
•,
Variador
contínuo
de'velacidade, oonformo reivindicagãe
.
e4I ::
1, caracterizado pelo fato de que os condutos (8 e ,), através doa
quais entra e sai o fluido da bomba capsular, dispostos reapectiva.
monte na parte oposta com respeito ao eixo de excentricidade (1 - 17)
Ia mesma, podem ser trocados entre si através de válvulas, por ozempia,
do tipo do pequenas osferaa mévela (13-4-15-16), acionadas automática:mente pela pressão do fluido que age sabre sa mesmasafmadependânáa:do aentido de . rotaçãodo motor da bomba, pormitindo-de tal modo 4 •
funcionamento do dispositivo em•amboa osmantidoa da rotaçle.
,
5 - Variaaor contínuo do.veloCadade, conforme reivindicaçãe
1,:earaoterlzado pólo ¡ato do que uma :faixa elástica frenente (19) (32,
Volve o inválucro externo do -garante Ula'llgato com o eixo Conduzido
(2) do disaoaltavo,'aendo mantida'tensa . por'molao (20 .- . 21), cnja ao&
é contrariada' Per pequehoa piat5ea hidr4il1 'acca allaantadOs pelo fluido
proveniente da eamiaa -axteraa (25) da válvula do rogulagm, do modo
çai 'n ' ação aamaaante da meana aoaap .c.a i.vr.e. carga reeaate'nté auflcaeota,
.
--

5
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WICC:6754757.ê ffk-f§1)
ttraff-456-ããâ-SSUrçfoner257.8"6"rido-f2TWarrafasW11
' aniagem (29) estiver completamente aberta e, enquanto a mesma apenaN
imiaui fechandd a válvula de regulacem (29), o fluido entra em prei,"£
v
80.
en„ 6 - Variador contínuo de velocidade, oznforme reiviadicaçá.
1, caracterizado pelo fato de que o rotor central do mesmo 6 munido

¡Requerente: PRODUTOS CONTACT S/Ao*.? SÃO
nModelo Industrial: "NOVO MODELO ME P(AUSTCR , Ca COIA'r.
,VREIVINDICAÇUSgr

4

ÇO-44 eí
• 1_0 io me d.9.19 de exP,P.453.0400211Waki eQ m
, USW
P
i Etxacte.v1-Sado 1,4§ 'teto dó lIgig t t. e:É:Wide/ :f aiikx4p
bãs-it.
no piano de filtragem, ot .Mató e'séd hift 4Ü-6
M. voltada para ó lado ao operador do aparelho protegido pd"zs'

' mais de uma bomba capsular, contida dentro da potras tantas cavidade 'T
sixo centra4
Cilíndricas dispostas no mesmó com eixos paralelos'
C equidistantes do mesmo, sendo os tambores excântricos;e interrÉD
\„as bombas anima referidas ligados mecânicamente ao eixo-central
110 variador atreves de um acoplamento mecânia .,, por exemplo, cens?:
tituido de um grupo de engrenagens cilíndricas. 1M~M5,
O requerente reivinOca a prioridade doi pedidâ-i

-

-

2 Novo mod612 de exaustor combinado com çoif4

g-stielapiaiikeáté COMO de -Cd-tile,
rk
- o desenho _améxo...... .

Li.

riavindiesa stiiâ e ilustrado
..:,j-;:.•

4

patente depositados na Repartição de patentes'da Itliaobne.
20.202/62 processo 8/1533 de 13 de Outubro de 1962. e sob n21:19,801

~

processo 6/10-VI de 28 de Junho de(-19632,
31
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Fig.
T2RMO N 2 165 271 de 14 de dezembro de 1964
Requerentes EDUARDO ROSA . são Paulo
Rod.;10 Industrias "NOVO MODUO DE APANnNe TRITDRÜDOR-hIsTURADOW
REIVJNDICAOEs

*. Novo modelo de aparelho trituradormisturadori
caracterizado por compreender inicialmente a carcaça ou corpo,
externo, formada a partir de um trecho maior e intermedielrio,dei,

5ÊtS de 3 de setembro de 1965
,TÉRAO
,I'llequerente: COMPANHIA CARIOCA DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS
GUANABARA
701..ÁtrIal; URINQUEDC" ,
REIVINDICACn2

1 , brinquodo caracterizado por'consietir num -,
"rtbjeto de bateria plástioe. Oto, representando uma criança
, entada numa ban24t e imersa em água espumante, com um 0 . 0 entro baixado, sendo o boneco provi
um braços erguidos
•
de de um apito de pressão.
k3rinqUedo conforme acima deaorito e reivindica",
_
da e eseenCialmente coto representado no ~oda.° na
-•
ira anexoe.'4'
-

superficie substancialmente oilindrica e toda provida de gomos)
longitudinais adjacentes, tr8cho este que; se continua superior^
mente por um outro menor, dotado de um cavado lateral para aplj.\ ,
maqg o da coto, bois como de um interruptor ao alcance da mesma, e,'
ainda formando uma projeçto lateral e extrema, com um bico axiai
e °entoo, de saída para o fio de ligação do aparelho; e aind%,c,
mesma caroaça formando, abaixo do trecho cilíndrico intermedi,
rio, um trecho tronco-cenico Invertido, de parede lateral suavsente reentrante, e de cuja extremidade livre projeta-se orta
onalmente um longo tubo axial e retilíneo, tubo este porta-_
ror de umauporte extremo, formado em dois te8ohos Wonco-ctnove, com quatro pontas ortogonais e inferiores, e de cujo
Pentro salienta-se a extremidade livre do eixo interno longl' tudinal, receptora do aceasOrio triturador ou misturador própriamente ditos -tudo aubstanoialmente como dIscrito e ilust;p

to no desenbc'enexo.

ÉRM0 R 2 153.189 de 30 de setembro de 1963.
Requerehte:(CADERA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS L'TD-A:7-WIlíDARA,
.Privilezio de InvoneZo: "APERFEIÇOAMENTOS EM BEBEDOUROS DE
iGUA CPRRENTE PARA AVES"...
,&1
- REJVINDICACUS
1- Aper.feiçoamentoé ei bebedouros de: 4,Us correr,:

to para aves, caracterizados peio fato que uma-calha com

,

novimentoe verticais, guiada por uma hasta -filiforme azs
•

•_`•

v

,

, .

se mantJm sob um roGistro d'água comandado por uma ari

vanca Cm cuja en:tramidade livro d encanchada uma alça que,
prasa na exremidaderdeforida,,calba,m.ável.)

. .

•
/„..-:‘,Ç.;ao

!.•

ti'

u1V;j

te para aves, de acôrdo com as pontos 1 e 2, caracteriza-

:tra-corrente,:do acórdo com as wâivindicaaóosl ou 2, carcAterizado pno fato que no memao ditar faixas eão fonaadas com uma pluralidade de aberturas alongadas, e dito quinto moio mencionado compro-ande tiras aloSáadas adaptadas para CO
krir ditas aberturas alongadas.
- Um diapositivo de permuta centrifugo da cantra-Zirrrente, de acro com qualquer uma das roivindicaçOa?
1 a 3, caracterizado . pelo fato que no mesmo meios de retem.
ção ficam seguros em ditas faixas adjacentes a cada uma daL
F'
ditas aberturas alongadas, ditos meios de retenção adaptados
para operativamento reter ditas tiras tendo uma oluralidnd

ios pelo fato cale o corpo do reaistro prevê . um bico para

do aberturas formadas nas mesmat.

adaptação de um tubo e abaixo eea'te um suporte lamelar 'que sustenta atém da referida haste filiforme em "U",',um

5 - Um disooeitivo de permuta cen';:::Ifuge de contra-corrente, deacórdo com qualquer uma das reivindicaçóoa
1 a 4, caracterizado pelo fato que „no mesmo "dita parede de
extremidade provida de uma pluralidade do orifícios de a- i

2- Aperfeiçoamantos cm bebedoiros de &aze, correu, te pára aves, de acôrdo com o ponto 1, caracterizados pela
fato que a referida alavanca aldm da reentr2..ncia prevista
na extremidade livre, na qual engancha a Cita alça, prava
uma série.de furos mais pr6ximos da eXtremadade oposta, .
sendo esta articulada em uma braçadeira que lhe peralta /
zomandar um embôlo • ou válvula contra uma sede cênica pra.,
vista no interior do corpo tubular do registro,
3- Aperfeiçoamentos em bebedouros de áa.;ua corren-

parafuso de regulagea, respectiva porca aola helicoidal •
que se prende aa referida -alavanca da ccaando.

cesso, e dito sexto meio mencionado compreende um tampo
mOvivelmente posicionado, um em cada um doe ditoa orifícioa
de acaero.
G - 13m dispe. aiaiv) d.) permuta con:;r1fugo de coaera-corrente, de accirdo com qualquer uma das reivindicaçãee

e

1 a 5, caracterizado pelo fato que no mesmo um disco fica
removivelmente posicionado em cada um dos dites orifícios de
•
acesso, dito disco compreendendo uma seção recortada de dita
parede de extremidade e asado provido de uma pluralidade de
ranhuras adaptadas para acomadar nas mesmaa os cantoe livras

de-ditaa faixas.
7 - Um dispositivo de permuta. centrifugo de contra-corrente, de acOrdo com qualquer uma das reivindicaçOes
TERMO N Q

152.723 de 13 de petembro de 1963.
Requerente: WLADZIA GAJDA PODBIELNIAK DOYLE

E COLLIN

MORLEY DOYLS - E.U.A.

Privilégio de Iovençio:

"DISPOSITIVO DE PERMUTA CENTRIFUGO

DE anNTRA-CORRENTE COM ABERTURAS PLENAMENTE AJUSTÁVEIS'.
REIVINDICAÇÕES

Um dispositivo de permuta . centrifugo .de coa,
tra-corrente-caracterizado pelo fato-que -ele compreende um'
1 -

rotor tendo am par de paredes de extremidade e paredes espapadas de divisão posicrionsdas ém'dito rotor, meios 'para suprir liquido maispeeado para 'O,interier de dito rotor na
proximadade do alio do mesM s....-te'icla para remover liquido
¡mis leve do mesma; -meios para forçar liquido mais leve pe
ra dentro do interior de dito .rotór na proximadade da pariria do mesmo ; para-descarregar liquido maia pesaao

do mesmo . ; - . moino removIvelmente associados com ditas.pa-

redes de diviaão para ajiliajais caraCterfsticas das baertu?as das mesmas; e meios remoViVeis'em uma das ditas paredes
ds extremidade -proporcionando acesso para as ditas paredes
a.laão para fazer ditos ajustes.
2 - Um disfwaitivo de permuta centrifugo de coae , da acordo cca a reivindicação 1, caracteriz,,da
,
Tato que no me smo ei.aao
to cance=acas.
.

nA l :,

3

-a -Um -dt apoaiaivo"2,.:

C,

-

ceatrifusó da

1 a 6, caracterizado pelo fato que no mesmo pelo menos algumaa de ditaa tirad aão formadas com tamanhos, tipos o área total variáveis das aberturas atrav g s das mesmas..
' 8 - Um dispositivo de permuta centrifugo de contra-corrente, de acórdo com qualquer uma das reivindicaçóee
1 a 7, caracterizado pelo fato que no mesmo algumas de ditas
tira a não são perfuradas.
' 9 - Um dispositivo de permuta centrifugo de coa
tra-correáte, de acórdo com qualquer uma das reivindicaçóes
1 a 8, caracterizado polofato que no mesmo ' uma , nervura alop:
gada fica segura medianamene em algumas de ditas tiras, aen
do ditas nervuras formadas com caracterietioaa Variáveis de
aberturas e adaptadas par. yreje t 0. .me para,dentro do espaço
entra ditas faixa° para efetuar a dieperaão linear de gotiNr
ahas de liquides no dito xotar..
.
10 - Um - diapositivo de permuta centrifugo
. de con-.
,
tra-corrente, de acord: ni qualque.,'uma das reivindicaçõee
1 a 9, caracterizado pelo fato que no mesmo ditos meios da'
retSnção compreendemum par do membros d -e'canal.opostoa alon

•
gados, segarcia Waa asupe'rficraári-nternas:de ditas falam; adja
centos cada uma a ditas aberturas alongadas, ditoe mambroa d
canal eaaatando daellga-d,i5S0nels cantos lateráin de ditas»
,
tirs.i para reer as mespaie gá poeição de operaçãC:,
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ças hexagonais irregulares, pelos respectivos lados maio
.

tra-corrente, de acórdo com qualquer uma das reivindicaçSea,
çi
5. a 10, caracterizad o pelo fato que no mesmo ditos orificlofi
ao táida são anubares na configuração, um disco circular retmovivelmente posicionado em cada um dos ditos orificios

s • 4T

'
1
tos duas calotas são reunidas por peças quadradas e hexago4:,

zaior remanescente das referidas peças hexagonais das di
tas calotas dispostas ortonalmente em relação as suas con-:i,
'¡ge'nerea são costuradas pelos lados em cunha nos lados mane'
,
!res daquelas similares, ,
4

4

A

Um

' tremidade, sendo dito disco provido de

uma

,

mais, alternadas, sendo as primeiras costuradas no " f ado 4s

,1 a 11, caracterizado pelo fato que no mesmo 'ditos orifcioc,
i de acesso tem um feitio radiano, um disco com feito radiano
doa dito orificios e
. removivelmente em cada
ft osicionado
'compreendendo uma see 'ão recortada de dita uma parede de
\

•

2- Um zi,Svo modelo de bola para jogod desporti^
aa
0
de acOrdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato que

compreendendo uma seção recortada de dita uma parede-drex.tremidade, sendo dito disca) provido tl e uma pluralidade.-4,
ranhuras espaçadas, adaptadas para engatar °a cantos liV-reaj
a- •
•Je ditas faixae.-- ïç
12 - Um dispositivo de permuta centrifugo de contra-corrente, de IcOrdo com qualquer ama daa reivindicaçóee

Março de 1909

3- Um hevo modOlo de bola para „jogos deaporti7os,.formada por peças quadradas o hexagonais irregulares,
' aubst1Incialmente como descrito no relatOrio o ilustrado nos

desenhos que o acompanhem.

pluralidade de r2

nhuraa espaçadas adaptadas para engatar os cantos livres del

I ditas faixa:134.

13 - Um dispositivo de p=uta centrifugo de c32
tra-corrente, de acórdo com qualquer uma das reivindicaçOes'
1 a 12, caracterizado pelo fato que no-mesmo ditas abertura]
,são alongadas e dispostass-nas ditas faixas numa pluralidade

i
, cle fileiras espaçadas umas das outras e estendendo-se suba,. -in
LCIAcialmente menoeldo que a distancia entre ditas paredes do
1
extremidade.
14 - Um dispositivo de permuta de centrifugo de
l

z
,
21-III:MO N 2 165,770 de 4 de agosto de 1964

contra-corrente para efetuar um contato intimo entre liqui-

Requerente: TONOGRAPH ACIISTICA E ELETRONICA LIDA —asa MULO
: ,:od g lo industrial:. "NOVO E ORIGINAL,MODÉLO DE INTERFOIJ, '
-iEIVINDICAÇOES »n„
•
1 2 ) - "NOVO E ORIGINAL M0DtL0 DE INTEWONE", que. 4.

, doa relativamente imiaclveie, de densidades variáveis, subancialmente conforme mostrado nos desenhos anexos e descri-,

'co
caracteriza essencialmente por ser constituído por uma cai
xa priamatica (1) tendo na frente um rebaixo perpendicular ..,'

! to na especificação.

(2) e. uma parte suavemente inclinada (3) sendo todo o coná.un.,
g
'to dotado de altura relativamente baixa e parte da face sepe.d

Os requerentes reivindicam a prioridade de idas.,
tico pedido depositado na . RepartiçU de Patentes nertt-ameri
cana cm12.4.63, sob n 2 272,718.

rior do Modelo dotada de -uma serie de pequenos rasgos (44
-a
:regularmente distribuídos tenda ainda um boto (5) de forma
prismática retangular situado na parte superior, na frente !!
•c•
dO:3 rasgos (4) e as euperficiee laterais do interfone forman
/dis frisos (6) 9.ue acompanham todo ' o
contem] eur.eriora'
.., 2 9) ,-, "NOVO E ORIGINAI, MODO DE INTERFONE", de
•
Roeras cem o ponto precedente e tudo conforme substâncialmew.New,
deadri ttb. teivindicadO acima e peloe desenho anexo.

,

seu

-

4

~27
_7=

I—
164.323
do 13 de novembro de 1964
2
Tr11:40 N

flequorente : BENVENUTO DAL PeNTE ----- R. G. do Sul
" UM NOVO 1,40DnO DZ BOLA PARA .7V,CS
LModOlo Indutrialt
rDESPiaTIVOJ "
(1c bola para
'LYPP. corcO

Za

9P9 r. dos ca J as

p 9 i" , ume _ PO9a
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DIÁRIO - OF1dIAL! (Seção 1H)

Março de 1969 1921'

r2RMO NQ 166.249 de 18 de janeiro de 1965(
Requerente:
'CLAUDIO MOTA Guanabará\.
f
• 1Mode10 industrial: " NOVA E ORIGINAL CONFiCIRnbt:ANDurAs
*é:CEP...CORAS DE TELEVISX0 E FREQU2NCIAMODULADA
REIVINDICAÇOES

,tiato para resfriamento de bebidas a serem tiradas de tornei .Araa, tendo base circular, caracterizado pelo fato de sua ban.'
'da ser conatituida de tre' s partes ouzonas sObrepostas a sa. •
ber: um inferior, junta a base, menos alta e substancialmente
em forma ,de tronco de cOne invertido, constituida por uma se.
1 NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇXO DE A NT
EKAIRECEPTORAS DEiê
quencia de caneluras coocavas que, em virtude da conicidade.'e,
'TELEVISÃO E PREQUUCIA MODULADA, c a racterizada por coa
'alargam-se de baixo para cima e são delimitadas abaixo e aci'sistir do um quadrado compasto de quatro triângulos 1-,
mapor, pequeaoo arcod; uma zona intermediAria,'dubstancialmen;
-4
stisceles, dois suparToros e dota inferiores, lembrando
te cilíndrica, tomando a maior parte da altura da banda e ter.quatro algarismos " L. 0 , ora direitos, ora invertidos,' do dois círculos sobrepostos de sequencias de depressães elip
ora do cabaça para baixo, interligados e lembram, outicas com seus eixos maiores dispostos verticalmente e de talJ
trossita, tim utrovo de quatro fôlhas estilizado em linhas
modo
que as depressOes do círculo superior fiquem entre as do:
retas" ou, ainda,' os contOrnos de uma °Cruz de Malta",
círculo inferior; e Uma zOna troncânica superior, menoe'altaj
tudo como substancialmente aqui descrito, xemindloado
que a'inferior? lisa e diminuindo da zona cilindrica interme-'
e ropresentado pos desenhos anexos.
diária para o bordo superior do recipiente, o .qual tem ajuda
uma alça laàral que, projetando-se da zona das depresaUes 911.2.
ticas do círculo superior, é virada para baixo é curvada , ao (
encontro da parte ou zona troncOnica iriferior, junto 'a barre do.
'recipiente.
-tw , 2 -Configuração externa acorde com o pento primeiro
liwroo-4,
e como descrita e , representada nos desenhOs anexop.'1°
• -Y 4: i G.1 1

13

ao,

-

rt‘' 41
=
q /

z,

,

1. TÉR11O N Q 166.818 de 1 de -fevereiro 0 1965 TmL
'Requorento: EDELAEIL BEZERRA DE ALBUO.)ER QUE-- ..a: PornamoUco rjer
!Modelo Industrial: " NOVO CONJUNTO ORNAMENTAL PARA BOTZES DE
[CUEINA DE AUTO4VEIS "!
• ' ' 1' ' '
REIVINDICAÇf5E3'
, 12 ) " NOVO CONJUNTO ORNAMENTAL PARA nOTÃo DE JJUZINA DE AUTOSOVEIS " caracterizado por compreender a reprodução de figuor
ras (3), desenhos, fotografias, paisagens, didticoa ou qualquer outro motivo gráfico, colorido ou não Tia poderãe ser
'circundadas por frases, nomes, datas e outros detalhes, apli
cados à face Superior (2) da tampa ou botão (1) e por qual'quer pl:oceaao usual gráfico (colagem, estampagem, impressão,
gravação ou aimilar), à qual aplicar-se-á uma camada (4) de
acrílico incolor, brilhante e transparente e que, ao mesa,
'tempo que p roporciona melhor acabeuento, ao conjunto dando-~
o
-1he um!a ouPerfície lisa e uniforme, protegerá o motivo CWC0^
rativo ' tornando-o inalterável indefinidamente.
'2 Q ) " NOVO CONJUNTO ONNAMFNTAI PARA BOTÃO DE BUZINA DE AUTO
'MOVEIS " caracterizado de actirdo com o ponto -1- e ainda
CONQ o substancialmente descrito no presente memorial
e ¡lua
trado pelos desenhos que o acompanham.
5

4.

corta .8.-B*

or.

TERMO N Q 153.829 de 18 de outubro de 1963.
, Requerente: ALLIED CREMICAL CORPORATION - E.U.A.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO 7„..RA A PRODUÇXO DE
AMINAS CICLO-AEIFÁTICAS". '-1~~15
- REIVINDICAÇÕES
1)-Um processo para a preparação de uma ami
na ciclo-alifática primária, por hidrogenação de uma aril..

..0.-.,

s_

N0 173.041 de 10 do aófombroade..1965
Re querente: JOX0 PEDRO KNAPP
'3f0 PAULO ModO10 Industrial:» CONFIGURA ÇZÓ . EXTERNA DE RECIPIENTE
PARA D ISPOSITIVO PARA RUFRIAMENWDE
DIAS A SEREM I.
RADAS 1g TORREIRAS'
REIVINUICAOES n
Conh11.Lírçãa'Áxternl'erd"cli)ienta Para sli4P
Ttre40

mina primária, caracterizado porque ó passado Ertravée de
.,
uma mistura de reação compreendendo ar11 .-amina monocíclica
1.
primária e um catalisador de hidrogenação, numa temperatu.,
.i.ta
ra igual ou superior ao ponto de ebr.lição da amima ciolo-a
lifática á ser produzida, mas inferior, ao da aril.aminW um
da como matéria prima, um Gás sob pressão substancialmente
atmo0f4rica, que compreende hidrogônio elementar, e porque,
-1

é removida tão depressa/2d
a omina oiclo-alirítica
_
... produzida
.quanto é formada, .e: porque a amina ciclo-alifática primi-r
CU-1; condensada e recuperada de .. g4wnue , deixa,4 mieturai?
..
.
de rauço.

ar,„

922 Sexta-leira z

,.
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2)-Um processo dó acórdo e-off'd'pontoNZ,

'raoteriuldo porque 4 usada a anilina 0~ arít-atifridsi
porque a moina Ci010,-a1ifática produzida 4 a biolo-heXii=.ffi
F
tina.

Março de 1909

-Zi,fibV0 ST-MId. rg MrsifIdIr
An' TErrfiïif2 -21-t
. 3r1/4

. i-.
, 'PORES DE COMBUSTÃO-INTERNA", CaraÇteriZad0 pelo Ttérff)
pb. tmpor . ser introduzida numa tubu1aça0 uma Mistura de colf25
paYer.izado . 0 ar,

3)-tia processo de acórdo a0M o ponto 1 ou
(2, Caracterizada porque' o hidrogenia e1ement4x 4 paetaU

traves da mistura de reação numa velocidade maior do 'que

qual 4

inflamada por uma

ve1.3

iia igniç5q, tri_ando num bocal divergente um fluxo dó gases
qUentes que £azem girar uma.turbini;
__

aquela com que 4 absórvidd.

"NOVO SISTEMA DE CONSUSTÃO PARA TU-BINAS 1 GÁS E MOTORES DE COMBUSTÃO

INTERNA", caracterizado pelos iteta
-

procedso de acOrdo com O pZNrito 1 ou

1 1, 2, e por seguirem os gases, apOs passagem pela turbina,'

!2, caracterizadd porque o hidrogenio 4 misturado com um -

:por um tubo, onde ganham velocidade pela progressiva dimi- do diametro o que
-nhiçao
diminue, consequentemente, a 1:

4:tás ou vapor inerte, especialmente vapor d'água.

5) Aarm processo de acOrdo com qualquer um •
aos pontos 1 a 4, caraóterisadó porque a aril-Omina não
reagida 4 separada do acadeneado e recirculada.

6)47m processe de acórdo com qualquer um Çdos pontos 1 a 5, caraetérisado pOrque 4 asado pal6dio,a(5balto, niquel ou rOdio, como catalisador de hidrogenação,,

s7c10;
-

"NOVO SISTEMA DE COMBUSTÃO PARA TURFI'ZAS 1G..2 E

'20RES DE COMBUSTÃO INTERNA", caracterizado pelos -Itens
[1, 2, 5 e por, apci descarregar uma fraç5o do volume por

' uma válvula, seguir o fluxo principal por um tubo ináo

7)-Um processo de aciirdo com qualquer um dos

sembocar-se num balo cônico, onde se acumula, diminuint
..
1'. do de velocidade, ganhando pressa.° para passar em segui-

, pontos 1 a 6, caracterizado porque o processo 4 onerado con

da por uma seçn estrangulada, causando sucç5o e fazendo

tinuamente, pela adição de aril-amina à mistura de reação
aproximadamente na mesma velocidade cem que ela 4 removida/
V
da mistura reacionaTi.;
, CRMO N 0173.042 do 10 dó setembro de 1965
nO PAULO
Requerente: JGO PEDRO KNAPP
rodÊlo Industrial: "CONFIGNAÇO EXTERNA DE RECIPIENTE
,PARA DISPOSITIVO PARA RESFRIAENTO DE BEBIDAS A SEREM TIRADAS DE TORNEIRS
2:EIVINDICAÇnS
1 - Confi;:uraç -a. o e•:: .:orna de recipiente para dispoai
'tivo para reafriamento de bfJbLdas a serem tiradas de tornei ras, tendo a forma de tronco de cOne invertido, caracterizada
, pelo fato de ser a maior parte da altera de sua banda, quatro
quintos aproximadamente, a partir da base circular ate uma ..faina lisa circandando o bordo, tomada por uma sequencia de -1
Caneluras, abauladas ou convexas no sentido transversal de sua
' extensão ou altura,- as quais, em virtud ,: da forma trncOnica
1
da banda, alargam-se de baixo para cima, onde, jur,o a dit.a. !
faixa rica, sKo it.mitadas por pequenos arcou.
2 - Conficuração externa acorde com o ponto primei( ro e como.descrita e rcorestada nos desenhos anexos.
•
.1

a

1

introduzir nova carga, reiniciando o ciclo para manter o
fluxo wr.stante;
5 - "NOVO SISTEMA DE cxBusno PARA TURBINAS 1 GÁS E MOcaracterizado pelos Iten
1, 2, 3, 4 e como substancialmente descrito, reivindicado
representado nos lesecs anexos.' TORES Dá COMBUSTÃO INTERNA",

11!I

-

-

?ERMO N Q150.406 de 20 defeverei-i'o de 1963
Requerente: MARIANO BZSILI------SKO PAULO
Privilegio de InvençZot "NOVO APERFEICOADO ACI.:Nutwom
ELETRICO PARA CIGARRt_
REIVIDà/CAViES
- "NOVOaJAPERFEIÇOADO ACENDEDOR ELE:MICOPARA CIGA220.5", aplicavel.em , automoveis,de preferencia, co.
racterizado pela Conjua4C áo um tubo mat4lico com late •
:!*;
'rais dofrontantes vades e que abriu.: -r:O-interior um ou
trc tubo semelhante, paralelo, porém de menor comprimento,
e que tem no fundo, -jUntoà base, gize e 'oitateia com a base
do tubo inicial-Num suporte isolante'ondese enrola uma re

TERMO N 0139.601 de 1 de junho de 1962
Requerente: MARIO EMANUEL MERLONE DOS SANTOS -......eiu:InÃbara
iPrivilegio de invençá*o: "NOVO SISTEMA DE,COMBUSTn -PARA TDR.
DINAS L GÁS F. MOTORES DE COMBUSTX0 INTERNA
REIVINDICAOES:
"NOVO SISTEMA DE COMBUSTÃO PARA TURBINAS
. TORES DE COMBUSTÃO INTERNA", caracterizado

LR,Q.W. 0 con“nua

dds gaseã'de escape

no

ciclo

sistencia de niquel cromoendo o suportensujeito ao ente
rior do tubo por meio de parafuso que serve de ligação par
na fOrça c tendo peacd,abaixo Azuieiemento:ide contacto; pe,,lo fatc de no interior:fio.~aver espiral que
tem una das extremidades encainada'am gola,existente no sê
sundo tubo e a ou.tra_e,nt!rameidadc, zaindad.entro do tubo mi
ve•nUe também se introduz, formada
cial, apoiada
por uma serie de cilindros de diâmetros externos decrescen

MARIO OFICIAL: (Seção III).
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Was-e ' qUeConstittiii ' lldJénica peça metélica, dai-feltiO"/"7
troacular, com a bane maior para fora, tendo fure interno.
'cnindrico passante, ligeiramente maior do que o diâmetro% •
de um cigarro e com a beca externa em forma afunilada pari
ora, sendo que a parte de maior diâmetro da referida' peça
'tem uma flange do modo a ficar presa externamente de encoa
' tro à uma base tronco cônica, plâetica formada pela pree
- da mola interna; pelo fato da extremidade interna da
aao
!peça ter um prolongamento metálico
Lr.
,.astado do Qontaoto da resistencia

que se mantem

taabâm aMola

Março de 1069 1923

Clía-i-aáriadat"yik-i4 a -pOis aas
dor,

"GRAMPO PL g STICO PARA SUTURA", de acOrdo com os

4.

pontos 1 a j , caracterizado pelas parta,: internas das 'extre-.
Midades-livrea funcionarem como um colchete.
"GRAMPO PL gSTICO PARA SUTURA", de.acSrdo com os

5.

pontos de J. a 4 e como substancialmente descrito, roivindick
,do e

nuresentada

nos desenhos -ánexoa.

pela ação da mesma

FIG.2

espiral, de forma que, compriaindo---se a peça troncular, a

mesma penetra no intetior do tubo a

2.,Ontas dos dedos do manipula...

projeção metálica esta

belece contacto cem a resistencia; pelo fato do tubo

int -

ciai co conjugar juntamente com a base tronco cônica

da

,

'peça dotada de prolongamento a um suporte metálico em I,
ligado à massa do veículo, de forma

a

fechar o

circuito e-'

látrito, quando o prolongamento estabelece ligação com o
contacto da resistencia.
-

"NOVO E APERFEIÇOADO ACENDEDOR ELÉTRICO-

PAPA CIGARROS", acorde com o ponto anterior, tudo como

TERMO N g 174,253 de 21 de

substancialmente descrito e reivindicado no relaterio aci-

outubro de 1965.

Requerente; ANTONIO LEITE - GUANABA2.ã.

ma e ilustrado nos desenhos anexos.

Modelo Industrial: "NOVA FORMA

OU CONFIGURAÇÃO

DE MAMADEIRA".1

:ova forma ou Confiâuração de mamade1ra , caractorizada pelo fato . do corpo da mamadeira ser tronCônico
f,
semelhante a uma chávena fechada na parte superior, sendo
a parede lateral . deformada

ein dado

lugar p ara forMar um

bico de base oblqua, orientado radialmonte, que :servo de vortedor à mamadeira. 2.- Nova forma ou configuração da mamadeira, suba-

1
tancialments,como descrita

Mo

relatOrio e ilustrada nos -

desenhos.
Fig

3

FIG.1

,ttame.-N° 166.274 de 19 de janeiro de 1965

_TERMO 14 139.93 0 de 12 de-junhd-de 1962
Requerente: INDUSTRIAS QUIMICA$ MANGUAL E/A....Guanabara
godelo de Utilidade: "GRAMPO NATIO° PARA SUTURA '
'REIV/NblUAÇOES
15t
"GRAMPO 2L£STICO pARA ' SUTURA", caracterizado ,P6
los dois tentíaulos.que,se unem em uma de suas extremidades
'por um arco qUe t lhea j continuo, .comunicando-lho

mesa* d4

Requerente s

INSTRON $/A INDUSTRIA E COMtRCIO

SX0 PAULO
Modelo Industrial: " NOVO E ORIUNAL
CONTATO PARA DISJUNTORES TtRMICOS "

MODUO .,DE LAMINA DE
t

9

REIVINDICAÇOES
1. Novo e original modelo 'de llsimina de conta'
4

to para di3juntores tármicos,- caractwnizado por Tpresentar
' mento bimetálico de formato substancialmente retangular alongado:

mola.
2,

,5aAm2ongsTIco

PARA SUTURA", de aoGrdo com o

ponto 1, caracterizado pelos dentes serrilhadoa das faces in

doitUteritéexilot-i'"' -"'
- "GRAEPOZÁSTICO'-WRA'SUTURA",

pontoe 1 e

2; -Casr'aCterizade
);xo

de aoGrdo gom OS

Pelas'e¡tremidades
à-

•

livros ae4gta

pequena orelria"semi2circu,
lengitulsbalmente. e Iroyido em umad(

e tendo em seus laterais maiOres, umá
lar, elemento

ternas dos

3.

tende amboe- os laterais meriSres arredondados em arco de circulo,'

esta

arqueado

suas
_ . faces, de um rebite de cOntatoi - tudo enbetandialmente como'
descrito é ilustrado nos desenhos anexos. ,

,
TY24 t5eXta-feira
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U.80á de % difètrifiafdd-e 105
Itequerente: FCGLAM COWRCIO E INDIISTRIA
. VkIdOlo Industrial: " NOVO MODÉLO DE FOGAREIRO," '..--- REIVINDICAÇOES ,,_...,
1 .. Novo monlo de fosareirO, do tIO áplio£01
em botija° de gás, caracterizad6 por

bato substancialmente
2
- 4

uu corpo em íZ

tronccomanico, dito corpo sendo provido et'

pua borda livre superior de

1

compreender

quatro suportes radiais em formato

aubstancialmente triangulares, e sendo previstos aluda, nas

FIC.2

dos laterais do

para\

referido corpo, quatro aberturas retangulares; O

/ainda, internamente o corpo trouco-c$nico acima descrito á dots&

'do de um tubo central de passagem para o

go, dito tubo tendo

ipariormente um terminal circular, O qual tem a sua superfície

sa

pra

1
"Vida de pequenos orifícios de salda para o gás, e sendo previsto:á
inda nas paredes laterais do referido tubO central, pequenos

ficios in,srmediários; tudo zubbtaccalmènte como descrito a nug
ÇIC.3
:TÉRMG NQ 166277 de 19 de janeiro de 1965
Requerente: ' INSTRON a/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

trado nos desenhos anexos.
r"

PAULO-1r

Modelo Industrial is NOVO Mc:DUO DE LAMINA DE CONTATO PARA Dia?'

JUNTCRES TÉRMICOS
AEIVINDICAÇOES
L. NOvo modelo de lâmina de

contato para

juntorea térmicoo f caracterizado por ser formado por um element0'
bimetálico ele formato substancialmente retangular, tendo um de
seus lados menores arredondado, em arco de circulo, elemento
te recurvado no séntido longitudinal; tudo subetancialmente come
~rito e ilustrado nos desenhos anexes.

FIG.3
' TÉRMO NQ 166275 do 19 de janeiro de 190:
Requeente: INSTRON SIA INDIISTRIA E COMÉRCIO PAULb.\

mt810 Industrial: " ORIGINAL MOD21,0 DE LAMINA DO CONTATO PARA
DIS~CRES mtaracm "
REIVINDICAÇOSS
1. Origina/ modelo de lamina de contato para

liejuntores termicoe, caracterizado pelo fato de-eer feita em ele
sento bimetálico de formato retangular alongado e recurvado MD
:entito longitudinal, elemento este que apresenta um sua face ceio

2=0 N E 167.633 os a de março de
Requerente: INTERNATIONAL DUSINESS MACHINES CORPORATION
R.U.A.
Modêlo Industrial: 'MÁQUINA DE ESCREVER".
VEIVINDICAOES

Novo modêlo de máquina de escrever, careuterizado per
..a parte de base e uma parte maior do corpo, e pelo fato dc
a•atima se achar disposta para as ajustar abre e parte de base
pa te maior do corpo compreender uma parte posterior. uha pari,

rara um rebite de contato disposto práximo á um dR seus lados mg

superior em forma retangular, duaeparêdes laterais encurvadas

ores: tudo eubetancialmente como descrito e iluetrado nos dose

para tora e unidas h mesma, as partem ini'eriOree'de'ditas-parêdd

dwe anexos,'

:Laterais se projetarem para a frente, e uma parte inferior da
mesma altura que as extremidades mais avançadas das paredes lute
raia projetadas e unidas,Zá mesma, a frente da parte maior do cor
po formar uma abertura para, receber uma : Parte dentral eepaçads,
superior
e encurvada Para dentrounindó ,borda frantal.;da par te
com a .borde superior da parte inferior e também unir as duas paredes laterais da parte maior do corpo e produzir aseim um campc
.04,„~cOmp4ar„.um,tecedo em sue parte
anteiro central rect”,(
inolinadc llorizontaimente, pelo qual se produz uma suave combinaçlio da te2Indo com o campo dianteiro centra ter Uma renhi:rei

gffixta7feira

- COCIROBt e4 BR parte VerZadál dd dietWO ediMa dO.teeled6
para acomodar alavancas que ae prOjetio horizontalmente para fores,
A parte auperlOr da parte maior ter urna ranhUra longitudiaal que
Ocomoda wecarre que ae move horezontalmente, a cada uma da g extrea
midadee do qual se acha colocada uma maçaneta eerrilhadaa
Modelo oiniamental de mdauina de escrever. substancial.(- mente como ilustrado nos desenhos anexos.
Reivindica-ae de acOrdo com a Convenção Internacional.
o o Art. 21 do Cddigo da Propriedade Industrial a prioridade do
pedido correspondente depositado na Repartição de Patentes doa
' Estados Unidos da, Amdrica, em 14 de setembro de 1964. sob N. .e
4

Março do 1969 1925 \,
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61.698a

.e.
6 2 ) 21.011PLef

-0115- PliiÁÉI)'~", de actralci;

rT
com os

pontos paracteristioos .1 a 5, caracterizado pelo ratoi
e
de que S 'ái) provistos meios (9, 16) para levantar o mancai hl-e

droostátieo a fim de aliviar o mancai do segmentos.
7 2 ) "NOVA DISPOSIÇXO SM APOIO PARA EIXOS VERTICAIS" , (te acCiat
Oee.
do com os pontos caracteristicOs 1 e 6, caracterizado pelo f
e
to de que os referidos meios abrangem"am cilindro anelar (30)
! e um âmbolo anelar (38).
'3 2 ) "NOVA DISPOSIGO EM APOIO PARA EIXOS VERTICAIS", conferia
os pontos caracteristicos 1 e 6, caracterizado pelo fato de,
que os referidos meios abrangem cilindros (9) e mbolos de auAj
poree (16) dieipostoa concentricament 'e ao redor do eixo do rota
_

(3).

9 2 ) "NOVA DISPOSIÇXO EM APOIO PARA mos VERTICAIS", de

awIrda'

"
com os pontos caracteristicos 1 à 8, caracterizado pelo fato
e

do que G previsto no minimo um furo (39) entre a cámara da &toe)
TERMO N 2 151.825 de 13 de agOsto de 1963.
SUIÇA.
Eequerente:-AKTIENGESELLSCHAPT BROwN, BOVERI &CIE.
Privilegio de invenção "NOVA DISPOSIÇXO EM APOIO PARA ixos.

.N

de pressão (33) para o levantamento do mancal hidroeatática c'

a cariara de óleo de lubrificação (44) do mancai hidroestátiCoe

VERTICAIS".

e02)

REIVINDICAÇOES

es)

"NOVA DISPOSIÇXOEM APOIO PARA EIXOS
VERTICAIS",
_

.

caracterle

zado pela combinação de um mancai do escora hidrooGt.ticO e de
um manc:11. do escora, do soghlontos, hidrodir:Inico.
-

;

-

de acdrde
ponto caracterietico 1 2 , caracterizado polo fato de (lua i
—~414."oktrearalso~e-~~ • - ...eee.aeae.eee, ,
o mancal do escora hidroostático O executado como mancal prinelé

22)
com

"NOVA DISPOSIÇXO EM APOIO PARA EIXOS VERTICAIS",

do com os pontos caracteristicos 6 a

Q.

de aotre

earactorizado pelo f

to de que a c1mara de Pressão (31) do cilindro anelar 00)
•
éonoctada à câmara anelar de óleo de pressão para mancai (44),

" NOVA DISPOSIÇXO EM ÃPOIO PARA. EIXOS VERTICAIS".,

pa4.
3 2 ) " NOVA DISPOSIÇXO 174 APOIO PARA

mos vwricgs",

do acdr-

.
do com os pontoo•caractorieticos 1 2 e 2 2e caracterizado pelo

atraves de um diafragma (41).
•

11 2 )

"NOVA DISPOSIÇXO EM APOIO

PARA EIXOS VERTICAIS". de acOrd

do com ea cineos precedentes e tildo conforme subat.ancialmente
esc

r' • -

-

-v indicado e pelos desenhos anoxos:
—
J

tato da que o mancai do escora hidroestfatico situa-se mais porto do eixo do wata4:0 (3) do' clu. o manca) do escore fle eagmene

.

to3.

• '

"NOVA DISPOSIÇXO EM APOIO PARA EIXOS VERTICAIS', do

.»

acOrdo

com os eontos'baXactdristicos .1; 'a 3, caracterizado pelo fato
. eeee =ee,e- eee-e"7~1Weeeee.e,e
que a superfeci,eativa fixa (7) do mancai de eacora hidrdoado que
'aa,ee"ae~g0P~~e-oe~eeeaeeeeteeeaeeae
t5tico conaistenm 'duaa sujiarficies concentricaaesm forma dó anel.

• de add re;
do com os pontwearactexictico3,,IL4 4,,caracterizado pelo faJ,V 1.No5.4 • ri
'
to do que a euperficie ativa fixa do manca).de escora hidro'ea- lia•oce., e
•e e -a,
as)

"NOVA DISPOSIÇXO EM APOIO PAId. EIXOS VERTICAIS"

t5tiocc disÈãftn.%róVd:de"âtiet~"adosloollvel em sentido
.,„au
, •-

• RO'

t
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wIRMO N o 160.234 do C2 de junho do 1964
e '
SIO PAULO .1
ZEUS S/A INDUSTRIA M
\ SCANICA .
Xerncronto
(adelo Industrial: 11 NOVO MOD2LO DE CADEIRA PARA CARRINHO
. RErmiDicnits
1 - Novo'nodelo de cadeira para carrinho, oaracteriza'
•
por compreender iniciCrents uma aimação campaste a partir do duas UR

'ARMO N o 173 106 de 13 de setembro de 196
Requerente: RAYMUNDO EDSON GRANADEIRO - Estado do Rio de danearp;

Mod;lo Industrial: "AVO M0D2L0 INDUSTRIAL DE TAP2TE!!
-REIVINDI-17-144-010"1
1)" N-tV0 Id0D2L0 INDUSTRIAL DE TAPETE", caracterizado

vonStituido de um traçado em urdimento e trama, tendo nas latg
rais ,em tOda a sua extensão um refOrço costurado e deixando o pro-1

tes ou braços lateraio tubulares, em formato eubstancialmente do L dej

logamento do urdimento com pontas para fera e pdr possuir ainda nãij
laterais ma i ores, duas tiras de material'flexivel.
2)" AVO MODtL0 INDUSTRIAL DE TAPETE", de ' acárdo -ce:m õ 131

Lado e voltado para baixo, tendr,oa.ramos lateraic suavemente recurva
toa, o canto arredondado, e oa trechos extremos achatados, biaçou estes dispostos paralelos entre si e interligados por duas travesaad ho-

Março de 1969

"to 1, tudo substancialmente descrito roivindica0 e reprosentado nos;

ázontais, sendo uma ao dvel extremo antero-inferior, e outra na altu

desonhca anexos.

•

ra dos cantos arredondadoo, oeta provida de pequenas eaferas' deslieantoo, ditos braçoa tenda ainda ae extremidades pocteriores articuladas
1,

uma hante traneversal em U invertido, disposta superiormente, esta

por sua vez formando pequenas dobras salientes cm suas extremidades in
feriores, contra as quais se 'aplicam duaa pequenas alavancaa laterais,
articuladas noa prOprioa braços, e providas do rasgo° inferiores de we
gulagem; e internamento à referida armação, sendo previota uma peça
Lica de tecido plUStiao w ' outro, compreendendo um trecho inferior
'plano e horizontal, constituinte do assento, que se continua por dois
trechos latbrais, levemente divergentes para o alto,-o com Prolonga- .1mentos superiores em curtaa faixas, reviradds sôbre oe braços laterais,
dito assento prolongando-se, anteriormente, em faixa central vertical,
presa a travessa horizontal superior, e posteriormente, formando um
trecho inclinado e ascendente de encesto, que oe segue por outro raperior e interno à haste ' transveral em,U,/bste Ultimo estando equipa
do com uma bolsa dxterna posterior; e ainda, o conjunto incluindo um
cuporte antero-inferld,! para os

p

j 3¡ articulado aos extremos inferio-

res dos braçoe laterais, tambUm com alavancas de regulagem de poeição,
dito suporte tendo a armação de conterno formada a partir de duas cur

`f.4.

TERMO N5 150.393 de 15 de fevereiro de 1963
Requerente:'MASA0 YUMIKETA
SIO PAULO

tas hastes laterais, interligadas por trecho transversal em U inverti
Ao, este encerrando internamente ema placa com relevo quadriculado,e
as interligadas por. faixado tecido, prolongada do prOprio as-,
aque l
cento; e finalmente sendo prevista uma alça pendente no interior da

, Privilegio de InvençZo: " UM NOVO TIPO DE CAPA PROTETORA
pRI. SOMBRINHA EM GERAL "

1 '--, a, NOVO TIPO DE CAPA PROTETORA Pf.RA SWWIrr.HA EM GERAL,-fãbiA

cadeira, tendo as extremidades presas proximas aos extremos poRterk2
4\
rDs dos braços laterais; tudo aubetancialnente como descrito

1
ilustra do nos deserdida anexos.

REIVINDICAOIES

3

cado de plástico, lona, pano, couro-pano, borracU Ou de qualquer
o:..tro ms:erial apropriado, caracterizado pelo fato da capa ser doda
, da na extrexidade inferior de uma calota, provida de um beiral no 0
que termina numa região abaulada n 2 9, que serve de retento; 4a 33041
brinha.

'

2 - NOVO TIPO DE CAPA PROTETORA PARA SOMINHA SM GEFFAL: Urgis,
c ,:erizado ainda pelo fato de ser dotado na parte superior de uma
ça que serve de pegador, cuja alça se amod.da entre um lado o outr
cor,o se ve nos nos 10 e 11.
- -,',i-:41-kà,
'.3 - NOVOTIPO DE CAPA PROTETORA PARA SOMBRINHA 1M GERAI;
dei á
,

eterizado como tudo substancialmente descrito e ilustrado nord_doa,0
anexo-

nhón e:2

.

F.íc,1

FIG. 3
2

;
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de taco maior igual ao do corpo (1) e, ;a °manda dez dois corpoe

TLRMO No 173 046 de 10 de setembro de 1965
Reauereote: EDUARDO URRA - São Paulo
Modno Industrial: "UMA NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO APLICÁVEL
EM AMBIENTES QUE COMPORTAM BANHO DE SAUNA"

(1) e (2) 'a4, um friso circular (3) que os enVolve havendo ta pa.0
superior ao corpo (2) havendo na parte superior do corpo do cor!

ftRIVINDTGACOES.

1. "UMA NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO APLI-

po (2) uma cavidade (4) de forma tronco c gnica com a base

a.

voltada rara cima e de menor (5) inferir da cavidade (4)

UM

saiol

de 4.1imetro um pouco menor que o daquela base (5).
2 g0 "ORIGINAI CAPA PARA BOTIM) ME GÁS", de acÊrdo

CAVEL EM AMBimerrno QUE CONTÉM BANHO DE SAUNA", cara. aizado pelo fato de se apresentar sob a forma de um chalé: típico de -e
quatro paredes formadas por toras ralsticas quase cruzam .alter-

com o ponto precedente e' tudo conforme substancialmente descrito)
, reivindkcado acima pelos desenhos anexo.

nadamente nos cantos evidenciando d sua secção transveraal
' drica.
2. "UMA NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO APLI.•
CAVEL EM A13IENTt5 QUE CONTÉM BANHO DE SAUNA", conforme a reivin
dacação anterior e caracterizada pelo fato de na parede frontal
localizar-se uma porta, com pequena cobertura superior, em frente
a qual acha-se disposta no sentido horizontal uma tora apoiada
Gare par de forguilhas laterais em forma de troncos.
3. "UMA NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO APLI.
CAT./EL EM AMBIENTES QUE -CONTÉM BANHO DE SAUNA", de acOrdo com ae
reivindicaçães de 1 a 2, e caracterizada pelo fato de o telhado
de duas águas constituir-se por uma pluralidade uniforme de fibras de sapé encimadas por cumieira em 'forma de meia cana e possuindo uma pequena chaminé localizada na
'

I.Lw

do telhado.
4. "UMA NOVA E
QUE CONTEM BANHO DE SAUA", dá ac'erdo com a,

reivandicaçZes anteriores, tudo substancialmente como descrito
no relatério, reivindicado nos pontos característicos preceda".tes o ilustrado nos desenhos anexos ao presente memori--•
40

TERMO W2151.541 de 8 do agosto de 196,
•Requerente: EUCLIDg S MEDEIROS --.----.4X0 PAULO
Privilegio do Invenç go: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS
A ARMAÇOES PARA GUARDA-CHUVAS " ,,,aaa?,eqnv

r

REIVINDICAÇOES
lo)"APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A ARI
MANES PARA GUARDA-CHUVAS" estas apresentando tubo central principal
na extremidade superior do qual se encontrando fixada luva,lgualmentai
,

tubular, ao topo da qual ficando retidas as extremidades das varetasl
usuais, enquanto que ao longo do tubo principal pode se deslocar tuba'
te ou carretel suporte das hastes intermediÉrias articuladas 5s menei4
a:
nadas varetas, aperfeiçoamentos caracterizados pelo fato de que entrei
4
o tubo principal e a luva superior se encontrar retida mola. laminar .
com extensgo livre voltada para 'o interior de abertura longitudinal

oi

4

xistente no tubo principal, lago abaixo da referida, luva, apresentan;
do a mola, em suas extremidades e voltada para o exterior, trinco ou
lingueta de formato triangular, sendo que uma segunda mola, igualmente
fixada 5 peça tubular principal se encontra disposta Junto ao cabe

4

da arançn.
..,a7EIOAMENTOS EM OU RELATIVOS A AR'
ÇõES PARA -GUARDA-CHUVAS", conforme. reivindien go anterior, tudo subs4
tancialmente como descrito no relatÉrio e Ilustrado nos desenhos apetÃ
sos ao presente memorial.
À,

.....PW:ra 2

TEEm0 N g 160.364 de 16 de março de 1964.
Requerente: VIRGINIO'MONTE220 PILHO - SX0 PAULO.
ModUo Industrial: "ORIGINAL CAPA PARASOTIJÃO D2 GAS".
REIVINDICACUS

/ a g ) " ORIGINAL CARA. PARA J:10TIJX0 ME GÁS", qub se ca
racteriza essencialmente per ser conetituida de um corpo cilinra
co (1 ) Olcirueo po r
c c W) (2) ti2:. co cnico de alturaiaeree.::.
mardamente iãt/i_laquerta da latura do aerp o Cl) e de dlémetro.

•

ri1928

"URJO

" Marçõ -de 1969
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i . 2.282 de 27

m, ,aA sto

de 1963.

Requerentes STANDART ÇLECTRICA S/A. - GUANABARA.
\\
Privilégio de Inven47o: "SISTEMA DE FAROL DE ROTA PARA
'PROPORCIONAR INFORMAÇÃO DIRECIONAL COM A AJUDA DE DOIS
DIAGRAM4,R, DE . triuMnio DIRECIONAL DE DESVIO DE PREQUEN.•
CIA"

4

REIVINDICAOES

1) . Sistema para determinaçao de direçao er.:preGando
'dois diagramas de irradiação direcional de desvio de freq-Ancia
'(dU plo faro/ Dopplert caracterizado neste pelos dois diagramas
de irradiação direcionais: de desvio de frequrnicia serem diferer„..
›
Mes, em outras palavras, no teràm imagem simetrica em relação
ao vertioe medio em relaçao a linha que liga os dois diagramas.
À - . az , 2) Um sistema para determinepã ,:). de direção de acór-.

dã escapamento ao gits, câmara para dar entrada aos gases 4
- >oaraera de oompressão.
4 'MOTOR nnTATNT0 DR MOVMENTOLALTERNADO". de guardo com osi
pontos 1. 2 ó 3, caracterizado por possuir quatro plist5ew
que funcionais no mesmo cilindro.
MOV,==.5,1M,UW, de acordo 0002 OS
4
pontos 1, 2, 3 o 4, caracterizado por possuir dóis eixos da:-

5

"MOTOR 1i9T/M2RIO DE

6 -

"mmon ROTAWóRTO DE MOVIMENTO ALTERNADO", de

tadoa do catracas.

•
acórdo com -cal

pontos 1, 2, 3, 4 e 5, tudo substancialmente descrito. rU
vindicado e,re p resentado nos desenhos anexos.,

ao com o ponto 1, caracterizado neste pelo fato de que para profiâizir dois diagramas de irradiação direcionais por desvio de
_frequencia, somente uma de duas oscilaçães a serem 'irradiadas Ilpela ordem linear de antenab, ,seja a onda portadora ou a faixa'
P
/aterei receberá uni desvio de frequenc lia auxiliar independente
P da direção por modálação de frequencia.

Finalmente, de acórdo com a Convenção intarriacion42,
.para a Proteção da Propriedade Industrial...à o art. 21 do Código
da Propriedade Industrial, reivindica a prioridade de
dido depositado na Repartição de Patentes ' da Alemanha. sob c n2
) •
).9.639, em 27 de . agOsto de 1962.
q,

44,

4,

•

Ue *

i-CF, .

72RMO N Q' 151.353 de 2 de agósto de 1963.
Requerente: CHEMISCHE WERKE -WITTEN C.m.c.H. .. ALEMANHA.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE

t9

31/1 td

2

rTÊRMO N e 152.111 de 20 de agósto de 1963.
Requerente: TADATSUGU SHIBUYA - GUANABARA.'
1Privi1C g io de InvençZo: "MOTOR ROTATÓRIO DE MOVIENTO ALUF,N,U3'
REIVINDICAÇõES
•.
caracterizado
ROTATÓRIOD.
) possuir pistOes que descrevem uma trajetória circular.
trio.", de acórdo cor:, o,
" 'MOTOR ROTATORT0 D
ponto I, caracterizado por possuir dois eixos, um d.ntra do /
' do outro, fa,..-lendo movimentos olternmics.
13 Y.,0IDE-ROTATÓRZ0 IR piOnt1=1=2,051:". de aeõrdo ecni C r.•
pontos 1 o' 2. •caracterizado per possuir quatro c&maras eepk2„
radas pelos pistOes, soado cZmara de comtuattio, amara, cu.s
(I .

POLIESTERES LINEARES TERMOPLÁSTICOS, COM TEMPERATURAS DI
SOLIDIFICAÇÃO ACIMA DE 100C.
, REIVINDICAOES
Pr_cesao para á proparaçáo de polieeteres linea.
1.
res, ternopi.;aticos, com temperaturas de solidificação acima do.
(„\
100°C, e partir de ácidos di-carbox{licos, di-fenoís e 6.1.11coolei
caracterizado p elo fato de se aquecerem- esteres arílicos de ácid01
tereftálico. Isoftálico ou misturas dos mesmos, com quantidadeef
equimoleculares de uma mistura, constituida por cerca de 90 a 79;
/1: 015 de um di-fenol o de cárca'de 10 a 30 mol4“de um di-á,lcool,
PM presença de catalisadores de poli-condensação conhecidos o 0m.
presença de solvente°, eliminando-ae os produtos voláteis da re.
soão, por um tempo suficiente para se obter um produto com Una;ir"
,
viscoade eci:za de côrca de 0,5,,
2.

Processo segundo o Ponto característico 1, cartetC,

. rl.stdo peio rato da proporção do di-fenol pare di-álcool

83r

escol"
/.

iMde do modo eus o poll-colndensedo fundido . possua uma vieeosidà.1
de- en Fuso s.4f1centeneOte baixa cara a Preparação do.poli-Conden_t
tpdz.
d$

o!Icnrl e c

ecardo com a CoilVenção interna

Cl do COdlcó da Propriedade Industrial, e priori-

(2.do do aeddr correspondente 'depositado na Roparticão de, Patentes
d.2 J entmta, cl;, 12 de novebró do 1962, sob N. G 28 ”9
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22EMO No 165 398 de 16 do dezembro de 1964 N
Requerente: INDUSTRIAS WfmicAs TOOL LTDA . São Paulo
Modelo Industrial: "NOVO E ORIGINAL MODELO DE EMBALAGEM
OU ACONDICIONAMENTO° - ~s!--

TERMO N§ 151.765 de 12 de agOsto de 1963,
Requeruntei GENERAL ELECTRIC COMPANY E.U.A.
Privilágio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EU LÂMPADA FLASH".
REIVINDICAC5ES „,„4,7kataaia[Oaar:"Ule
1. Dm aperfeiçoamento em lâmpada fladh, caracterizado par compreen
der um envOlucro selado transmissor de luz cantando meio cotbuStível para emitir pelo menos 10.000 'ameno continuamente durante pelo menos 7 segundos,
ditd meios incluindo uma chapa que consiste essencialmente de magneslo com 1:
projeçoea reguladoras de combustao projetadas do mesmo e dispostas em amarei
tura gasosa suporte da combustão consistindo eseencialmente de aproximadamee
Xe 33% de argenio e 67% de oxigenio e meio para ignição de dito meio.
a
a. Um aperfeiçoamento em gmpada flash, caracterizado por compreen dor um envOlucro, uma chapa combustível relativamente planar e retangular tete
•

RBIVINDICACU8

•

1. "NOVO E ORIGINAL MODELO DE EMBALAGEM OWACONDICIONAMEN 20 ", caracterizadopelo fato de se apre
sentar por um barril de madeira de relativas dimensães coa..
tome a capacidade volumétrica desejada, barril ente cuja

o

taco superior acha-se envolvida por um chapeu de cozin'nei.
1
"'eee
e4e
xo.
2. "NOVO E ORIGINAL MODELO DE EUALA0E1 OU ACOEDICIONANIENT0e, conforme a reivindicação anterior,
e caracterizado pelo fato de o referido barril estar parti 1
.cularizado por um rosto em caricatura cujos olhos se apresentam em discos elípticos de madeira compensada e vertica
mente dispostos, enoimadoe por sobrancelhas retangulares .
do mesmo material.
3. 1 90V0 E ORIGINAL MODELO DE =ALA,
e'
x:BALAGEM OU ACONDICIONAMENTO", de aciirdo'com as reivindie
)açoes de 1 a 2, e caracterizado pelo fato de o nariz da '41
•

enricatura se apresentar por corpo esferico ladeado na altura das faces por manchas pintadas representando sardas.I
e
4. "NOVO E ORIGINAL MODELO DE EMBAI-eGLM OU eCONDICIWA=NTO", de ac.Ordo com as reivindicaçoea.
de ' l a

3,

•---Março-cle 1969 1929

,,mieffile.1nMa

e cavaterizado pelo fato de a beca da fisiono-

mia se apresentar por placa recortada em formato 'semi-alije,
tico aproximadamente de modo a emprestar uma expressão risereia, aendo que inferiormente, possui' engastada uma pega
na torneira.
5, "NOVO E ORIGINAL MODELO DE BeIBALAe-Be: OU ACODDICIONAMENTO n e conforme as reivind.icaçoes anten a •
res, tudo substancialmente como descrito no reletOrioe
vindeoado nos pontos característicos precedentes e iliistra
-

"do nos deeenhos anexos ao presente memorial.

» sastindo eSsencialmente de magnesio disposto na mesma, melo para suportar a
chapa em uma posição longitudinal dentro do envOlucro incluindo uma haste:r
("atem") fundida no envelucro, um fio do aço inoxid:vel montado na haste, e
i am clipe de alumínio preso a dita chapa e a dito fio para assim os prender'
fjuntos, um enchimento gasoso apoiador da combusao dentro de dito envOlucr°,
consistindo essencialmente do 33% de argenio e 67% de oxigenio, Pe meio de ia
- para dita chapa incluindo um par de fios lides de entrada extendidos a
nlçao
!1 traves das haste com as pontas internas em estreita proximidade da chapa,tua
I'
[filamento ligado es pontas internas de ditos fLos lides de entrada e.botões
•!,
, detonadores na junção do filamento com ditos lides de entrada. !
3. Um aperfeiçoamento em limpada flash, caracterizado por compreender
eg a!
: um envelucro selado, uma chapa combustível relativamente planar e ret5Mgular
a
consistindo essencialmente de magnesio disposto ma mesma, dita chapa tendo
projeções reguladoras de combustão, meio para suportar a chapa em uma posi I ção longitudinal dentro do em:lucro incluindo uma hasta fundida ao envOlu
i„ cro, um fio de aço inoxid:vel montado na haste .e melo rebaixador t;rmico pri
so a dita chapa e a dito fio para prende-los juntos, dito meio rebaixador 4
te:rzeco tendo um clipe de alumínio, um enchimento gasoso apoiador da combus.
a.
tao dentro de dito envOlucro consistindo essencialmente de 33% de argenio e
67% de oxigenio, e melo de ignição para a dita chapa.
G. Um aperfeiçoamento em limpada flash, caracterizado por compreender ar
cnvCaucro selado, uma chapa combustível consistindo essencialmente de maga:alo disposto na mesma, dita chapa tendo projeções reguladoras da combustão
espaçadas na :rea superficial da chapa, melo para suportar a chapa em uma Po
sição lonrit'udinal dentro do envOlucro, um enchimento gasoso apciador da coe!
bastão dentro de dito envelucro, e meio Para inflamar a chapa combustível. a
5. Um aperfeiçoamento em lâmpada flash, caracterizado por compreender e
ePvtlucroselado, uma chapa combustível cunsistindo essencialmente de magnaaio disposto na mesma, meio, para suportar a chapa em uma posiçeo longitudi
mal dentro do envelucro incluindo uma hasta fundida ao envelucro, um fio de
aço inoxidá'vel montado na haste e um clipe de aluminio preso a dita chapa e

pa ei ,a dito fio' prendendo-os junkeos; nQIto seio rebaixadcaa tertalco compreen
'dando um ar-:,ai de alumínio, Una mistura gasosa apoiadora de combustão dentro
de dito ene:lucro consistindo essencialmente de 67% de oxigenio e 33% de um
gás da classe que consiste de argenio e criptenio e meio para inflamar dito
'
maio combustível. f
9. Um aperreiçoamento em limpada flash, caracterizado por compreender
um envOluero epado transmissor' de luz contendo meio combustível para emitir
\pelo menos 10.000 lumens durante pelo menu 7 segundos,. Inceuindo usa chapa
combustível de um mate r ial tendo serrilhados revestidos de detonador em ama
5orda e projeçõee reguladoras de combustão espaçadas em u4 arranjo regulai°,
por toda a elperficie da chapa; e meio para tuportar dita chapa em uma pos7
ção-lonaltudinal dentro do envOlucro incluindo meio rebaixados t:ralco; umi
mistura gasosa,apoladora da combustão dentro de dito envelucro consistind:
:essencialmente de oxigenio e -ala para inflamar af.tc mei,' combustível<
rina7mente, a requerente reivindica os favores da Convenção Interno .
clamai, visto a presente invenção ter sido dapositada na nepartIção Oficial
de Patentes dosEstados Unidos' da eaSerica ee Norte em 3 Ce outubro de 1962:,
sob ceo 228.606.
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, 15- Banda Se rodagem para pneumáticos de qualquer ticonforme qualquer uma das reivindicaçUs precedentes que apresenta perfil arredondado nos ombros,.
7- Banda de rodagem para pneumáticos da qualquer tipo s
pO,

WAIQUUUVU
,IIALUVUUU
VUVUOUvuU
UUWANUU
13.1..11
..11.11.111
tliJullutelná
UUJUUOUV
VUULIDUUC
ucuuuuy
vuuuuuilu
uuuuuuuu
teuuuuteu

1

conforme as

,c

reivindicaçóes de 1 à 6, subsancialmente onmd descrito

ilustrados nos desenhos anexos.

A requerente reivindica a prioridade do pedido de pana Repartlçao de Patentes da Itália sob nv 10.952•

tent' s depositado

de p ositado em 22/2/1964

T2RM0 N o 164 801 de-26 de novembro de 1964
Requerente: . PIRELLI pociEd PER AZIONI D11
Mode'lo Industrial: BANDA DE RODAGEM PARA
QUALQUER TIA"RsIVINDICAÇ0 ,5:
Jesdagem para pneumati,cs de e . l
1- Etn_
caracterizada pelo fato d g ser sulcada por tre's canais (1, 2 e 3)
com desenvolvimento em migue-mágue que dividem a banda de rodagem
nos dois cordões centrais ( 4 e 5) e nos cordgos laterais, tendo
também os cordSes centrais (4 e 5) desenvolvimento em migue-mágue
e sendo providos na sua parte oentral, em correspondesncia de cada
vértice da linha em migue-mágue que pode representar eeu desenvolvimento, de fendas, tendo ditas fendas desenvolvimento em ghgulo
paralelo ao desenvolvimento dos oordóes (4,5) sendo além disso os
dois oord ges laterais frequentemente interrompidos por sulcos e pç):
recortes de forma queeio constituidos por duas séries de semi - setG
rem (6), respectivamente (7), eue emparelhados teso: forma pentagona
com o lado maior cobro a linha que delimita a superfioie da banda
de rodam, e com lados adjacentes, a ela perpendiculares, Sendo
ditos setó.res separados pelos sulcoP (14, 15) e sulcados pelos re.
cortes muito largos (8, 9) que desembocam nos canais (1, 3) respectivamente, apresentando além dispo os sulcos (14, 15), as ligações (16, 17) que ligam, entre si dois eetGres adjacentes e os recortes (8, 9) que apresentam as ligaçaes (10 ;12, 1.?, e 13), sendo
providos além disso os setores ( 6, 7), nos lados doe recortes (8,
9) de fendas (22,27) tendo deeenvolvimente em gagulo obtuso parale.
lo aos lados de ditos eetGres do lado do s canais (1, 3) e dos sulcos (14, 15).
2- - Banda de rodagem para pneumézicos de qu al q uer t ipo, como na reivindicaçEo 1, em que as fendas central--(20' e 21')
dor cordOes (4, 5) estio Abre as linhNs med.-•
o- '-----^lvimentos de ditos cordges.
3- Banda de rodagem para pue.
_
c.
- ivindicago 1, em que as fendas centrais (20,21) dos cordUs (4, 5) esto levemente deslocadar albernativamente para a direita
1
e para a esquerda em relação As linhu, median-9.e
rf:Pr4,c-ntan
os desenvolvimentos de ditos cordóes.
4- Banda de rodagem para j L.,,,.
.)o, como nas reivindicaçõe t- 1 e 2, em que os flancos .s;:o constituidos por prolongamentos dos' seteres (b, 7) e pelos prolofigamentos
dos recortes (e, 9) e dos sulcos (1445) que apresentam • ce prolongá
mentos dos recortes Ça, 9) e as alotas ..(8°,
5- Banda de rodagem ,para pneumáticos de qualq'.er
po, como nas reivindicaOes e i e j, ám qn.. os flancos, cSo constí
tuldps pelo prolongamentos tieres (6,. 7) pelos prelongamentos
doo r4:cortes (8, 9) dos sulcos (14, .15) e palas f.,.;nc:as (22. 2, OZ.
tos pçolongimentosterminendo hda - gru'Os'
29).

TERMO N g 152.793 de 17 de eetembço de 1963.
Requerente: COLONERI & ABEJON - SÃO PAULO.
Modal° de Utilidade: "FERRAGEM PARA ACOPLAWENTO DE LATERAIS
REMOVIVEIS EM P;)Ff,,,-),MA E SIMILARES",

REIVINDICAOES

:

NOM LIS EM

SOFI,S - UA

l g i n FERRAGEM PARA ACOPLAMENTO DE'LATERAIS da
E SIMILARES", constitulda por duas placas

preferivelmente retangulares, fixáveis por parafusos pas'santes por.'
orificios telas existentes, às' laterais remov{vels e ao corpo do

ag

fá ou similar, caracterizada pelo fato do que uma das placas, tique.
la que á fixada à parte remóvlvel, se .apresentam com sall e' ncia Cemtrai vertical, de seeçg o transversal em "rabo de andorinha" doeres.
cento do alto para baixo, formando prisma trapezoidal, passivel de.
encaixe na segunda placa, esta dotada de dupla sallencia convergem.
te para baixo, con[ormando gaveta, de secçg o transversal decrescente do alto rara baixe:, sendo inferiormente limitada por Orelha vol
ta,L1 •

•,

passagem.
20 ) 0 PEWAGEM PARA 'ACOPLAMENTO DE LATERAIS Rã

LOV=2 E SIMILARES",conforme reivindicação ancerlorp
tudo suostsnelalmente como descrito no relat6rio e ilustrado nos daí
senhos apensoP ao presente memorial..
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MARCAS DEPOSITADAS
PuVellaçáo feita de acôrdo com o fr.rt. 109 e seus parágrafos do Código da Pro priedade Industrial
--•••n•••nn•n,....

N9 876,444
-„`-'4 LISA
Ind. ';a, Brasileira

N9 876.451

_'•

Requerente: Lisa Lavagem Industrial
S. A.
Local: São Paulo
Classe: 50
Serviços — Serviços cre lavanueria
N° 876.445

JNIVERSAZ
Ind. Brasileira]

N°

)bTORIAS CAIPIRA
DE ASSOMBRAM

FINOFLEX

Requerente: Gráfica Editôra Penteado Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Jornais:, revistas; livros; almanaques; estórias em quadrinhos;
albuns para figurinhas; publicações
. impressas em geral
•
N° 876.452

IND. BRASILEIRA
Requerente: Indústria de Calçados
Finoflex Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: 'Para distinguir calçaidõs
N9 876.458

SE,TE-M0
Ind. Brasileira

Requerente: Retifica Universal Lida,
Local: São Paulo •
Classe: 50
Serviços — Retifica e ' recondiciona- Requerente: Indústria Textil Se-TeMo Ltda.
mento de motores
Local: São Paulo
N9.876.446
Classe: 36
- Artigos: Malhas
MANGUEIRA
N9 876.453

876.457

I

NOVO MUNDO I
IND. BRASILEIRA

.‘49 876.461
( Requerente: Romasa
Rondónia
Madeireira Ltda.
Local: 'Pôrto Velho — Rondônia
Classe: 26
Artigos: Baldes; bandejas; barris;
biscoiteiras; cabides; cabos; caixões;
caixetas; cestos; colheres de pau;.
expremedeiras; esteiras; estojos; estrados; cabos de facas; molduras:.
limpa-pés; objetos de madeiras; cabos de madeiras para pá; porta blocos; pastas; prateleiras; tambores;
tampas; tubos; trincos; vasilhame
e taboas para passar roupa.
No 876.462
•
•

"FOTO PRINCEZA"i
Requerente: Selai Abe
Local: São Paulo
Classes: 8 e 25 Tituló
N9 876.463

I.D.O, SIQUEIRA
AFONSO"
.
Ind. Brasileira

Requerente: Emeblagens Novo Mundo
;4 ..a•a, Ltda.
Local: São Paulo
FOLHA
DA
GOOPERRequerente: Auto Pôsto Mangueira
Classe: 38
SIPA
Ltda.
Artigos: Para distinguir sacos de
Requerente: Indústria de Furadelras
Local: São Paulo
Ind. Brasileira
papel.
.I.D. C . Siqueira, Afonso Ltda.
Classe: 47
N 9 876.459
Local: São Paulo
Artigos: Gazolina, graxas lubrifican- Requerente: Olympio Vieira Perrone •
Classe: 6
tes, óleos lubrificantes e querosene
Local: São Paulo
Artigos: Furadeiras
Classe: 32
N9 876.447
N9 876.464
Artigos: Jornal
N9 876.454

Ind BrasileiraÃ,

A POLO

'BOA ESPERA.NÇÁ
T,nd, Brasileiral

Requerente: Transportadora Boa
Esperança S. A.
•
Local: São Paulo
• Classe: 50
Serviços: Transporte rodoyiário de
cargas
N9 876.448
•

iOIRSA.
Ind .BraelIeira
Requerente: Indústala de Calças
Icirsa Ltda. •
Local: São Paulo,
Classe: 36 .
Artigos; Calças •
N9 876.449

IND. BRASILEIRA
Ind. Brasileira
Requerente: Tecelagem Liège Indús, tria e Comércio Ltda.
• Local: São Paulo
Classe: 23
Artigos: Na classe
N° 876.455

ESPLANADA
1ND.BRASILEIRA
Requerente: Cerealista Esplanada
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Cereais
N9 876-.456

LOUZX
ind. BrasiI01-ra
Retuerente: Maria Franco
. Local: São Paulo
.
Classe: 42
krtigos: aguardente; aperitivos; alije:,
51tter; brandy; conhaque; cervejas;
Iernenet; genebra; gyn; licores;
ias com álcool; vinhos ivermoutes;
linhos espumantes; vinhos quinadas;
vodka; whisky .•
1.
N9 876.450

-~mmammas~
Requerente: Pôsto de Serviço Apoio
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 50
Género: Para distinguir marca a ser
utilizada pela requerente para distinguir serviços oprrelatos com sua atividade que compreende lavagem, lu-'
p rificaçã,o e fornecimento de gasolira,
e óleos lubrificantes.
N° 876.460
SETEBA
• Industri a Brost,leira

Requerente: ' âteba, Ltda. — Construção, Pavimentação, Terraplanagem
Local: São Paulo
I'
Classe: 16
Titulb de estabelecimento
N9 876.461

oR ~plopt
Ind. -MrêtsiIeira
Requerente: Teoomin Ltda.
-Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Acumuladores
No 876.465

ou

TUPI, MARIANT

'e ROSALINA"'

Requerente: José André
Local: São Paulo
Classe: 32
, •
Artigos: Um trio vocal e musical
N9 876.463
•7 •

"GAIZEIRO",
Ind. - BraSileivA
-

Requerente: Antônio Venâncio de
Souza
Locai: São Paulo
•
.
. • Classe: 32
Artigos: Almanaques; -álbuns impressos; agendas: boletins impressos; folhetos; jornais; livros impressos; peças teatrais e cinematográficas; proRequerente: P.omasa — Rondônia gramas de rádio e televisão: publicações' impressas; discursos impressos;
Madeireira Ltda,
músicas impressas: crônicas impresLocal: Pôrto Velho — Raaciónia
sas; índices . telefónicos; programas
Clasee: 4
impressos; propaganda impressa e
Artigos: Madeiras em brido
escrita: propectos impressos; calendáClaeSe: 16
rios; catálogos; e su ementos juveArtigos; -J atentes para construções, nis e ilustrados' e re6ttas impressas
caibros preparados para construções;
N9 876.467
chapas de -madeirtai-para•coristruções;
•
estuques; fôrros;. frizos;.,grades.
madeiras para construções; lambris;
Id.t.sT AM"
parquetes; pisos; • placas ..para.- pavijanelas;
mentação; portas; -portões;
prateleiras quandõ ) construções; •• via
,prôs: e vigameatos.. preparados para Requerente; Tubulações ÇTsiaba.Ca Limita&
construções.•

IxROMASia01WONIA"
Ind. Brasileira',
I/IptSTRI./:1,BRASILÉIR4

AdnainistraRequerente: Paulista
, çãio e Part 4 cialaçeõs Ltda!
São
Paulo
(, ILA RIGA
Locar
Classe: 50
Atividades
-a ervicos de construção
,
e
conservação
de cemitérios, jardins;
Requerente: \Pila Rica — Represeniazigos_e a parques.; administração de
tações Ltda.
Local: São Paulo
-6eni1téritiC 'jardi ns e-, Parques; servi-çoefinaarárioe.; arquitetura e astquiClasse: 50
Artigos: Representações por =a-eanta- --- "%Uva 'paisaesta; -promoções e
publicidades
própria e . de terceiro.
•

1e ire

1932 Sexta-teira 21

DIÁRIO _OFICIAL

=-2=

Local: São Paulo
No 876.472
Classe: 40
Artigos: Berços; camas; camas desmontáveis; cadeiras dobradiças; má, HSPAUW§:
' vais dobráveis; cadeiras comuns; cainqo nrasx.Lelre..,
mas comuns; dormitórios; carrinhos;
• carrinhos-berço; espraguiçadeiras; es• ' tantas; estofamentes, para móveis;
Irmãos SdrCig
•móveis dobráveis para varandas e RequIrente:
Local .: São Paulo
jardirq; poltronas; mesinhas; puías;
Classe: 32
sapateiras; roupeiras; porta-chapéus;
promoções; ajustamento de
. sofás; travesseiros; armários; mesi- Artigos:
artistas;
'produções
de espetáculos;
nhas com rodas; cadeiras de dentispublicidades e congêneres.
ta; cadeiras de barbeiros e carrinho•s-mesa.
N O 876.473 •
_
N O 876 . 468
inia:

"MALIPOR"
Ind. Brasileira

PO TAL"
asneira

nequ Q wate: Magazine Pontal Ltda.
Local: São Paulo .
Classe: 36
Artigos: Vestidos; saias; blusas; casacos; calças; blusões; cocem;
ceroulas; cakinhas; meias; lenços;
casacos- cintas; cinturões; toucas;
pijamas; baby-dells; maniates; paletós; jaquetas; japonas; luvas; camisetas; camisolas; gravatas; ponchos;
leves; dominós; martinhas; pijamas;
véus; yisons; mantaÉ; colarinhos;
ponchos e túnicas e camisas
N o 878.474

Requerente: Malipor Indústria de
Porcas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 11
ArtiJos: Porcas
N o 876 .469

2"g"E-Tg3.2¡:¡;4-1-.

(Seção

III)

fonogra.fados, equipamentos de sin.
cronização, grafanolas, máquinas falantes, rádios, radiofonos, toca-disco,
ele trelas
Classe 9
Artigos: órgão, guitarras, bandolas,
',anjos, baterias musicais, berimbaus,
cavaquinhos, clarinetas, cordas para
instruinentos musicais, cornetas, cuicas, flautas, panoeires, saxofones, rab e cões, violinos, violões, castanholas,
bandolins , gaiatas, instrumentos musicais da sopro, instrumentos musicais de corda, piano, pistões, pratos
de bateria, tamborins e tambores
CIasse 38 Artigos: Agendas em branco, álbuns
em branco, bobinas de papel, Liocos
de papel, blocos para •desenhar, blocos, para escrever, cadernos escolares,
brochuras não impressas, cartões comerciais e de visitas caixas de papelão, envelopes, fôlha.s de papel, 10lhas de celulose, 'ôlhas de papel, mata-borrão, encadernações de papel,
etiquetas, faturas, livros comerciais,
livros em branco, livros de, contabilidade:livros fiscais, notas fiscais, papel almaço, papel carta, papel pala
escrever, notas promissórias, papel ele
sêda, recibos em branco
N'.° 876.476

Março de

1909

vros, peças teatrais e cinematográf14
cas, programas de rádio e televisão,
publicações, revistas, folhinhas inni.
' pressa
Dto 876.480

XHX
Ind. asile- \
Requerente: MIIM — Materiais pars..
Escritórios Ltda.
Local: São Paulo
Classe 17
Artigo.: Arquivos, aparelhos de contaisiidade, alfinetes, berços para mata-borrão. borrachas de apagar, clips,
caixas registradoras, canetas-tinteiro
ou comuns, carimbos, casto para es.
critorios, , compassos, fichários, gomaarábica, grampos; grampeadores, lápis em geral, fitas para máquinas de
escrever, lapiseiras, máquinas para
escritóriOs, papel carbono
N. 9 876.431

l

'SACY-OAR
Ind. -Brasileira

"GRAVO-TW,
Ind. Brasileira.

Automóveib
Requerente: Sacy-Car
Limitada
Requerente:
Gravo
—
Tec.
RepisoduRequerente: Comercial Nyc-Ter-Pol
"QUIARk
.
Local; São Paulo
ções Gráficas Ltda,
• Limisada
Classe 50
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Artigos: Consertos, funilaria, pinturas,
Classe 25
Classe: 12
•Requerente: Quiana Comércio e
reformas de autos em geral
Artigos: Cópias fotográfica.a. cópias
Artigos: Colchetes; dedais .; fechos
Representações Ltda.
Classe 21
'heliográficas„ cópias fotostáticas, de- Artigos; Automóveis
corrediços; fivelas; , grifas de metal
Lobal: São Paulo
e suas parte.
calcamanias desenhos, escudos, espara vestidos; ilhoses; lantejoulas;
Classe: 50
integrantes
missangas e presilha; adornos para Atividades: Prestação . de Serviços e tampas, mapas, letreiros, gravuras,
figurao, flâmulas, fotografias, imaN.O 876.482
enfeitar vestidos; toalhas de mesa e
Representações
-- gens, obras artísticas, placas para rebanho; agulhas para. costurar; bor876.475
N
O
sidências, painéis, obras de pinturas,
dar • ou tricotar; alfinetes comuns;
projetos desenhados, prospec tos de fo-argolas para vestidos; cortinas; barTB
tografias . ou desamuai, quadros artisbatanas e botões
"TREGILON" ticos, rótulos artísticos, selos e st-andes
N o 876.470
ind.
Brasileira
Ind. Brasileirn.
N. o 876.478

"PSIRUSA"
Ind. Brasileira
Requoonte: "Patrusa" Peças e Liateres Usados Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 7
Artigos: Adubadores; ancinhos empilhadores; arrancadores de plantas
e tocos; • escavadeiras mecânicas; bie
coa para arados; bombas agrico:as;
borrifadorea agrícolas; eixos de zoá-.
epiinzs agrícolas; máquinas espalhadosas . de terras; máquinas adubadeiras; máquinas capinadeiras; fenadeiras; irrigadores agrícolas; moto-arados; moto-charruas; motores agrícolas; niveladores agrícolas; lança-chamas, agrícolas; máquinas insetifugas;
semeadoras; rodas de arados; rolos
• compressores e tratores agrícolas
N 9 876.471

IO

Requerente: Malharia Tregilon Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Abrigos quando vestuários;
,alva. : ináguas; vestidos; blusas; blusões; saias; ceroulas; saiotes; avenbaby-dolls; bonés; boleros; .
tais;
maillots; colarinhos; coletes; combinações; corpinhos; casacos; cuecas;
eueros; japonas; jaquetas; pijamas;
dominós; calções; calças;. balçinhas;
ponchos; puloveres; quepis; quimonos; Kl tiens; suéteres; sungas, suspensórios; aborta; togas; túnicas;
véus; e roupas brancas de uso pessoal Requ e rente: InclisStría, e Comércio ele
Aparelhos Eletrônicos
Incomapel
N, 9 ' 876.477
Limitada,
• Local: São Pa-ai
ClaSses: 6, 8, 9, 32, 33, ábai e 50
G. Neg.: Máquinas, industriais, aparelhos eletrônicos, órgãos e instrumentos musicais. propaganda - e pu4 blicidade, representaçÕes, irripressos e

'Ind, Brasileira

RNACn

Brasileira

-

0 íIndustria ,Brajejj

Requerente: Bornac — Indústria
Comércio Ltda.
LOcal: São Paulo
Classe: 39
Artigos: Anéis; argolas; aros;. ar-:
raios; assentos; bacias; bases; bicos;
bocais; toalhas; bólsas; braçadeiras;
cabos; caixas;apaiços; câmaras de ar;
canudos; centro de mesas; chapas;
chicotes; chupetas; chuveirinhos;
chuveiros comuns; correias; 2,abos;
cunhas; encostos;. desintupideir
estrados; placas; pneumáticos; maçaribtas; Mamadeiras; saltos; solados;
solas; suportes ; tij elas ; toalhas; t ubos ; recipientes revestimentos; rodas;
rodízios: tubos . ; vasa e 4ittnaueireA.

r;

Engenharia., a
Requerent e : TB
Arquitetura Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 25
Artigos: Plantas e projeiros arquitetônicos
' Classe 16
Artigos: • Materiais para construçôeá
e decorações, -areia, azulejos, calhas,
cimento, cal, caixas dágua, caibras,
blocos de concreto, janelas, ladrilhas,
manilhas, portas, portões, tijolos, tubos de concreto,- talhas, tacos, tanques de 'cimento, vigas, venezianas e' • vitrôs aia •
N.° 376.488

Req- uerente: Jose Pernandes Crimoá
Filhos
Local: São Paulo
- Classe: .1
Artigos; Frios" em geral
• N.9
4 "

Requerente: Indtria e Comércio ele
Aparelhos EletrôniCos Incomapel Ltda.
Brasileira
Local . São Paulo
Classe 8
AmplifiCadores, ampliadores,
mro
is
•;alto-ialantes, antenas, aparelhos amplificadores, aparelhos -de contrôle de i Requerente: Mario iMontinl-' dê" Ni- ReCdiON-2,414:."káNlde.4, 01rnoá
Vilitio s
som, alsarelhos
dádio, aparelhos de •• -chila' • - • a i '
. Local: São Paulo
som, aparelhos de- televisão, aparelhai
Local: iSão
" Classe:
radiofônico, aparelhos deprodutores I
'asse: 32 `"i
Artigoe: Leite e seus derivados: nlande som, aparelhos sonoros, aparelhosAlbun , álmaisuesS iatina- teiga, queijo, requeijão mussetreIN
toca-discos, -discos sonoros, aparelhos 'rios, boletins. 'catálogos, jort¡sos,s1
cremes e calhadas •

nL

4.
'Sexta-feira

21

DIÁRIO OFICIAL(Seção III)

Na' 876.485

Março de 1969

1933

aarnes frescas - sas,a, e era conserva Ismido
ClasW 35
- Anil e prepaiasues
N
•
Artigos: Para assinalar couros e peles -,- cereais - cevaaa - chá - cissaiaa i aia
u.elia .
igo pais it ciaissi•‘•
preparados ou não. Artefatos de ciai- alimentícios cnouriços - cnurras- ¡ ama: adrasivos - iaa, saiusarie,
ros e peles não incluídos em outras aos - coaino.da - coca - cogumulos alvaiaaa aavaianias - Liana>
classes: afiadores de ferramentas - colorardes para, aumentas - colo- 1 anil - areia - azul paaa, a átt.aueria
0 CONCORRENCIAS
antolhos para animais, aparas, argo- rau - compostas - condimentos para - barrima - bsneaa ae ea-a
Ind. Brasileira
ias, aros, arreios, bainhas, bandejas, alimentos ---• c •-nfeitos - crava - queses
`brumetures
bolsas , caixas, camurças, aros, arreios, cremes -- doces - arops --essanciaa ceras - c .omposiçaes para bramo 3
bainhas, bandejas, bolsas, .caixas, •ca-- alimentícias - extrato de tomate - • conservação cie, moveis e mensmos -murças, capas para alinans e livros, ,extrato de carne - extrato de fruta comp e siçoes para a lavage m e nulaca
ReqUerente: G. E. T. - Grupo Edi- carnéiras,
chapeleiras, chicotes, colei- - farelo - farinhas alimentícias - za ae móveis e mana/mos - detertor Técnico Ltda. S.G.
ras, correames de Paraquedas, correias farinha de trigo - favas alimentícias gentes - esfregões - esmeril - esLocal: São Paulo
outras classes, estojos, lingue- - feijoada
fremento - fiambre ponjas - flanelas - fosforos - go.
Artigos: Revistas, livros, álbuns im- não de
malas, maletas, mantas, mochiflócos - frutas in natura - SéCa mas - graxas - giz - nictroxido
pressos; catálogos, folhetos impressos, tas,
las, painéis, palmilhas, nastas, peles em calda ou era conserva - fubás Sódio --- lã de aço - lixivia jornais, propaganda e prospectos im- em
bruto, peles parcialmente prepa- - idéias alimentícias - glucose - - massas para lustrar - brilhar e
pressos escritos, pualicações impres- radas,
preparadas não de outras goiabadas - gorduras alimentícias - polir - oleína óleos --, palha de aço
sas, boletins Impressos, programas classes,peles
pontas, ponteiras, porta-blo- granulas alimentícios - hortaliças - - panos - pastes - aómdaas - pos
Impressos, programas de rádio e de cos, porta-chaves,
porta-niqueis, por- rdistias - laticínios - legumes - - sabão c o mum - potassa - sa,loao
ta-notas, proteaires não da outras leite - linguiça - louro - macarrão de areia - saponaceso - silica,tos casses, pulseiras, ratic,hos, aelyenques, - manteiga -- margarina - marme- soda cáustica - a- sulfatas - tijolos ala. 879.486
recipientes, rédeas, sacolas, sacos, lada - mariscos - massas alimentí- tinta para lustrar e polir - tochas
soltas, selas, soiadosa solas para cal- cias - massas para siipa --mate de cara - velas
RELAWRIO COITFIDN\ICIAL
çados, solas para tacos, suportes, ter- mel - melado - mimados de animais
minais, tira-colos, tirontes, tubos, va- - mocotó -- môlhcs alimentícios -Classe: 41
DE CONCOIMICIASII
lises, vasilhamaii; viras de calçados mortadela • mostarda -- noz nos- Artigos: Para assinalar combustíveis;
Ind. Brasileira
Classe. 39
cada - óleos alimentícios - ostras - lubrificantes e subStância,s e proArtigos: Para assinalar artefatos de - ovos - pão - pessegada - pei- dutos destinados a. iluminação e ao
borracha e de guta perdia não in- xadas - peixes - pickes -• pimenta aquecimento: álcool carburado - álem outras classes: anéis, ar- - pipocas - polenta, pralinés - cool carburante - aco,o1 motor -- álRequerente: G. E. T. - Gru po Edi- cluídos
golas, aros, arreios, assentos, bacias, presuntos - pudins - queijos a- ra- cool solidificado - azeite - benzina
tor Técnico Ltda. S.C.
bases, bicos, bocais, bolsas, braçadei- ções alimentícias - rações balancea- - briquetes - combustíveis, para
Local: São Paulo .
ras, cabos, caixas, calços, câmaras de das para animais - sal - salames aquecimento e para fogão - carbuArtigos: Revistas, livros, álbuns un, ar
exceto para veículos e máquinas, - sapas - sorvetes - tempêros - rantes - carvão vegetal ou mineral
pressos, catálogos, folhetos impressos, canudos,
centros de mesa, chapas, torrões alimentícios - tortas alimen- cêra para iluminação coque - es'ornais, propaganda e prospectos im- chicotes, chupetas,
chuveiros comuns, tícias, trigo - vagens - vinagre - sências para lubrificação - fluidos
pressos escritos, ptialicações impres- chuveirinhos, correias,
xarques
cubos, cunhas,
xispe
combustíveis - fluido a lubrificadores
sas, boletins impressos, programas dedeiras, descansos, desintupideiras,
- fluidos para freio
fluidos para
Classe:
42
impressos, programas de rádio e de discos para mesa. elásticos, encastoa
Artigos: Para assinalar bebidas al- -iluminação - fluidos para isqueiros
televisão
ernaálucros, esferas, estrados,. esgui- coólicas
gás combustíveis gás para aquefermentadas, não incluidas
chos; aios exceto pala tecelagem e na classee 3:
N. 876,487
cimento e iluminação. - gasolina - anizes
elétricos, guarraçaes para • móveis e apertitivos aguardentes
- bagaceiras - batidas graxas lubrificantes - lenha - lusimilares, lancheiras, maçanetas, Librificantes de qualquer espécie alcoólicas não medicinais óleos
dos de mamadeira, manoplas, moela- -- bebidas
•lubrificattes - óleos amortece:.
bebidas fermentadas n'ao mediciJANTO ANDRÉ
Las, paras para ',usinas, placas, pneu- nais
- bitter - brandy - cachaça dores - óleos para aquecimento e ilu.
.maticos,
exceto
de
máquinas
c
vei-- parafinas lubrificantes Ind. Brasileira
cervejas - chops - cidras - co-' minação
culas, pratos,. ponteiras, protetores, -nhaques
petróleo refifiado ai- querosene .
- genebra
gerecepientes, revestimentos. roda,s ex- nebrita - ,fernet
gengibirra
gerebita, esto de máquinas e veículos, rodizios, gin - graspa
Classe: 48
Requerente: Copiadora À.. A. A. -- sacos,
• hidromel alcoólico saltos,
solados,
solas,
suportes,
Centro,das Cópias. e Fotocópias Ltda.
kirsch
kumell
licores
marastijelas, toalhas, tuboa, vasos
Lixai: São Paulo
quinhas - nectar alcoólico - parati
Classe: o
Classe: • 50
- ponches quinados - rum - su- Artgos: rara assinalar p erfumarias --.
Atividade: Serviços • de cópias helio- Artigos: Para assinalar móveis de cos alcoólic o s - vinhos - vodka, -- cosméticos - dentrifrícios -ai sabonetes_ e preparados para o cabelo.,
gaáficas, cópias fotostáticas, Ornas metal, vidro ou madeira, estofados ou
whisky
Artigos de toucador e escovas para os
mimeografadas, cópias fotográficas, não, colchões, travesseiros e acoichoadentes - unhas , - cabelo e roupa:
eópiaa xerograticias, fotocópias, xera- dos para .. nióaeis: acolchoados, almoClasse: 43
sópias, gravação de atendi 'para mi- fadas, aparadores, .armações sob for- Artigos: Para assinalar, refrescos e absorventes do uso rim toucador meográfas, chapas para off-set, plas- ma de móveis, bancos. banquetas, ba- águas naturais e artificiais, usadas acetona para toucador .- águas do
tificação de documehtos, redução de res sob forma de móveis, berços, bi- como bebidas, não incluídas na clas- toucador em geral - . águas perfumadesenhos e impressos e desenhos em ombos, auffets, bureaux, "cabides, ca- se 3: águas gasosas artificiais - águas das - alfinetes para cabel o s -- al:rara'
deiras, caixas sob forma de móveis, gasosas naturais - águas magnesia- míscar - almofadinhas de cheiro amido perfumado a-- amoladores de
camas,
e-ai/Useiras, canapéis, cantonei- nas naturais - águas naturais não lâminas
Na 878,483
e navalhas - amônia perras, carrinhos dê mesa, colchões, co- medicinais - bebidas espumantes sem fumada.
- aparelhos para alisar, calunas, 'cômodas, consolos, criado-mu- álcool - essências para refrigerantes
cortar, escovar e frizar cabelo
do, cristaleiras, tiiscotatas sob forina - garapa - ginger-ale - groselhas -chear,
- guaranás - hidromel como refri- ' aparelhos de barbem- -- aparelhos
de
móveis,
dispensas,
divans,
dormi- arminhos - atoCOPIADORA
tórios, encostos, escabelos, escanos, gerante - refrescos em geral - re- para secar cabelo
de perfume - bandolina
escrivaninhas, aspreguiçadeiras, es. fresc os em pó - refrescos em xarope matisadores
SANTO ANDRÉ
e bigodes postiços - batantas, estofamentos para móveis, es- - refrescas ou refri g erantes concen- -tonbarbas
brilhantina - eaunim - cosmétrados de cama; gabinete para copa trados - refrigerantes - sodas - ticos
- cremes de beleza - cílios pose cozinha, guarcia-caaacos, guarda- sucos de frutas para bebidas - xatiços - corantes para cabelo e pele
ropes para refrescos
comida, guarda-louça, guarda-discos,
cortadores • de unha — dentifrícios
guarda-sapatos, guar- depilatórios - desodorantes equaronte: çsomaaora A. A. A. - guarda-roupas,
mesas mesinhas, mõeho,
•.Classe: 44
entro das . Cópias e Fotocópias Ltda. da-vestidos,
emulsões
toucador - esmaltes
molduras, adóveis de cozinha, móveis Artigos: Para assnalar Tabaco Manu- para unha para
- essências perfumadas Local: São Paulo
de
jardim,
móveis
de
varanda,
móveis
faturado ou não, artigos para fuman- extratos perfumados - escôvas de
Classe: 33
para consultórios . móveis para - escri- tes exceto papel (classe
38): acende- to
Titulo
- escovas de dente - estotórios, móveis para hospitais, móveis dores de cigarros - b oquilhas para josucador
para . toucador -a éter perfumada
para
igreja,
móveis.
para
sala
de
janlaa 876.439
charuto e cigarro a- cachimbas tar, sala de visita e .sala de espera, carteiras para cigarro ou charuto a- para toucador - tios para limpeza de
móveis para veículos não sendo par- carteiras 'para fumo ou rapé - Cisa- dente -- fixadores , de toucador frascos para perfume -. geléias de
tes dêstes, "penteadélras, poltronas, /liteiras
charutos - cigarreiras - toucador - grainnos para cabelo --,
portaaabajours, porta-chapéis, porta- cigarrilhos cigarros cinzeiros - lâminas
para barba - lápis para macinzeiros, porta-quadros, porta-retra- cortadores de ponta de charuto - limas pára unhas - lutos, porta-roupas, pcarta-saaatos por- ervas para fumar - filtros. para pi- quilagem
vas para banhos - Óleos perfumados
ta-'-vasas,- prateleiras, sapateiras,
teiras - afilhas de fumo - fosforeira - p apéis perfumadois - pastas para
fás; roupeiras, travesseiros, vitrinas - fumo - isqueiros -a- mesitol pre- barbear - /Dantes - .perfumei em g.e- '
•a sob forma de móveis
parado 'para cigarro - palha para ral - pestanas • poSticas - pincaa
cigarra
-portaacharutos para toucador -a- pincéis para barba
. • Casse: 41
- porta-cigarros - porta-fumo
perucas -- p6 de arroz - nós para
•Artigos: Paraasasainalar substancias porta-rapé - tabarmeiras - tabaco -USO
em toucador - re g eneradores não
alimentícias e seus preparados. Ingre- manufaturado
não; uboa -de, da- medicinais para G cabelo
- 'remove-.
dientes de alimentos, essências ali• aihimiod ou rapé . •
dores de Cutiaias - rousse i-- sabayea
mentícias: açucar amido alimen-•
-'dentifrialoa- e . p aris. rs barba. - satido. - angu -,M.aruta - assados • Classé: -45 bonetes --. saís neramnades ,- talco
ãL' rristásni
aveia aves,
-,abatidas - azeite - :Artigos: Pará 'assinalar - sementas e airaurnada'
t~tiril's 1, a.,: g taihas aaeitonas • - balas - bananada - mudas para a a gricultara. horticultu- tia olos para--:-unhas
. --aa 'tiniirsraa parai
banha.-.. baunilha —biscoitos - bo- ra , e a floricultura
•
flores. naturais, cliaiSo '---a-• vanariaadares
• 1,,
da pa da
Indagaria lac-hass-a-' bolos' -aabanibons ,a- buchos . •
ersuoiara,ta : • ,Duratex
Classe: 40 -• •
asra g , de iierfunae e aa,. -fa l so. -- vasos
eiadás :' alimentícias -"cacau - café artigos: Para assa/ n al:a velas -c -Comércio de
toucador
-.
verA5ae
gi nara maios
canela - canja -- caramelos
Local: São Paula
foros
sabão conaiin s detsagenteS.
.,. via n.crriP: n 1 7". , Inittiens: ....... ..,
7--
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N 9 876.490

ORTEFISCO

N9

— discursos impressos — suplementos
juvenis e ilustrados e revistas im-

876.494
i

"COBRALIL
Indo ,• Brasileira

pressas

NO 876.499

Março de 1969
NO 876.503
SOCIEDADE BRASILEIRA
CÃES PASTORES
ALEMÃES "S BC P A "

0ALHOSERV0
ind. .Brasileira

Rio de Jar.P2,ro-

Requerente: Sociedade Paulista CãeS
Requerente: "Cobrasil- Companhia
Pastores Alemães
Brasileira de Livros Ltda.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Requerente: Organização Técnica
Requerente: Concentrados Alaserv
Classe: 33
,Classe: 32 .
Fiscal e Contábil Ortefisco Ltda.
Limitada
Artigos: Contrôle • de registro da
Artigos: Livros •
••
Local: São Paulo
Local: São Paulo
criação de cães pastores alemães,
Classe: 505
Classe: 41
adestramento, ajuda às Fôrças ArNO 876.495
Artigos: Alhos em conservas e tem- madas,
Gêner o : Para distinguir marca a ser
ao policiamento e ao corpo
utilizada, pela requerente para dis. pêro
de bombeiros empregando cães; protinguir serviços correlatos com sua
moções, desfile-s e concursos de cães
atividade que compreende contabiliNO 876.500
0IBECE"
pastores alemães
dade e ' despach os em geral junto a
Ind- Brasileira
repartições públicas
N 9 876.504
°ALLEM
No 876.491
Ind. , Brasileira'
Requerente: Elias David Nahas
"EPEVAL"
Local: São Paulo
.
Requerente: Distribuidora e Comércio
Classe: 31 .
de Bebidas Alledo Ltda.
Artig o s: Cordões — cordoalha em
Local: São Paulo
geral — correias — barracas de camRequerente: Epeval Administração
Classe: 42
panha — caneleias — esrdas para fins
de Consórcios Ltda.
Artigos:
Aguardentes
—
aperitivos
-cliverss.,s — 'aordéis para fins diversos
Local: São Paulo
genebra
—
conhaques
—
bebidas
alClasse: 50
— fitilhos para vedação — guarda- coólicas não medicinais.
biteer
sol de praia — lonas . em geral —
Artigos: Administração de consórcios,
brandy
—
cachaça
—
cerveja
—
chops
mangueiras — mangotes — tendas —
administração de bens móveis, imótiras para vedação — mangotes — nebriat — gengibirra — gerebita
veis e valôres, corretagens em geral; •
—
cidras
—
genebra
—•gefernet
'
tampões para Vedação e barbantes
de orientação e planejagringer — kummel — licores — Ma- serviços
Classe: 24
mentos e imobiliários
nectar alcoólico — piRequerente: Francisco José Martinez ,artigsas: Blásticos — Cordões — ca- casquinhas
ponches — quinados —
Gonzalez
N O 876.505
dareos — entremeio — entretelas — permint
— sucos alc o ólicos — vonhos
Local: São Paulo
jtic o s para vestuários — etiquêtas rum
elá
hidro•mel — alcoólico — aniClasse: 550
de pano — feltro — - laços -- palmi- vodka —zes
— batidas e whisky
Género: Para distinguir marca a ser lhas — passamanarias — passamanes
utilizada pela requerente para distin- — pavios — rendas — sacas — siaN0 876.501
m
sua
atiguir serviços correlatos c o
ninhas — telas para bordar — tiras
'itcla de, que compreende dedetização -- veiezes -.-fitilhos — fla:nelas -contra ratos — insetos e cupins
adôrnos de pano — alamares — cor"SAPERSOL0
dões de qualquer tecido :.--- debruns e
Ind. Brasileira)
N° 876.492
protetores de pano para colchão
____a_____—__—
N 9 876.498
Requerente: Metaliagica Sefersol
Ltda.
Local: São Paulo
SILVERIO
Classe: 6
IND. BRASILEIRA
Artigos: Buchas para rolamentos
ia dus tria is
Ind. - BrUífiga
N o 876.502 .
Requerente: Luiz Ricardo Stocco
Requerente: Sociedade Paulista Cães
Coelho
Requerente: Malharia JuanalbateX
Rqeuerente: Alcides Antônio de
Pastores Alemães
Local: São Paulo
Limitada
Oliveira
•
Local: São Paulo
Classe: 50
Local: São Paulo:
Classe: 32
Classe: 32
Artigos: Transações de valôres moClasse: 36
.
Artigos:
Para
distinguir
:
'Jornais,
Local: São Paulo
Artigos: Para distinguir artigos de
revistas, boletins, impressos, álbuns. biliários, imobiliários e títulos; cormalharia a saber: blusas — vestidos Artigos: Uma Dupla vocal e musical impressas, catálogos, crónicas im- retagens de •valôres, serviços junto a
camisas —
casacos — paletós
pressas, folhetos impressos, progra- Bancos e Bôlsas de Valôres, estudos,
N O 876.497
unisetas -a camisolas — pulôveres
e orientação fManmas de rádio e televisão, propaganda planejamentos
ceiras; empreendimentos; -adminis(tuéter — Calcas — combinações -impressa
escrita,
prospectos
imprescuecas — indlhá'es — gorr o s — tousos, escritos, anúários -almanaques
e tração de bens móveis, imóveis e de
‘f 0A 11 •04IIANÇA
,
valôres, auditoria jurídica e financas — calções — pijamas — cintas
-t
calendários
_
ceira, financiamentos, investimentos
— meias — aventais maillats e
,
BRASILEIRA
DE
:DEI
•
N° 876.502
e serviços de câmbio
— roupões — cobre-tudo — mantas
"
,MEIZAC(0
chambres
N o 876.506
•
N 9 876.493
"SECPA"
-Aliança
Requerente: A.B.D.
Brasileira de Dedetização Ltda.
, • 'BARROS
,
Local: São Paulo
ilBELAS .ARTES"
Ind. Brasileira
Classes: 33 e 50
Ind. .„ Brasileirt
Requerente: Sociedade Paulista Cães
Titulo
, Pastores Alemães •
Requerente: Indústria e Comércio de
- Local: São Paulo
N 9 876.498
.
Calçados Barros Ltda.
Classe: 38
Requerente: Pôsto Belas Artes Ltda.
'Artigos: Para distinguir: ornamenLocal: São Paulo
Local: São Paulo
ti
tos de 'papel, ingressos de papel ou
Classe: 47
Classe: 36
ER".
Artgos:Álcool motor, álcool solidificartolina,
envolucros
de
papel
ou
paArtigos: Boteis botinas, chinelos,
Ind.
pelão, bilhetes de ingresso, balões de
cado — azeite para lamparina — benp antufas, sandálias e sapatos
Papel para enfeitar, , capaa de- papel
'aina — briquetes combustíveis — céasa
876.507
a
para iluminação, combustíveis e lubri•
papelão pára docuinentos,„-Cartões
Mandei' — Livraria e .
cantes — fluídos combustíveis — flui- ReqU erente:
eomerciais e de visita, encadernações
bistribuidora
Ltda.
dos lubrificantes — graxas lubrifiele papel ou papelão. .envelopes, eti- Classe': 32
cantes ---•-- lenha — ,briquetes para Artigos: Almanaques
— agendas — quetas, rótulos de papel, cconvites
aquecimento- — gás: combustível
impressos — folhetos — jor- impressos, papel para impressão,
gorduras para lubrificação e ilumi- boletins
DIRTYZA
nais — livros — livros impress o s — pastas de cartolina e sacos de papei
nação — óleo lubrificantes e para peças
Classe 50
cinematográficas e teatrais —
iluminação — parafina lubrificante programas
Artigo$:
Contrôle
e
Tegistrot
da
criaradiofônicos e de televisão
— óleos para amortecedor e s — pe- — publitaaões impressas — índices te- ção cle eãésr .: pastores an¡leurães adestróleo refinaão — querosene — turfa lefônicos
calendários — catálogos tramentos - Fôrçás Arma s ii 2•Requerente: Harold Carter
e gasolina'
—
músicas
impressas—
crônicas im- das, ao, polidamente e ao corpo ,de ecieria Local: São Paulo
Artigos: Classe 50 — Serviços de cotia pressas — poesias Impressas
— pro- bombeiros emprestandó Cães. promotClasse: 41vação de veículos — lavagens garaimpressa .e. • escrita — prosa ções, desfilers e . çencnraos„,dees cães i Artigos: Carnes frescas, carnes em
gem — oficina mecânica — funilaria paganda
p
,
a
s
i
a-a'ea
'al
bectos impressos — orações impressas
e mã e s
ar. ,.004:servas, chouriços, • fiambre,' line-auto peças
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Ruas, linguiças, lombos, miolos, miú-

arrebites, arruelas, azeiteiras, bebi
Classe: 8
N9 876,51a:
madeiras, bigornas, braçadeiras, bro:a Artigos: Dermataterápico
cas, caçambas, cadinhos, carretilhas,
N9 876.514
catracas, chan nadares, chaves • de
'fenda, chaves inglesas, colheres de
pedreiro, correntes, corta-arames,
cortadora sda grama, cremalheiras,
_
cremonas, canos, cruzetas, cunhas,
tRUlt
dobbradiças, engrenagens, enxadas,
'
KD
RA.
E
esguichos, facas, ruões, fechaduras,
BIJOUTER TAS
\Indústria Brasileira ‘4
foices, fresas, funis, ganchas, goivas, grampos, grosas, limas, macha•
Requerente: Francisco Fernandes (linhas, machados, malhos, maaretas,
Local: São Paulo
martelos matrizes, molas, morsas Pa
Classe: 13
a- adua-os, pás, picaretas, pinos, rnal- P•equercine; Indústria de Caf . tda,
Locai: Rio taranae do Sal
Artigos: Anéis, bálangandans, bafio- . nas, podões, polias, porcas, pontaira.s
Classe: 41
. ques, -braceletes. brincos, broches, pregos puas, funções, rastelos, roçat....k1.1;SOZ: dam torrado e meado
Pntquarente: ,Jorgzt Vargas da Silva 1.';
chaveiros, medalhas e pulseiras
deixas, roldanas, rolos, saca-pregoa
-- —
— da
Irmão Ltda .
serras, serrotas, sorrerais, talhada:iras
N9 876.515 '
N9 876.509
Local" Rio bramia do anil
ta.rrac. bas, tachas, tenazes, tesouras,
Claasa:
torninhos tornos, tercraeams, trincos.
ArTigosa Acamaradaras, trai:Cri:13
Va g adores e verrumas
-‘ • c2201ccaS,
•
ciasse 6
BT
Artigos: Alavancas m...cânicas, anéis
876.519
Ind ' a,
z e ira '4cie segmento, a.rietes, arranques de
motores, bate-estaaa,
cts betoneiras,
Requerente: Brernatecnica Comércio bielas., bainha a pistão, bombas centrífugas, calandras, comutadorea,
Indústria S. A.
correntes, cubos, esmeres; lacas, for, Local : São Paulo
nos, frssas, furadores, garanores,
Classe:.:. 50
Artigos: Serviços de assistência téc- •guindaa/es, lançadeiras, mamacos,
Requerente: Jorge Vargas da Si
nica em máquinas e ferramentas pilões, inecànicos, plaoas para tomos,
Irmão Ltda.
plainas, poli trizes , prensas, regula-para indústria mecânica
Local: Rio branda do Sul
Artigos: Alavancas, mecânicas, anéis dores de força e velocidade para má•
Classas 8 e 33
de segmenta, arietes, arranques de quinas, rolamentos, rota.tiva,s, 'MoRequerente: Nelson Bitt'encom
Titulo de eata'aeleclin aato
teares, tesouras mecanicaa, termotores, bate-estacas,
betoneiras, re%
Prado
'nos, turbinas e ven Uul
lares
No 876.520
bielas,- bombas a pistão, bombas cenLocal: Paraná
Classe: 8
trifugas,
calandras,
comutadores,
Classes:
32
e
.
50
correntes, cubos, csmeiés, facas, for- Artigos: barômetros, alternadores de Artigos: Classe 32 — Para assinalar
te elétrica, amperímetros, ana- e distinguir .g enericamNIte os artigos
nos, fresas, furadores,
geradores, correu
guindastes, lançadeiras,
1 lisadores, balanças, barômetros, cali- da classe, a saber: Jornais, revistas e
bradores, chaves elétricas, dinamõ- p ublicações em geral. Álbuns e prolões mecânicos, placas para tornos, metros,
discos para cálculos, fogalei- gramas radiofónicos. Peças teatrais
plainas, poli trizes, prensas, regula.CW
dores de fórça, e velocidade, para ras, fogões, grioscópios, graduadores, e cin ematográficas. Classe 50: As- Requerente: Cooperativa, dos Usinarmáquinas,. rolamentos, rotativas, ro- hidrantes, lâmpadas, lanternas, ma- sistência e orientação técnica e adias de Pernambuco Lila ,
toras, teares, tesouras mecânicas, çaricos, metros, nineis, pa,n tõmetros, ministrativa, pesquisas históricas, diLocal: Psrnambuco
reatores, registros, soquetea, tomadas vulgação, promoção de vendas, pestornos, turbinas e ventiladores
Clasae: 41
e wattõ'metros
Classe: 8
quisas de mercado, publicidade
Artigos: Açúcar
Artigos: Gerômetros, alternadores
(Serviços
de)
.
N 9 876.511
N9 876.521
corrente elétrica, arnperimetros, anaN9 876.516
lisadores, balanças; barómetros, caliBREMATÉdhak
bradores, chaves elétricas, dinamó- 41d,
Brasileira
metros, discas para cálculos,. fogarei,•Iewa
ros, fogões, gricoscópios, graduadores, hidrantes, lâmpadas, lanternas, Requerente.: Brernatectnica CoMerrio
maçaricos; • metros, mineis, • pántômeIndústria S. A.
Indústria Brasileira V
Locar: São Paulo
troa, reatores, registros, soquetes,
‘8111
Requerente:
Sociedade Indusi ria!
Classe: 50
tomadas a arattômetros
Brasileira S. A. — Sinbra
Artigos: Serviços de assistência, 'técClasse: 11 •
Local: Ceará
Artigos: Alavancas; • alicates, 'anci- nica em máquinas e ferrarlaentas
Classe: 41
nhos, arcos de serra, arcos de pua, • . para indústrias mecânicas
Artigos: Para assinalar e distinguir
taequerenra: Nelson Bittencourt;
arrebites, , arruelas, azeiteirasi betu, Classe: 8 .
genericamente os artigos da classe, .i
Prado
inadairas,• bigornas, braçadeiras; bro- Artigos: Gevometros arternaderes
saber: Substâncias alimentícias a
Local: Paraná
cas, caçambas, cadinhos, carretilha, da corrente . elétrica, amperirnetros,
seus p reparados. Ingr'dientes de ali•
Classes:
32 e 50
catracaa, ch.anfradores, chaves, de áriallaadores balanças„. dinamómementos. Essências alirne lidas
fenda, chaves inglesas, colheres 'cic tros, discos' 'para cálculo, fogareiros, Artigos:, Classe 32 — Para assinalar
N9 376.622
pedreiro, .correntes, corta-arames, fogões, griascópios, graduadores, ,hi- e distinguir' generieamente os artigos
cortadores de grama, cremalheiras, drante-á, lâmpadas, lanternas, maça- da classe, a saber: Jornais', revistas
cramones, canos, cruzetas, cunhas, ricos, metros, nineis, pantômetros, e p ublicações em geral, álbuns e
dobradiças, engrenagens,. enxadas, reatores, registros, soquetes, tomadas p rogramas radiofônicos: Peças teatrais e cinematográficcas. Classe- 50
e wattômetros
esguichos, facas, facões, fechaduras,
— Assistência e orientação técnica
foices, fresas; funis ganchos goirm
N9•876.512
Indústrár Brasileira 9111"-e administrativa, pesquisas histórigrampos, grosas, limas, machadinhas,
cas, divulgação, promoção - de vendas,
machados, •malhos, marretas, marteIndustrial.
pesquisas de - mercado, publicidade Requerente: Sociedade
loa, matrizes..molas, morsas, parafuBrasileira S. A. — Sinbra
(Serviços
de)
'aos. 'pás', - picaretas, pinos, plainas,
43 DE 14410
• •-• Local: Ceará
podoas polias, porcas, p onteiras, preNO 876.517
Classe: 41
.1nd,, Brasileira
gos, puas, punções, restelhas, roçaArtigos: Para assinalar e distinguir
cidras, roldanas„ rolos,. saca-pregos,
genericamente os a:Ugo g da classe,
serras, serrotes, aorrelas, talhadeiras, Requerm
en. Distribuidora da Sabidas
a saber: Substâncias alimentícias d.
tarrachas. , tachas,- 'tenazes, tesoura,
13 de Maio Ltda.,
seus p reparados. Ingredientes dei
torninhos, tornos , torquesas„ trincos,.
Local: São Paulo
•
alimentos. Essências alimentadas
.
.
vasaclores e 'verrunraS
•
Classe: 42,
.
• - - N9
N" 876.523
.Artlgoa:
aguardente,
aperitivas,
anis,
876.510
itter biandy, conhaque, cervejas
ferná, genebra, ' gyn, licores,. flanas
B,
com'alcool, vinhos vermouteS, vinhos
'Indústria . Brasileira
espurn•antas,
Ind — Bras ira
.a vinhos quinados, vodka.
whisky
araa-na.
t
Requerente: Arthur Longe S.
t Vnp.:1-1
N9 876.513
- Indústria e Comércio
Req uerente?' Brcinatécnica Comerei(
Local: Rio Grande. do Sua
Indústria S. A.
Classes; .34 e: 36, •
Local: São Paulo
Artigos: Classe 34 .
Perra assinalar
Cl:
asse 50
e distinguir g enericamente os arti1 andilstrit Frrsiloira
Ar igos:,. Serviçosadet assistência itée`l
gos da classe( , a saber: Tapetes, cornica ,em 3 mánuinaaa e ferramentas
/NIDOSTRA éRASI.LEINA
tinas e, •panos de assoalhas e• parepar a4dirciústrias mecânicas • •-`
des. Linóleos, oleados e encerados,
- •Ciaase:,
:.".aaintA
R*ÉjlletèntO. :. Produtos Rache Quími- inclusive -• para instalações hospitalaA rtigos,:. Alavanccas, alicateS, iSanci
Requer:lite: Lansing Eletrônica
cos•
e
Praárlaceut
leoa
.
S.
A.
res. Classe 36 -- Calçados para ho1)hry:
dia
rra .a
Ltda.
arsos de pua,
Local: Rio de Janeiro
mens senhora-;
er;:men..;
TAnal • San 'rani()
dos de animais, mortadela, presuntos, rins, solamas, salsichas, toucinho
e xarque
N9 876.508
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. Classe: 8
Artigos: Aparelhos de rádios, de talevisão, gravadores de fita, gravadores de som, antenas para rádios e
televisores
-a- N . 876.524T--"""-"T"

Março de 1969

N. 876.529
lagosta; laranja; laticínios; legumes;
leite de cabra; leite de vaca (ia natura, em pó ou condensado); lentilhas; língua; linguiça; lombo; louro; maçãs; macarrão; mandioca;
mangas; manteiga; margarina;
marmelada; mariscas; massas alimentícias; .massas de tomate; xnasUPAL .11A3
sas para sopa; mate: mel; melado;
milho; miolos; miúdos de animais;
O CONHAQUE
mocotó; môlríos alimentícias; molusDAS annarnaõEs
cos alimentícios; inoreadela; mostarda; nabiça; nabo; nozes; noz
moscada; óleos alimentícias; ostras;
ovos cozidos, fritas ou quentes; pão;
aaddadavasaasarasaaj...
pastilhas; potes abatidos.; pessegada;
pêssego; peixo.das; peixes; pepino;
pêras; pescados; pickles; pimenta;
pimentões; pipocas; pirarucu; polenta; pralinés; presuntos; produtos
alimentícios para conscri ,ar alimenPalhinha S. A. Indústos; pudins; queijos', - quiabos; raba- Requerenta:
tria e Comércio de Bebidas em
das; rabanadas; rabanetes; rações
Geral
alimentícias; rações balanceadas para
Local: São Paulo
animais; repolho; rim; ,sal; salames;
Classe: 42
salsa; salsicha; sanduiches; sardiArtigos: Conhaque
nhas salga; soja; sôpas; sorvetes;
talharim; tapioca; temperos; touN9 876.530
cinho; tomate; torrões alimentícios;•
tortas alimentícias; trigo; urucum;
uvas; vagens; vinagre; xaropes alimentícios; xarques; xispe; xuxu
FIC—NIC
-:CENTRO
N9 876.526 .
GRANDE SX0 . PAULO'
13,

O

•
Ina tria ° Brasileira

Requerente: Litografia Martinelll
Sociedade Anônima
Local: São Paulo
Classe; 25
Artigos: Ações; álbuns /de fotografia; apólices; bandeiras, bônus; cartazes; cartas geográficas; cartões
postais; clichês; cópias fotográficas;•
rotostáticas e heliográficas; decalcomanias; desenhos; diplomas; dise,
plays; esculturas; estampas; estereotipos; figuras; flâmulas; fotografias;
gravuras; imagens; letreiros; mapas;
monumentos e mostruários artísticos;
obras artísticas; obras de escultura e
pinturas; pincéis; paisogsns; pinturas artísticas ;plantas de obras;
projetos; desenhados; prospectos de
fotogragias ou desenhos; quadros arSAMHO
tísticos; reproduções de obras artiaticas; riscos para bordados; rótulos
artísticos; 'cantinhos; sélo; vistas
Requerente: samno —. Serviço de
paisagísticas
Médico Hospitalar OdonN9 876.525
i Assistência
tológico S/C Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Serviço de pronto socorro
"S T O R K
médico-hospitalar odontológico
Ind./ iwasileira,
•
N9 876.527
Requerente; Edson Medeiros
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Substânclias e seus prepara-dos. Ingredientes de alimentos. Essências alimentícias, a saber: abacate; abacaxi; abio; abóbora; abricó;
acarajé; acelga; açúcar; agrião; aipim; alcachofra; alcaparra; alitria;
alface; alho; alimentação para aves;
alpiste; ameixa;- amêndoa; amendoim; amido alimentício; angú; araruta; arroz; aspargo: assados; aveia;
aves abatidas; avelãs; atum; azeites
comestíveis; azeitonas; bacalhau; balas; banana; bananada: banha; batata; baunilha: bertalha; beterraba;
biscoitos; beringelas: brócolis; bolachas; Mos: bombons; buchos; caças alimentícias; cacau; cajú; camarão; canela; canja; canjica; caqui; carambolas; caramelos; carnes
frescas, seca e em conserva; castanha; cebola: cenoura; cereais: cevada; cevadinha; chá; cheiros alimentícios chispe: chouriços; -churrascos;
coalhadas; côco: cogumelos; colorautes para alimentos; colorau; comi-aia nho; compotas; condimentos para
alimentos; confeites: couve;, cansarva,s de frutas; cravo; cremes; dõcés;
drops; enchovas; espinafre; -. essências alimentícias extrato de tomate;
extrato de carne: extrato de frutas;
ervanço; erVaadóce; ervilhas; •faisão
abatido; farelo,: farinhas alimentícias; : farinhaS de cereais ; farinhas
de mandioca; . farinha de ' mesa; farinha -da, -trigo: favas alimentícias;
féculas alimentícias; . feijão; feijoa• da; fermento; fiambre; ligado; figos; filhós; . flocos; frutas (in natura, secas em.. caldas ou ein: conserva) fubás; fungões; galinhas abatidas; garoupas; " gelatinas alimentícias; geléias alimentícias; gergelim;
gilós; glucose; goiaba; goiabadas;
gorduras alimenticias; grânulos alimentícios; grão de bico; guando;
Isopjes; hortaliças; liktia„ juliana;

Local: São Paulo
Classe 4
Artigos: Para distinguir fibras tex,
tais em bruto ou pardalmente trabalhadas
Classe 22
Artigos: Para distinguir fios e linhos
de tada espécie: Algodão, cânhamo,
juta, rami, lã, linho, nylon, rayon.
poliester, acrílico, sêda natural sintéticos, plásticos, celulose, e mista dos
mesmos, para tecelagem, costura,
bordado, tricô e crochê
Classe 23
Artigos: Para distinguir tecidos em
geral, tecidos -para confecções em
geral, para tapeçarias e para artigos
de cama e mesa: Algodão, alpaca,
cânhamo, cetim,
caroá, casimiras,
fazendas e tecidos de lã em peças,
juta, jersey, linho, nylon, paca-paco,
percalinta polie.ster, ramo, rayon,
sada, natural, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, tecidos de pano
couro, tecidos sintéticos de fios
acrílicos e veludos

Classe 24
Artigos: Para distinguir artefatos de
algodão, nylon, plásticos, cânhamo,
caroá, juta, lã, linho, paca paca, roa.
mi, poliester, rayon, séala natural,
sintéticos e outras fibras: Alamares,
bolsas de tecidos para senhoras, bor.
dados, borlas, bicos, borrachas impermeáveis, babados, cordões, cadar.
Ind. Brasileira
ços, coberturas para objetos fabricados de tecidos, chumaços para alfa
iates, debruns, etiquetas, entretelas,
elásticos, fita, franjas, galões, monRequerente: Gino Merigo
tas, ombreiras, pingentes, mochilas,
Local: São Paulo
pompons, palmilhas, passamanaries,
Classes: 41 42 — 43 e 50
Artigos: açúcar, arroz, assados, aves laços, rendes, redes, nesgas, sacos,
sutsches e telas para bordar
abatidas, atum, • azeite, azeitonas,' bacalhau, churrascos, coalhada, doces,
Classe 31
feijão, feijoada, lagosta, laranja,- lei_
tea macarrão, manteiga, ovos, pre- Artigos: Para distinguir: barbantes,
barracas
de
campanha,
cordoalha, •
suntos, queijos, sanduiches, tortas
cordas, correias de transmissão, coalimentícias
aguardentes, aperetivos, batidas, là. berturas de lonas, fitilhos, lonas, lotear, bandy, cervejas, chopps, conha nas para , tiras, tampões e tendas,
ques, fernet, gin, licores, pipermint, guarda sol para praia, lonas paro
toldos, cobertura de lona, bujões
quinados, rum,. sucos alcoólicos, vi.
nhos, vodka e whisky
Classe 34
águas gasosas artificiais, águas gasosas naturais, bebidas não alcoólicas, Artigos: Para distinguir: cortinados,
garapa, graseIha.s, guaranás, refres. curtina.s, capachos, encerados, estracos em geral, refrigerantes, sodas, dos, linóleos, oleados, passadeiras,
panos para soalhos, para paredes e
sucos de frutas para bebidas
tapetes
Serviço de bar e restaurante ee orgae
nização de atividades esportivas
•
Classe 36
Artigos: Para distinguir artigos de
N9 876.531
vestuários e roupas feitas eni geral:
Agasalhos, abrigos de peles, aventais.
alpercatas, anáguas, blusas, botas,
IND, BRAS.
botinas, blusões, boinas, babadoures,
- ft BEI ME QUEM I°
bonés, capacetes, cartolas, carapuças,
casacão, coletes, capas, chaIndustri a Brasileira casacos,
tas, cachecols, calçados, chapéus, cintos, cintas, combinações, corpinhos,
Requerente: Luiz Fernando F:cire Requerente: Mercadinho Bem Me calças de senhoras e de crianças,
calções,
camisas, calças, camisolas,
Lombardi
Quer Ltda.
camisetas, cuecas, ceroulas, colari.
Local: Guanabara
Local: São Paulo
.nhos, cueiros, chinelos, dominós,
Classe: 38
Clasáe 41
Artigos: Pastas escolares
Assinalar: Substâncias alimentícias e echarpes, fantasias, fardas para mi..
seu,s preparados. Ingredientes de Mares e colegiais, fraldas, galochas,
876.528
\ -alimentos. Essências alimentícias gravatas,- gôrros, jogos de Iingerie,
jaquetas, luvas, ligas, lenços, mantôs, meias, maiôs, mantas, mandrião,
N• 876.532
mantilhas, paletós, palas, penhoar,
peugaes, pulover, pelerinas, ponches,
polainas, pijamas, guarda-pó, puompanhia Ourinhense de Veículos
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe
de chambre, roupão, sobretu.
• Requerente: Colgate Pahnolive
dos, saias, suspensórios, saida,s de
Company
sandálias, sweater, shorts,
Local: Nova York -- Estados Unidos Requerente: Companhia Ourinhense banho,
sungas, stolas, soutiens, slacks, talar,
.
" • cia, Amérfch
de Veículos — "CM" — Comércio, toucas, turbantes, ternos, unifarmes
. Classe: 46
Indústria e Representações
e vestidos
Artigos: Produtos e preparações para
Local: São Paulo
Classe 37
limpeza, conservação e polimento,- a
Nome
de
EmprOsa
Artigos:
Para
distialguir roupas
saber: amido, abrasivos, cara para
brancas pana cama e mesa: Acol
assoalho, branqueador- para roupas,
Ns. 876..533/540
choados para camas, colChaS, caber.
detergentes, goma para laVanderia,
tas para cama, cobertores, esfregões.:
líljuidos para polir e lustrar metais,
fronhas, guardanapcs,
guarnições
Z'
11'1 d•-•
palhas de aço, pastas para polir, prepara cama e mesa, jogos bordados,
parados para lavande-i•Sa, sabão lia
Indiletria
Brasileira
lençóis. mantas paracama, panos
quido, em pasta, em pó' e em pedaços
para cozinha e panos' depratos,
tijolo de polir, verniz para calçados Requerente: Textil -Zillo — Lorenzetti toalhas de rosto e banho, toal
has de
e velas de estearina
S. A.
mesa. toalhas para jantar, toalhas
••••••n
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a
para banquetes, toalhas de altar, toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
guarnições para cama, mesa e baClasse 37
nho, toalhinhas (cobre pão)
Artigos: Para distinguir roupas
brancas para cama e mesa: Acol
Ns. 876.541/548
choados para camas, colchas, cobertas para cama, cobertores, esfregões,
guarnições
fronhas, guardanapos,
• ZILLO .LOREDISETTI".
para cama e mesa, jogos bordado,
Indústria Brasileira •
lençóis, mantas para cama, panos
para cazonha e panos de pratos,
toalhas de rosto e banho, toalhas de
Requerente: Textil Zillo
Lorenzetti mesa, toalhas para jantar, toalhas
S. A.
para banquetes, toalhas de altar,
Local: São Paulo
guarnições para cama, mesas e baClasse 4
nha, toalhinhas (cobre pão)
Artigos: Para distinguir fibras teia
teia em bruto ou parcialmente
Na. 876.549/556
trabalhados
Classe 22
Artigos: Para distinguir fios e linhos
de tôda espécie: Algodão, cânhamo,
juta, rarni, lã, linho, nylon, rayon,
poliester, crílico, sêda natural sintéticos, Plásticos, celulose e mista doa
mesmos, para tecelagem, costura,
bordado, tricô e crochê
Classe 23
".
Artigos: Para distinguir tecidos em
geral, tecidos para confecções em
geral, para tapeçarias e para artigos
de cama e mesa: Algodão, alpaca,
iNDÚ8TR1A BRASILEIRA,
cânhamo, cetim,
caroá, casimiras,
fazendas e tecidos de lã era peças,
juta, jersey, linho, nylon, paco-paco,
percalinw, poliester, ramo, rayon,
Lorenzetti
Zillo
sêda, natural, tacidos plásticos, teci- Requerente: Textia
S. A.
dos impermeáveis, tecidos de pano
Local:
São
Paulo
couro, tecidos sintéticos de fios
Classe 4
acrílicos e veludos
Artigos: Para distinguir fibras texteis em bruto ou parcialmente
Classe 24
trabalhados
Artigos: Para distinguir artefatos de
Classe 22
algodão, saadon, plásticos, cânhamo, Artigos: para distinguir fios e linhos
caroá, jutal lã, linho, paco paca, ra. de tôda espécie: Algodão, cânhamo,
mi, poliestèr, rayon, sêda natural, juta, rami, lã, linha, hylon, rayon,
sintéticos e outras fibras: Alamares, poliester, acrílico, séda natural sintébolsas de tecidos para senhoras, bora ticos, plásticos, celulose e mista dos
dados, borlas, bicos, borrachas im. mesmos, para tecelagem, 'costura,
permeáveis, babados, cordées, cadar.
bordado, tricô e crochê
ços, coberturas. para objetos fabricaClasse 23
dos de tecidos, chumaças para alfaiates, debruns, etiquetas, entretelas,
elásticos, fita, franjas, galões, mon- Artigos: Para distinguir tecidos em
tas, ombreiras, pingentes, mochilas, geral, tecidos para confecções em
pon-pons, palmilhas, passamanaries, geral, para tapeçarias e para artigos
laços, rendas, redes, nesgas, sacos,- de cama e mesa: Algodão, alpaca,
caroá, casimiras,
cânhamo, cetim,
sutaches e telas para bordar
fazendas e tecidos de lã em peças,
juta, jersey, linho; nylon, paca-paca,
Classe 31
Artigos: Para distinguir:. barbantes, percalina, poliester, ramo, rayon,
barracas de campanha, cordoalha, sêda natural, teeidos plásticos, tecia
cordas, correias de transmissão, co- dos impermeáveis, tecidos de pano
couro, tecidos sintéticos de fios
berturas de lonas, Milhos, lonas,
acrílicos e veludos
nas para tiras, tampões e tendas,
Classe 24
guarda sol para praia, lonas para
Artigos:
Para
distinguir artefatos de
toldos, cobertura de lona, bujões
algodão, nyIon, plásticos, cânhamo,
caroá, juta, lã, linho, paca paco, ra.
Classe 34
natural,
Artigos: Para distinguir: cortinados, mi, poliester, rayon, sécia
curtirias, capachos, encerados, estra- sintéticos e outras fibras: . Mamares,
dos, linóleos, oleados, passadeiras,, bolsas de tecidos para senhoras, borpanos para soalhos, para paredes e dados, borlas, bicos, borrachas im.,
permeáveis, babados, cordões, cadartapetes
ços, coberturas para .objetos fabricados de tecidos, chumaças para alia'X
Classe 36
iates, debruns, etiguetas, entretelas,
Artigos: Para distinguir artigos de elásticos,
fita, filiadas, galões, monvestuários e roupas feitas em geral: tas, ombreiras,
pingentes, mochilas,
Agasalhos, 'abrigos de peles, aventais, pon-polis, palmilhas,
alpercatas, anáguas, blusas, botas, Imos, rendas; redes, passamanaries,
nesgas, sacos,
botinas, blusões, boinas, babadourss,
sutaches e telas para bordar
bonés, capacetes, cartolas, carapuças,
31
casacos, casaco, coletes, capas, chaa Artigos: Para Classe
distinguir: barbantes,
les, cachecols, calaçdos, chapéus, cal, barracas de campanha, cordoalha,
tos, cintas, combinações, corpinhos, cordas, . correias de transmissão, cocalças de senhoras e de crianças, berturas
lonas, Milhos, lonas, localções, camisas, calças, camisolas, nas parade
tiras, tampões e tendas,
camisetas, camas, ceroulas, colari- guarda sol
para praia, lonas para
nhos, cueiros, chinelos, dominós,
toldos, cobertura de lona, bajões
echarpes, fantasias, fardas para mi34
litares e colegiais, fraldas, galochas, Artigos: Para Classe
distinguir: cortinados,
gravatas, gôrros, jogos de Iingerie, curtirias, capachos,
encerados,
estrajaquetas, luvas. liga lenços, mandos, linóleos oleados. passadeiras,
tôs, meias, maiôs, mantas, mandrião, panos
para soalhos, para paredes e
niantilha,s, paletós, palas, penhoar,
tapetes
penas, pulava*, pelerinas, ponches,
Classe 36
polainas, pijamas, guarda-pó,- punhos, perneiras, quimonos, regalos, Artigos: Para distinguir artigos de
robe de chambre, roupão, sobretu- vestuários e roupas feitas em geral:
dos, saias, suspensórios, saídas de Agasalhos, abrigas de peles, aventais,
banho, sandálias. sweater. shorts, alpercata& anáguas, blusas, botas,
amigas, atolas, soutiens, slacks, talar, botinas, blusões, boinas, babadoures,

bonés, capacetes, cartolas, carapuças,
casacos, casacão, coletes, capas, châ,
les, cachecols, calaçdos, chapéus, cin.
tos, cintas, combinações, corpinhos,
calças de senhoras e de crianças,
calções, camisas, calças, camisolas,
camisetas,
cuecas, ceroulas, colara
nhos, cueiros, chinelos, dominós,
echarpes, fantasias, fardas para -mi.
litares e colegias, fraldas, galochas,
gravatas, gôrros, jogos de lingerie,
jaquetas, luvas, ligas, lenços, mantôs, meias, maios, mantas, mandrião,
mantilhas, paletós, palas, penhoar,
peugas, pulover, pelerinas, ponches,
polainas, pijamas, guarda-pó, pinhos. perneira.s, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretu.
dosa saias, \suspensórios, saídas de
banho
sweater, shorts,
sungas, stolas, soutiens, slacks, taier,
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
• Classe 37
Para distinguir roupas
Artigos:
brancas para cama e mesa: Acol
choa,dos para camas, colchas, cabertas para, cama, cobertores, esfregões,
guarnições
fronhas, guardanapos,
para cama 6- mesa, jogos bordados,
lençóis. mantas para cama, pakos
para cazonha e panos de pratos,
toalhas de rosto e banho, toalhas de
mesa, toalhas para jantar, toalhas
para banquetes, toalhas de altar,
guarnições para cama, mesa e banho, toalhinhas (cobre pão)
Ns. 876,557/561
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vinagre, toucinhos defumados, =AS:
passa, carnes em geral, gorduras
mentícias e laticínios em geral
:1
Classe 42
Artigos: Para distinguir: aguardem.
tes, aperetivos, bitter, brandy, co.
nhaque, cervejas, 'essências para be.
bidas alcoólicas, fernet", gim, licores„
matar, punch, rum, amo de frutas
com álcool, vinhas, vinhos quinados,
ai.nhos espumantes, vermutes, vodca
e uísque, kurnmel
Classe 46
Artigos: Para distinguir: água lava.
deira, alvejantes, amido, anil, cêrca
para soalhos, detergentes, esponjas
de aço, esponjas para limpeza, lixas,.
material abrasivo empregado na linaa
peza de metais e objetos, palha de
aço, panos para polir e para limpeza,
pomadas para calçados, preparados
para polir a limpar macieiras, metais,' •
vidros e objetos, sabões em pó, crn.
pedra, em líquida, era pasta e em
flacos, saponáceos, solventes
Classe 47
Artigos: Para distinguir combustía
vais, lubrificantes, substancias e pro.•
cintos destinados à iluminação e ao
aquecimento: Álcool motor, álcool
combustível, carvão a gás hickocar
borato, gás enagrrafado, gasolina,''
graxas lubrificantes, óleos combustr.
veia, óleos lubrificantes, óleos destia.,
nados à iluminação e ao aquecimen.
to, óleos para amortecedores, patroa.
leos, querosene. fluidos para freios°
f' luidos para lubrificação, fluidos pa.
na ilunlinação, fluidos para isqueiro
Classe 48
tAoit*IteigaodSo:r
fdt snt ainr ausohirosc aaeb.pi:mteailigo:gse
Pea'1Pcler
ba
Água oxigenada
a, a ogiellíliaa
a doa, para e 1
bear, aparelhes para ondulação pera'i
manente, almíscar, água de beleaz,'
água, facial, água de lavanda, água*
de colônia, arminhos, água de quena„'
águad e rosa, água de alfazema.,'
amonia perfumada, líquida ., em
em pedras, para banho, alicates paa
ra unhas, brilhantinas, bandolinas,',
batons, cosméticos para o cabelo,
pestanas, cílios e bigodes, base de
pó de arroz, crayons, cremes para a.
pele, carmins, cílios postiços, chet ,/
ros em pastilhas, em tabletes, em lana
em trocisCos e cm pílulas, cre.:
mes para barbear, cremes dentai,'
d'42piIátórics, desodorantes, dissolventes, essências, eatratos, estojos de
perfumes, esponjas para pó, esinal.
tes para, unhas, escôvas para dentes.,
cabelos, roupas, sobrancelhas, estojos para alma, escovas para
e unhaa fi gadaes para o cabelo,.
pastancia, cil. e bigodes, fivelas pa,
ra o cabelo, berma' perfumada pa.
ra
de toucador, grampos para o
cabelo, geléias de petróleo perfuma,.
da, lápis para maquilagem, loções,'
líquidos dentifrícios em pastas, erá•
creme, em elixir e e em pó, liquido
para ondulação permanente, lixas
para unhas, iaque, luvas e toucas
para banho, pastas O pós para .den.
tes, óleos para o cabelo, ondulada
res para cabelos, perfumes, patroa*
leoa para uso . de toucador, pastas
pós para unhas, papéis perfumados,
carminarias e com pó de arriz, pen,
tee, pomadas perfumadas para o
embelezamento da cútis. pon-pons, p6,
de arroz, pastas dentifrícios, porta,.
pó de arroz, portanerfumes, rougesa.
redes para o cabelo, sais perfuma.
dos para o banho sabões e sabone,.
tes perf,ain.ados em massa em bar,.
ia, .an. bastão em tubas, em pós, ein;
Ilíquidos, em flocos, em escamas, e
ain creme, papel ale ponta para enrolar cabelo papel Paciaa papéis pa
ra limpeza da nele oincéis para usai
de toucados, pinças assacas, sache,.
ta, champocai era nó, líquido e sola..
1 e, laicas ti srfurn adas, tintura para
sys..beIo, tijolos pala unhas, verni.
zes para unhas:, vinagres aromáticos;
asa irizadores. frizador
carminosos
ema enrolar o ca.
de cabelo, i.a
lâminas para bar,
bela, nas-ali:as
bem' seca Jasa, ases, cabelo, poseiraS,
pelas pomes
. ,

r.
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• Indástria Brasileira

Reínierente: F. P. F. — Fornecedora Paulista dos Feirantes Ltda.
Local: São Paulo
•
Classe 41
Artigos: Para distinguir produtos alimentícios em gemi; rações balanceadas e aIhnentaçãa pare aves e animais, laticínios em geral: Amido,
araruta, azeites comestíveis, azeito
nas, alpiste, alfafa, meia, açúcar,
arroz, amendoim, avelãs, amendoas,
ameixas, alho, aves abatidas balas,
bombons, • biscoitos, bolachas, ' banha,
bolos, bacalhau, batatas, côco,. cravos, café, chá, chouriços, carnes, cereais, creme de leite, cangica, coalhada, confeitos creme, carnes em conse,rvas, salgadas, s'ecaa defumados e
enlatadas, cebolas, camomila, cominhos, coxinhas, chocolates, cacau,
canelas, colorou, condimentos para
Cimentas e colorantes, dôces, extra.
tos para dôces, drops, dôces de leite
simples e compostos, dôces de frutas em conservas, preparadas em
massas, em calda, em compota e em
geléias, essências para bebidas, empadas, ervilhas, feijoada, farinhas
alimentícias de eareais, compostas ou
não, féculas, fios* frutas sêcas, paS
sadas e cristalizadas, farelo, fubá,
fermentos, feijão, frutas naturais,
flocos açucarados de milho, farinhas
de trigo, farinhas lacteas, farinhas
de mandioca, farinhas de roscas, ge,
léias, goma de, marcar, granules,
grão de bico, gordura:,, e óleos comestíveis, hervasloce, hervamate,
loghurt, legumes em conservas ou
não, leite, leite em pó e condensado, lentilhas, linguiças, mostarda,
ma:Lascas em coaservas, mortadelas.
massas alimentícias, margarina, mussarela, malte, massa- de tamates,
manteiga, maionazes, mandioca, nós
moscada, pudins, pizzas, pães, pães
pickles, panatones, passocas,
pós para pudins, polvilhos, palmitos,
pipocas, aainenta, mariscos, cursta.
ceos, . moluscos, patês, presuntos,
paios, pastais, meljos, auefir , auire.
las, raspas, rôsd'as, recpskiijão ricota,
sal, sagú, salsichas salames, suco de
tomates e de frutas para fins ali
alentares, • sopas enlatadas, sementes
de girassol e sementes para pássaros„
torradas tarta.s tapiocas touainhos,,

raa
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N9 876.563

876.562

?.P.F.—PRNECEIORA
PAULISTA DE FEIRANTES

u>ab

o ral.aroW, {arianas e caixas dágu'a.,
tacos, telhas, tijolos, tijolos refratários, tubos, tubos de concreto, tisbos
de ventilação: vigas, vigamentos, ver-.
galhões, venezianas e vitrôs, 'betume
para construção._
N3 876.571

Indústria Brasileira
Requerente: F. P. F. — Fornece- Requerente — Amélia "Schincariol
dora Paulista dos Feirantes Ltda.
Filhos Ltda.
Local: São Paulo
Local — São Paulo
Nome de Emprêsa
Classe -- 42.
Artigos — Aguardentes, iniz. apuaN9 8'76.583
tivos, bagaceiras, batidas, bebidas aicoocas não medicinais, bebidas fermentadas Um) medicinais, biter, bran..
dy, cachaças, vinhos, chopps> cidras,
conhaques, hidromel alce-6111,a; ferIPIRANGA
nets, genébras, genebritas, gins, grin-;
gers alcoólicos, graspas, kirsch,
marasquinhas, ;lactares alaaequerente: Retorcedeira Ipiranga kummel,
coól icos, pippermint, ponches, quinaS. A.
dos, rum, sucos alcoólicos, • vodca,
Local: São Paulo
whisky.
Classe 59
Artigos: Para distinguir corno marN9 876.569
ca de serviços: Serviços de retorção
de fios
011•••nn,....

N9 876.564

•

IC O M E ir
Inciástria Brasileira

Indústria Brasileira
Ultralar Aparelhos e
Serviços Ltda.
Local — São Paulo.
Classe — 15.
Artigos — Artefatos de cerâmica,
porcelana, faiança, lança vidrada para uso c'aseiro, aparelhos de chá e
café, de jantar, serviços de refresco
e bebidas, a saber: açucareiros, apaa
nha-moscas; Bacias de Latrina, Bandejas, banheiras, biscoiteiras, bidês,
botelhas, botijas, bules; cafeteiras,
canecas, castiçais, chavenas, centros
de mesa, compoteiras, cubos; descansoa de porcelana; escarradeiras, espremedores; filtros, funis; garrafas,
globos; jardinatiras, jarros, jarrões;
lava-dedos, lavatórios, leiteiras; maçanetas de porcelana, manteigueiras,
malhadeiras, moringas; paliteiros,
pedestais, pias, pires, porvilhadores,
porta-facas, potes, puxadores; receptáculos; saleiros, serviços de chá; taças para café, travessas, terrinas;
urinóis; vasilhas, vasos, vasos sanitários; xícaras.
Requeernte

Requerente: Bucka, Spiero — Comércio, Indústria e Importação S. A.
Local: São Paulo
Classe 6
Artigos: Para distinguir maquinas
extintores fixa, máquinas e instalações para combater incêndios, geradores e grupos eletrogenos
N9 ,876.565

C O M: R - T A
indústria Brasileira
Requerente: Bucka. Spiero — Comércio; Indústria e Importação S. A.
Local: São Paulo
•
Classe 6
Artigos: Para distinguir máquinas
extintores fixa, máquinas e instala..
ções para combater incêndios, geradores e grupos eletrogenos
N°

Março de .,+9
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R+ 876.570

876.566

A

érZZITEX

I nd üstrja Bras ile ira
Sozzitex
AcessiSrlos
Texteis Ltda.
Local: São Paulo
Classe 22
Artigos: para distinguir fios e linhos
de tôda espécie; Algodão, cânhamo,,
juta rami Ia linho nylan rayan
polie,ster, acrillco, sêda natural sintéticos, plásticos, celulose e Mista dos
mesmos, para tecelagem, costura,
bordado, trica e crochê

Requerente:

N9 876,567

o"
(t "- SCa‘

Requerente: Irmãos ,Parazui Ltda.
Local; São -Paulo
Classe 41. r.
tiges: Vinagres

•

Indústria Brasileira Requerente

balões, bicicletas, barras de freios,
barras de tração, braçadeiras de caixas, braçadeiras de eixo, braçadeiras
de molas, braços de veículos; charrates, carros de bagagens, carretas,
carretas de- artilharia, carrinhos, carrinhos de mão, carrinhos para pedreiros, carros para carga, carros pa-'
ra estrada de ferro, carros, caminhões, carrocerias, carroças, carruagens, carros tanques, camionetes,
chassis, carburadores, chapas de cabeçalho de veículos, chapas circuladores- de veículos, charneiras, coches,
conexões de tope de veículos, cubos
para propulsores, cubos; desligadores;
eixcs de hélices, eixos de loccmotivos, eixos de veículos, embarcações,
elevadores, engates de borracha, engates de ferro, estrubos para carruagens, estribos de veículos; freios automáticos, freios pneumáticos, freios
para estrada de ferro, ferro de paralama; galerias; hastes de veículos,
hélices; iates, injetores de lccomotiva.s; jogos de engrenagens, jogos de
rodas, jogos de rodas para transporte de ;toras; lanchas, lanchões, liteiras, locomotivas; molas de veículos,
motocicletas, motociclos, monociclos,
motonetas; navios, ônibus; palinéis
de armação de veículos, parachoques,
para-lamas, pontões reboque; remos,
reboque para transporte, rebocadores,
rados para veiculas; saveiros; tambores de freios tenders, tílbures tirantes de carros, tratores, troles, trenós, triciclos, trucks de locomotivas;
vagões, vapores.
N9 5343.574

Ultralar Aparehos e
Serviços Ltda.
Local — São Paulo.
Classe — 17.
Artigos — Acessórios e componentes
de artigos de escritório, almofadas
p ara tintas, apagadores de tintas e
lápis, apontadores para lápis, aparelhas para reproduzir ditados e semelhantes, aparelhos duplicadores de
manuscritos, aparelhos duplicadores
de desenhos, para escritórios, aquarelas, arquivos, bandejas humedecedoras para copiar cartas, berços para
mata-borrão, borrachas para apagar
tintas; caderno; de mata-borrão para
esanitórios, canetas, canetas esferc-,
gráficas, canetas-tinteiro, canetas de
metal precioso e semi-precioso, caixas registradoras de dinheiro, carimbos, carimbos manual de relévo para
papel, chapas para transferir desenhos por meio de perfurações, cofres,
copiadores de cartas, craions, comPassos para desenhos; escaninhos para papéis, espátulas para cortar papel
esquadros para desenhos, estojos de
tintas de marcação; facas para cortar
papéis, fichários. fitas de máquinas
de escrever; índices para arquivas;
giz para desenhos, goma preparada
para papelaria; humedecedores de
selos para envelopes; lápis de côr, lápis comum, lapiseiras de metal comum; máquinas de somar e calcular,
máquinas perfuradoras de cartões,
máquinas apagadoras • de cartões, máquinas tubuladoras de cartõse, marcadores de livros, móveis de aço para
escritórios, a saber- mapoteca, ficharios, cofres e arquivos; multi-copiadores; papel carbono, palhetas de pintor ,pastas de catrolina para argúiIndústria Brasileira"
vos, pegadores- de- papel, panesa de
metal comum, pesos para papéis, papel estêncil, pincéis para dasenhos
e pinturas, prendas manuais; réguas
Inddtrias VillareS
de madeira e de Metal para escritó- Requerente
rios, táboas para multiplicação- e duS. A. .
Local — São Paulo:
plicação, tintas para escrever, tintas
Classe — 40.
para pinturas de quadros, tintas gráficas, tinteiros.
Artigos — na classe.
N9 876.575
'E° A76.572

Inch-liaria Brasileira
Requerente — Ultralar Aparêlhos e
Serviços Ltda..
Local — São Paulo.
Classe — 16.
Indústria Brasileira
Artigos — Materiais para constru-,
ções e decorações, azulejos; batentes, Requerente — Ultralar Aparelhos e
balaustres, blocos de concreto, de ar.
Serviços Ltda.
gila e de mármore; - calhas, canos, cal,
Local — .São Paulo..
chapas isolantes, caibres, _caixilhos,
Classe — 19.
chapas para cobertura, cimento, ci- Artigos — Aves,
pássaros e animaiS
mento refrataria), colunas, • conexões vivos, inclusive bicho
da sèd.a, ovos
para canalização; are; dormentes; ediem geral.
ficações premoldadas, estuque, estacas, esquadrinas; fossas, forros, fôlha
N: 876.573
de flandres para telhados; gêsso, gra-'
des; janelas; ladrilhas; lajes, lajeotaa,
lajedos, lamelas de metal, lambris,'
„
luvas de junção; madeiras para consBrasileira
truções, Material i golante contra frio
Indústria
. .
e calor, inanilhas„inosaiccs; parqüe--.
tes, placas para paViinentação, Pedréa
Indilstria Brasileira
.
sguhos, peças ornamentais de cimeri-•
Ifl'eqUerite
Indústrias villares
to. ou gêsso para tetos e paredes, 'por-S. A.
portões, papel ' para. forrar 'cagas Requerente. -o Ultralar aParelhos' 1 e
Local
São Paulo
-Serviços Ltdá,..e paredes', pisos, peedutos 'de base
Classe — 41,
1'
,
Local — SãO
fanica, produtos 'para _tornar. impero'
Artigos — Alcacholras„ aletria,
•
Claate
meabilizantes , as .argamassas de Aia
sAiart;r r- açúcar, 'allinentas para milVeicu'.os e' 5;uas parfes.'intc=
mento é cal hidráulica pedras
..
-Artl_gca
thj rnif, o, 'ó.luendn't,•
lelepipedos„ noço-,; tuiv)!aro:s: .resava.-- g:raives, anca, apavancas dê ft
i'rnait-as
riaat
' Iie, 'S
torios,
radap-,s.,;: sifoa.J. colei- a ;Uo
:l'azefte, azeitonas; baaViões..• aúttinrovols; ií-is', 'd5, alliau, batatas, balas;
da
ra.s para cortas: tintas (Para paredas

SèXta-teira 21
Dos, mobons, bolachas, baunilha; café em pó e em grão, camarão, caneta em pau e em pó, cacau, carnes,
chá, caramelos, chocolates, confeitos,
cravo, cereais, cominho, creme de leite, cremes alimentícios, croquetes,
compotas, cangica., coalhadas, castanha, cebola, condimentos para a alimentos, calmantes, chouriços; dendê,
doces, doces de frutas; espinafre, essências aliimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate; farinha,s alimentícias, favas, féculas,
Roca farelo, fermentos, feijão, figos,
frios, frutas sêcas, naturais e cristalizadas; glicose, goma de mascar,
gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina, goiabada, geléias; herVa, doce,
herva mate, hortaliças; lagostas, línguas, leite, leite condensado, leite em
pó, legumes em conserva. 1.entilhas,
linguiça, louro; massas a,Y.gnentícias,
mariscos, manteiga, margf /ina, marmelada, macarrão, massa de tomate,
mel e melado, mate, massas para
mingaus, molhos, moluscos, mostarda, mortadela; nós moscada ,nozes;
óleos comestíveis, ostras, ovas; pães,
paios, pralinés, pimenta, pós para pudim, pikles, peixes, presuntos, patês,e
pete,pois, pastilhas, pizzas, pudins;
queijos; rações balanceadas para animais, raizes alimentícias,' requeijão;
sal, sagú, sardinhas, sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas„ sorvetes, sucos de tomate e de frutas;
torradas, tapioca, tâmaras, .talharim,
tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões, toucinho; vinagre.
N; 876.578

DIÁRIO OFICIAL (Seção III;
dio e elétricas; be:toneiras, brocas ele.,
tricas, burxinhos e insufladares de
ar, buchas, quando parte de máquinas; caldeiras a vapor, carburadores,
carimbos de torno, carneiros hidráulicos, cavadeiras p.l.m., contraidores de tôrno P. I M., chumaceiras
ou mancais de antifricção, coletores
de dínamos e motores, compressores,
condensadores; espanadoras, espalha
neve, eixos' quando parte de máquinas, êmbolos quando parte de máquinas, engenho de serra, engenho de
cana, engrenagens quando parte de
máquinas, freios quando parte de
máquisaa,s; guinchos de fricção, guinchos sara caçambas de arrasto, guinchos de transporte aéreo, guindastes;
limpadores de cano P. 1. M., máquinas de imprimir, lubrificadores quando parte de máquinas a valias; má'quinas de- lavar. rdupa, máquinas de
costuras máquinas de furar radial
e horizontal, máquinas para o fabrico
e acabamento de latas e outros recipientes metálicos, máquinas borracheiras e máquinas têxteis, máquinas
de tirar cortiça, máquinas de limpar
e afiar facas, molas para máquinas,
máquinas frigoríficas, máquinas de
rotular, . martelos a vapor, moinhos e
mós não agrícolas, motores de combustão interna, elétricos .e a gás, motores para bicicletas e motocicletas;
pentes quando parte de maquinas,
pente-adores de, teares, rolos para estradas, serras 'mecânicas, serras hidráulicas, serras de fita, tornos mecânicos, tornos de revólveres, tornos
automáticos, tornos verticais, turbinas, tubulações para caldeiras; valvulas de uso de máquinas industriais,
velas de ignição para motores, válvulas e ventiladores quando parte de
Máquinas, aparelhos geradores.
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N9 C78,1,75

N9 876.58('

Indústria' Braiileira,
l Industria

Requerente

Brasileira'

— Indústrias villare,s
S. A.

Local -- São Pau l Classe — 10.

Requerente — Indústrias
S. A.
Local — São Paulo
Classe — 14. •
Artigos — Vidros e seus artefatos, a
saber: Açucareiros, almofarizes. arnpôlas (para vacinas), anéis (circulas
de vidro): aquários; bacias, bandejas,
bebedouros, bibelots, biscoiteiras,
b•omb•onieres, botelhas, bulbos • de vidro (para lâmpadas) ; cálices, canudinhos chapas de vidro a chapas de i-itografia, círculos de vidro, confete:iras, compo•teiras, copos, cubetas, sentas de mesa, cântaros, cápsulas, wistal trabalhado; envólucros para vaca
nas, espelhos, espelhos de fazer barba, esteiras de lá da vidro. espremedores simples de frutas; fios de siidro, fôrmas de vidro refratário, fra.scos, frascos isoladores para líquidos
frascas de filtrar, frascos para xarope, fruteiras de vidro de cristal. fu,
pe, fruteiras de vidro de cristal
funil; galhetas. galheteiros, aarrafas, garrafões, globos, guarda-queijos, graus; hastes; jardineiras, • jarros; lava-dedos de mesa, lavatórios de
mesa. , licoreiros; mamadeira-e, mantegueiras, mão de vidro para graut
pendentes de lustres — de vidro e de
cristal, porta-jarros de mesa, potes
pires, pratos, provetas, porta-jóias, pa:
liteiros, purificadores de mesa, puxadores; queijeiras, reclamas para frutas, roscas; saladeiras, saleiros; taças, terrinas, tubos para ampolas,
tijelas, tulipas; vasos, varetas, vasilhas, vasilhames, vidro comuni laminado, comum . trabalhado, de cristal
trabalhado, com composição especial,
em pó, de relógio, vidro para nível,
vidros para seringas, vidros para automdveis vid r os para parabrisas, vidros para faroletes de automóveis,'
vidros para faróis, vidros para portas
de automóveis, vidraças; •xícaras.

Artigos a-- Abaixa-línguas, abre-bocas, adenotomos, afastado•res, agrafos,
agrafos para ossos, agulhas para injeção, algodão hidrófilo, alicates, amálgamas, aparadores; aparadores para
N: 886.578
fins médicos-cirúrgicos, aparelhos
para massagens, aparelhos de pres..'
são arterial, aparelhos de diatermia,
aparelhos de raios ultra-violeta, aparelhos de raios X, aparelhos de inflavermelho, aparelhos de surdez, asseiatos- para enfermos, ataduras; bisturis; conta gotas, cutelaria cirúrgica,
cadeiras para' clínica médica, Ofiln,braia hidrófila, canulas. Cataplasma,
de feltro, catgut, cêra para incrustações e articulações, cera laminada,
.cêra colante, cintas para fins clínio,
cos,, cintas umbelicais, colheres cor,ridústiia Brasileira
-tantas, compressas de tecidos, costa-tomos, curetas; dentes artificiais,
dentadura', depressores, dilatadores,
drenas, duchas vaginais; elevadores,
Requerente — • Indústrias Villa,reS
espartilhas, espéculos vaginais, esponS. A.
In
—dústria
Brasileira
jas clínicas, estufas, espátulas, escalLocal — São Paulo
belos _escopros, exatores, escava6
Classe
Artigos — na classe.
Requerente — Indústrias villares dores; ficia de linho para feridas, facas; ganchos para músculos celafôS. A.
metros, gazes, godivas, goivs, gêsso,
N° 876.577
Local — São Paulo
grampos para saturas, guta,-percha;
N'' 876.581
Classe
-2.
histerôniétros; irriga-dores, instrumen•
tos
cirúrgicos
para
operações;
ligadaArtigos --a Adubas, ácidos sanitários,
águas cle„Suifetantes eapara fins sani- r03 de cânhamo, líquidos e pós para
tários, água oxigenada, apanha-mos- limpeza e polimento para fins odonca e insetos (de goma e papel ou pa.• tológicos, lixa, luvas e dedeiras de
palão), _álcalis: ',bactericidas, haratici- borracha, limas para ascos, lancetas:
das, carrapaticidas, cresol, cresotali- máscaras protetoras dà saúde e da
na, creosoto;' desodoXantes,, , idesinfe- vida humana, moldes dentários, mastantas, defimadares; exterminadores sas plásticas para fins odc,ntológicos,'
de pragas e hervas daninhas; esteri- mascaras para anestesia,, martelas;
lizantes, embrocações para- animais, olhos artificiais; perfuradores, pés e
para. ossos,
enxertos: farinhas de 'ossos,- fertili-' braços artificiais, ha
'de gutaaprc para obtuari,
zantes, fosfatoS, formicidas fumigan- Pontaa
tes, fungicidas; glicose para fins ve- çõe s de canais, porcelana, protetores
terinários, guano; herbicida,s; iôdo, para seios, pincéis para garganta,
inseticidas. inaetifugos; larvicidas; pinças anatômicaS, protetores; roumicrosbicidas. medicamentos, para pas protetoras 'da -.4:úde e da vida haanimais, aves a, Peixes; dleasidesinfe- mana, rolos cirúrgicos de lã de pau,
Tridústria Brasileira
tantea e.-Veterinários; pape/ mata ruge e rodas para desgaste .dentario,
mosca, petróleos sanitários e desinfe- retoacóvio bugia; riiginas; Sarjadeiras,
tantes, papel fumegatório. pós inse- sandaraca; sécia e” crina para aótuticidas parasiticidas, fungicidas e -de-- ras, sacos para ''gêlo e bolsas nata
água quente, sondas, seringas para
-Jacid•irkyo
Requerente ,-- - Indústrias Villares nfetafiW,•!'firgiaaracões -e 'produtos fins
' médicas, serifigas Para lavagens Requerente
inseticidas; germicidas, desinfetantes
S. 'A.
- ,
e
injeções':
serra.
erras
para
raqinoe veterinários: raticidas, remédios pas tóiiiia • - táfiraõ e higiên ic c s • preservaSi.
ãP. cia
Lanai .— -São Paulo'
ra fins véférináriosa Sabões VéterináL`
Classe
Classe —
Xios e desinfetaptaS sais' siara fins itives. • 'Dira-laitá: tèrmônietros, tosou- Artigos — Artefatcs
de
est•áraSea, paia
vau .1
le.s. e ve- ra.S. frapanos. toalhas hiaiênicas;
agrícolas, haailailas„ sanitàr
Artigos . — Aquece'dores de águila.:,
aass This ()dona calaria, faiança is: ti., valsada paia
\sadia,
sitassfssratesa,
alimentação P 1 M arado :?ãxa, terinárias:, , sulfate;
sha para es- uso caseiro, apare-nu:a de chá- e cait,
aosaassa, toldsiCas lei d ess
ss
espalhar neve, inácinina„; 'de coStats, vacinas para sva,
aaaôt.a.s; mas- de jantar, serviços de refrescos o de
CaÉ
trair
leite
de
f.ri!1'.1,,
'e„
.
.
contra
)nse'ase.
friO, bomba,. , de ar.,paraa, pnetiniátt:-,
bebidas, a saber: açucareiros, apanha
e'',
catas
c
ah
to
de
patasSa
b
3
c
ai.
nin/ri.,1—•
cos, bortilias'Aiara dasálinade incén,
,•
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Moscas; bacias de latrina, bandejas.
banheiras, biscoil'eiras, bidês, bilhas,
botelhas, botijas, bules; cafeteiras, canecas, castiçais chavenas centros de
mesa, compoteiras, cubos; descansos
de porcelana; escarradeiras, espremafores; filtros, funis; garrafas, globos;
jardineiras, jarros, jarrões; lava-dedos; lavatórios, leiteiras; maçanetas
de porcelana, mantegueiras, molhadeiras, moringas; paliteiros, pedestais, pias, pires, polvilhadores, porta?asas, potes, puxadores; receptáculos;
oleiros, serviços de chá; taças para
afê, travessas, terrinas; urinóis; valhas, vasos, vasos sanitárias; xícaras
876.582
NELSON DE ALMEIDA
REPRESENTAÇÕES

DIÁRIO OFICIAL (Seção Ui)
Valores Ltda.
' Local — M. Gerais.
Classe — 59
Gêneros de atividade — Bolsas de
-sialores, empssesas de administração
de bens, empresas de crédito, finaisciamento e investimentos, _empresas
de distribuição e intermediação de
valores.
N9 876.5'"
FILMES
SERRA liTDA_À.
Requerente — Filmes da Serra Ltda.
Local — Minas Gerais.
Nome Comercial.
N9 876.588

Requerente

Nelson de Almeida
Representações.
Local — Guanabara.
Nome de empresa,
le 876.583

11.

zcitrxrz

Requerentes: Indústria de Bolsas
Equipe Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: 49
SÃO PEDRO
Artigos: Aparelhos de ginástica —
baralhos — bolas para - quaisquer jo..
Ind.
gos — carrinhos para crianças —
cartões para jogos — divertimentos
— dispositivos para marcação de joBrasileira
gos — estojos de jogos — fichas para
jogar .ss— jogos de quaisquer espécie
— mesas exclusivamente para jogas
— miniaturas de quaisquer espécies
para brinquedos — móveis de brinstequeernte — Pedro da Costa Santos quedos — passatempos — peças de
jogos — velocípedes.
Local — Rio de Janeiro.
Classe — 48
N9 8'76.589
Artigos — Um produto especial para
tingir e embelezar os cabelos.
N9 876.584

Classe: 17
•
Artigos: Aparelhos duplicadores de
copias — arquivos — canetas — migas registradoras — cofres — ficharios
instrumentos de escrever —
jogos para mesa de escritório — máquinas de calcular — endereçar —
escrever — grampear — somar —
tecnigrafos
tintas.
Classe: 25
Artigos: Ações — apOlied
bonus
e títulos.
Classe: 32.
Artigos:. Álbuns impres.ses — miendários — catálogos — folhetos impressos — folhinhas impressas —
jornais — livros — peças cinematográficas e teatrais — programas de
rádio e televisão impressos — propaganda e prospectos impressos publicações imprasas — revistas
Impressas.
•
Classe 38
Artigos: Agenda -- bobinas de papel
— blocos — cartolinas -- duplicatas
— envelopes — etiquetas — faturas
- Itvros de contabilidade — malas
de papelão — notas promissórias " —
papel para embrulho e para escrever
— pastas de cartolina — recibos em
branco — recipientes de papel e pa.
pelão — sacos de papel — talões.
Classe: 49
Artigos: Jogos — bilhetes de Iotesia
— loterias — rifas.
Local: Minas Gerais •
Classe: 50 Gênero de Atividade: Bancos — bolsas de apostas — bolsas de valores —
casas bancárias — casas lotéricas —
empresas de jogos — empresas de
turismo — empresas de intermediação de valores.
N9 876.591

TINGEBÉLO
Ind.
Brasileira
Requerente: Autarquia Loteria do
Estado de Minas Gerais
Local: Minas Gerais
Clatsé: 33

Março de 1969
N9

876.594

kRQUIVO SONORO
DE MINAS GERAIS
Requerente: Radio atas/aia Ltass
Local: Minas Gerais
Classe: 32
Artigos: Álbuns impressos — calendários — catálogos — folhetos impressos — folhinhas impressas —
jornais — livros — peças cinematográficas e teatrais — programas de
rádio e televisão — impressos pra
paganda e prospectos impressos —
publicações impressas — revistas
impressas.
ClaSse: 50
Gêneros de Atividades: Agências noticiosas
empresas de rádio —
transmissão — empresas de televisão
empresas de turismo,
}79 876.595

Requerente: Banco Mineiro do Oeste
S.A.
Local: Minas Gerais'
Classe: 50
Gêneros de Atividade: Bancos —
1 casas bancárias — bolsas de valores
I — empresas de administração de
bens — empresas de crédito —
ciamentos e investimentos — empresas de distribuição e intermediação
de valores.
Classe: 25
bónu.s
Artigos: Ações — apólices
— títulos.
Classe: 32
• Artigos: Jornais — revistas — álbuns
impressos — folhetos — bolhetins —
programas radiofónicos e .de televisão,

etequerente — Pedro da Costa Santos.
Requerente: David Mechado de
Local — Rio de Janeiro.,
Aguiar
N9 878.592
Classe — 48
Local: Minas Gerais
wixtigos — Uni produto especial para
Classe: \ 32
tingir e embelezes os cabelos.
Artigos: Álbuns impressos — ealentánÃo SERVIÇOS DE
N9 876.585
datios — atálogos — folhetos —
impressos — folhinhas impressas — EIGEM141.11 II2DA USE
jornais — livros — peças cinema-tográficas e teatrais
programas
de rádio e televisão — impressos —
propaganda e prospectos impressos Requerente: União Serviços de En..
— publicações impressas — revistas
genha-ria Ltda.
impressas.
Local Minas Gerais
INTQ .876 .590
876.593

N9 876.595

Requerente; rundação Getalid
Vargas
Lus.]: GB
Classe: 32
Artigo; Irma Revistas
N9 876.597

FILMES DA SERRA'
Oquerente — Pedro da Costa Santos.
Local -- Rio de Janeiro.
Classe
48
rtIgos — Um produto especial para
tingir e embeleter ok cabelos.
N-9

st) fgefefite

„:0sVaIdO. Rato de

POsmt,"

Requerente: Autarquia Loteria
' estado de Minas Gerais
"
_ Local: Minas Gerais

Requerente: FiXaes,da, Serra,. ritda)
Local: Minas Geraié
Classe :A2
Artigos: Albuns nispressos
calen.'
:Indústria Brasileira
daflos
catálegoS' — folhetos
pre&sos — folhinhas impressas —
Jornais — livros -7.- peças , efriernatográficas' e- teatrais.. -s= préigíanias de RequeOrtr,Si.e. ., Zgobabel Soares'
'rádio e tefevisão, — impressos —
'Silva
do propaganda •e prospectos impressos
Local: Minas Gerais
•ublicaçée;3 iinoressas
'•
revistas
Classe: 41
impressas.
ti Artigos;'- Cafesstorrada , a sasis,9.
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Crua: 46
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Artigos: Marca genérica
• Clase7 22
Classe: 41
Fios em geral para teaa?aa • Artigos: Café, moído; torrado; em Artigos:
N9s 876.621-622
gem e para uso comum, linhas de
extrato e em grãos.
--a- costura, para bordar, para ,tricota-- 1
de Administra0o
gem ,etc. (exceto barbante).
N9 876.604
l'rr
Classe: 23
Pública
Artigos: Tecidos em gerai
Classe: 24
Artigos: Artefatos de algodão, câRequerente: liq uidação Getúlio
nhamo; linho; juta; seda, lã , e ouVargas.
tras fibras; não incluídas nas demais
Indústria Braolleira
Local: GB
classes.
Classe: 36
Classe: 32
Artigos: Uma Revista de adminis.
Artigo: Artigos de vestuário, de tõda Requerente: Lysoform s. „a 1 aai
Requerente: Nova Luz- Editõra Ltda. sorte, inclusive de esporte e para
tração pública.
-Irias Químicas
Local: Guanabara
crianças (fraldas, cueiros, etc.).
Local: São Paulo
Classe: 32
. Classe: 37
N9 876.599
Clase9 2
Artigos: Roupa de cama e mesa , in• Artigos: Revista impressa,
Artigos: ?Jarra genériaa
— clusive cobertores: toalhas de tato
Classe: 46
pessoal; panos de prato e anal.ogo,s.
N9 a•
Artigos: Marca genérica
.
N9 876.614
N9 876.623
N9 876.599
.... ...
,, ... _

gevista

YS

Nova L

roriar

r320;li áta de Ciêriciá
?olítica

yas

Requerente: Fundação Getúlio
Vargas
Local: GB
Classe: 32
ItArgos: Unia revista de ciência
politica.
8'76.600

SETAREX

Farbenfabrike n Bayer
Aktiencesellschaft
Inittistrla e
Requerente: Incosal
Leverkusen Alemanha
Comércio São Luiz Ltda.
Local: Minas Gerais
• Classe: 41
Artigram: Vinagre
Requerente: Farbenfabriken sayer
1\1 9 876.606
Aktiengesellschaft
Local:- Alemanha
. Clase:- 3
Um
preparado farmaceatico
Artigos:
contra
resfriados e doenças
indicado
infecciosas.
N9s 876,615-616
Requerente: Balta Indústria (A paleado Representações Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 37
do Artigos: Guardanapos de qualquer
tecido: N9 876.607

Requerente: J. R: Geigy S. A.,
Local: em Basiléia, Suíça
Classe: 1
' Artigos: Corantes e matérias
corantes
N9 876.624
..,••••nnn••nn•••

BRUM

Lysoforrnipci

Requerente: rianco .5rasileirá
- Atlântico S. A.
aocal: Guanabara
Classe: 33
• Gênero: Banco.
--------N9 876.601

indústria Brasileira),

•NI-LENTE

Requerente: Lysoforrn S. A. Indústrias Químicas
Local: São Paulo
Requerente: Balta Indústria ComérClasse: 2
cio Representações Ltda.,
Artigos: Marca genérica.
Local: Guanabara
Classe: 46
Classe: 37
Artigos: Marca genérica.
Artigos: Guardanapos de qualquer
tecido
N9s 876.617-618
N 9 876.608

BRASILEIRO DO AILANIICO
OU°
Requerente: Banco Brasileiro do
Atlântico S. A.
Local: Guanabara
Classe: 50 -Atividade: "Operações bancárias"

HkZ

‘(<1#

Requerente: Lysoform 5. A. Indústrias Quitnicas
•
Local: São Paulo
artigos: Marca genérica
'Classe: 46
Requerente: Organização Hoteleira
Artigos: Marca genérica
João Lage Ltda.
Local: Minas Gerais
149s 876.619-620
Classes: 33, 41, 42 e 43
Requerente: Banco 'Brasileiro do
-Sinal de Propaganda
Atlântico S. A.
—
Local: Guanabara
N°s 876.609-613
Nome de Eanpr'esa,
. •
N9876.603--

Banco Brasileirr
do Atlântico S. A:

yso orsa-6
—

•

-

‘{r

Indústria/Bradei-74r
Indústria Bra-ãileira
•

Prado; Requerente:. Fábrica- de Tecido..
tuaué S A
Gatiinaracw'lvar` ina- , ; •
• Matiã e'l Is abe l

Requerente: J. It. Gel gY S. A.
Local; em Basiléia Suíça
Classe: 1
,Artigos: Corantes e matérias corantes.
N9 876.625

Indústria Brasilea

N9 876.602

Indústria,Byasiteira

<<,\

Requerente: Lysoform S. A.. 25,1118°
trias Químicas,
Local: São Paulo-Classe:. 2 , -a
rtia'os; a Marca • cen4ricaa

Requerente: 3. R. Geigy 13.-T,(91
Local: em Basiléia Sulca
Classe: /
Artigos: Corantes e matérleck
corantes.
N9 13762620
•

1 942
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Artigos: Corantes e matérias
corantes:
N9 876.627

A AY)
Requerente: Haway Gravações Lda.
Local; Guanabara
Classes: 8, 32 e 50.
Artigos: Discos gravados; fonográficos; filmes revelados; • Edições; programas; publicações musicais impressas; Conjuntos musicais; orquestra e
gravações.
N9 876.628

DIÁRIO OFICIAL r(Seção III)'

N. 876.632

Março de

196,›

Local: São Paulo
Classe: 32

Martin Jorge)
Requerei'ie.: &tuas de Freitas
Menezes
Classe: 33 •
Titulo de Sstabelecimento
Ns. 876.633/£8^

IND: BRASILEIRA

N. 876.643
Artigos:
Para distinguir: agendas,
apostilas, anuários, álbuns impressos,
IN DIJS_SEGj
1 almanaques, boletins, crônicas impressas, catálogos, calendários, dicioná,
rios, conjuntos instrumentais, musi.
cais e vocais, enciclopédias, folhetos,
folhinhas, histórias impressas, jor- • Requerente: inclusseg — Corretores
de Seguros S. C. Ltda.
nais, livros impressos, método para
Local: São Paulo
ensino de música, música impressa,
Classe: 50
prosas impressas, programas de rádio,
televisão, cinema, programa circenses, Artigos: Para distinguir como marost
radiofônicos e rádio-televisionados, de serviços: Corretagem de seguros.
peças teatrais, cinematográficas, roN.9 876.644
teiros impressos de peças teatrais, ro,
teiro sitnpressos de filnies, revistas,
55.•
"Scripts" de cinema, de teatro, dç
• 2`
televisão.
e••
N.° 876.638
eP
JINE PAMPLONA

S;o Paulo—Capita/

5,

"0 •
•

ek,'S

HAWAN
Requerente: Viti Vinicála Cereser
S. A.
Local: São Paulo
Classe: 41
Requerente: Haway. Gravações £1.2a.
Artigos: Vinagre
Local: Guanabara
Classe: 43
nme de Emprêsa,
Artigos: Aguas gasosas e minerais,
artificiais ou não, águas tônicas, beN" 876.629
bidas efervescentes sem álcool, caldo
d.:, cana, guaranás, laranjadas, limonadas, refrescos, sodas limonadas, xa.
ropes para refrescos, refrigerantes,
sucos de frutas para bebidas.
N.9 876.635

GRAVAÇÕES LTDA,

RECOL

Representações
Requerente: Recol
Comerciais Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Representações comerciais.
N9 876.630

CINE LUNAR
•
Sao Paulo—Capitai_

Requerente: "Sivam" Companhia 'do
Produtos para Fomento AgroPecuário
Local: São Paulo
Classe: 2
Artigos: Para distinguir: integrativo
polivitaminico e coadjuvante no tra-tamento de doenças infecto-contagiosas dos animais.
N.° 876.645

Requerente: Emprêsa Paulista de
Cinemas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 33
N. 876.610

MLA R T E,
Ixidústria Brasileira
Requerente; Viti Vinícola Cereser
S. A.
Local: São Paulo
Classe: 42
Artigos: Ferro-quina
N.9 876.636 •

;UNCOLOR

Requerente: Emprêsa Estadual de
Cinemas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 33
N. 9 876.639

FORTAL EZA
!Np, à'RgilLEITRA

Requerente: Companma .01 wu I. a cie
Metais
Local: São Paulo
•Classe: 12
.Artigos: Para distinguir fêchos cor,
rediços de metais e outros materiais
_
876.641-642

Requerente: Companhia Franco-Bra- Requerente: Sl.pira.nga — Comércio e
.Indôstria de Bebidas Ltda,
sileira de Anilinas
Local: São Paulo„ •
Local: Rio de Janeiro
Classe: 41
Classe; 1
Artigos: Vinagre
Artigos: Anilinas e corantes.
N.9 876.637
N9 876.631,

IS)

Requerente: Alfa Romeo AlfaSud
S.p.A.
Local: São Paulo
A.rtigos: — Para distinguir: motores
para veículos aéreos, terreitres e maritimos, motores à explosão, motore0
diesel, motores a embôlo rotativo,
turbinas.
N,9 876.646

12,

b.45

?7 •
,$)e•:).°
$254cf021
Requerente: Diamond — Distribuido.'
ra. de Lubrificantes Ltda.
Local: São Paulo
O‘'.0
Classe: 1
c) 0°
•(''
Artigos : Para distingtar Í1u.cIãs oui
47"',
micos,, para:, fins ' fibdustbalal
_
x:1;
Classe: 47
Artigos: Para distinguir: fluídos para
freios, fluidos para isqueiros, fluidos,
$
lubrificantes. óleos„lubrificantes._ graRequerente: Ignez Augusta Fanzeres1 xas lubrificantes. ga03:1, a, álcool motor', gár ombusiível e ,, OIC os par;
Requerente: Antonio Fernando
Çabral Silveir.a.
amerficeriáreá
4P'S cs°

0

E.cp.i e. inte:'.1-t'obert Moreira dg
João de" Miriti
Local:
"l asses: 33,., 41, 42 e 43
—
Artigos: Hotel,

-4Req1iii3éTit: -Air o, Rollin- -Alf as ud
'S p
Lo• ak4Népolis 4-- Xtáiia
,
, Ciasse: 21 • ,
Artigos: ..'eara ,. distinguir:. a.trtomóvels.
caminh6és, auto-canginhões, reboques, Viibtfs,'" trena tratei p.:5; 'barcos:
nastios, aviões e suas partes integrantes. e a1'rocerias„pbas ,4s, 1-145.1icas e
rodas
.s.14$ .•:),-;

5
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
NI.° 876.651

DT,° 876.647
It A

A I IJ S
Ind. Brasileira

Requerente: Custódia da Silva
Local: Guanabara
Título- de Estabelecimento
Classe: 33
N.9 676.648
Requerente: Diatron Eletrônica S.A.
Local: São Paulo
Classe: 9
Artigos: Para assinalar: Afochê, ban_
doias, bandonns, banjos, baterias mu.
sicais, batutas, berimbaus, r.ongos,
caixas de música, castanholas, cavaquinhos, chocalhos,-clarinetes, clarins,cordas para instrumentos musicais,
cometas, cravelhas para instrumentos
musicas, cuícas, flautas, foles, gaitas,
gongos, guitarras ,. instrumentos musicais de corda, instrumentos musiçais
cie percussão, ins:rumentos musicais
de sopro, liras, maracas, órgãos, pandeiros, pianolas, pianos, pistões, rabecas, rabecões, realejos, saxofones, surdinas, surdes, tambores, tamborins,
tarrachas, teclas para instrumentos
musicais, trombones, tubos para or.
gãos, turunas, vi•:as, violinos, violões,
violoncelos, xinofones.
vnla panda (aNaui Esta
—
Ns. 876 649-650

-Industrie,

T

N.° 876.656

R O

Brasileira:-

z.

.f

Março de 1969 1943
Classe: 3
Artigos: Para assinalar um produto
farmacêutico indicado no tratamento
das tráqueo-bronquites e suas mani.
festações.
N. 876.661

Requerente: Aristoteles Evaristo Alves
Local: Minas Gerais
Classe: 41
Artigos: Café em grão, torrado e
Requerente': 1VIlecio Importadora
moído.
Ltda.
Local: São Paulo
N. 876.652
Assinalar: Importação, exportação' e
distribuição de produtos alimentícios
em geral, da classe 50.
E D O
E N
N.9 876.657

osptofre
SA.5

r

(nOSSO

—Iladástrfa Braeileira—

-

Requerente: Indústria de Artefatos
de Borracha e Plásticos — Paranoá,
— Ltda.
• indústria Brasileira
Local: São Paulo
Artigos/. Calçados Para non-Vens, se,
Requerente': Laboratórios Prismut
nhoraS e crianças, botas, botinas, san,
S. A.
dálias, solas e confecções em geral,
Local: Guanabara
da classe 36. •
Classe: 3
Artigos: Para assinalar um rÉroduto
N.9 876.653
indicado no tratamento
farmacêutico
Requerente: Vinon Comércio e Indas vulvo-vaginites.
•
dústria Ltda.
Local: Espírito Santo
N. 876.658
Artigos: — Assinalar: Calçados 'para
homens,É..enhoras e crianças, botas,
botinas, sandálias,soas e confecções
em geral, da classe 26.
N. 9 876.654

Vner

fro

eSea WÇF'43
da Silva
Local: Guanabara
Classe: 36'
Artigos: Agasalhos, anáguas, babydoll, bermudas, blusas, blusões. boleros, botas, botinas, cache-cols, calça.
dos, calças, calcinhas, calções inclusive para esporte; camisas, inclusive
esporte; camisas-pagão, camisolas, ca.
misolões, capas; casacos, chales, chapéus, chinelos, cintas, cintos, cinturões, combinações, cuecas, ccharpes,
achardes, estolas, fantasias, fardamentos, fardas, fraldas,' gravatas, -.aponas, lenços, ligas, lingeries, luvas,
maillots, mandriões, mantos, meias,
meias confecções, puloveres, re-ws
chambre, roupas brancas le uso pessoal, roupas de baixo, roupas feitas,
roupas para esporte, roupões, saías,
sandálias, soutiens, tailleurs, un:for.
mes, vestidos, véus e visons.
N.9 876.662

Requerente: Ache Laboratórios Farmacêuticos S. A.
Local: São Paulo
Artigos: Para -assinalar um produto
farmacêutico indicado como medicação ansiolítica de efeito retardado.
N.° 876.659

ASTRODVED

ReqUerente: Miecio Importadora ...
Ltda.
Local: São Paulo
Reuerente „Astro Dye Works, Inc. Artigos: Açúcar, alho, alpiste, ameiLocal: Com sede em Calhoun, Geór, xa, amêndia, amendoim, amido ali:.
gia, Estados Unidos . da Amêrica do mentido, araruta, arroz, aves abatiNorte.
das, •atum, azeitonas, azeites, bacalhau, doces, banha, batata, baunilha,
Classe: 22
biscoitos, bolachas, bolos, bombons.
Artigos: Fios têxteis multi-coloridos. balas, cacau, café,- camarão, caju, caRequerente Editóra Monterrey Ltda..
nela;
canjica, castanhas, cebola, ceLocal: Guanabara,
Classe: 23,
reais, cevada, cevadinha, cheiros aliClasse: 32
mentícios, colorantes para alimentas.
Artigos:- Tecidos de fios multiArtigos: Revistas, livros e publicações
colorau, cominho, para
coloridos.
impressas.
Indústria Brasileira
••
alimentos, confeitos, cravo, cremes,
1,L9 876.663
frutas cristalizadas, doces cristaliza.
dos, essências , alimentícias, ervilhas,
farelo, farinhas ;.f
'favas, féculas, feijão,
fubá, gorduramrão de bico, legtunas,
leite, lentilhaã;mandioca, massas all. Requerente: Aché Laboratórios Far.
-91‘;111?bh‘
mentidas, nozes, nós moscada, óleos
macéu4s.os S. A.
alimentícios, peixes, pepino, frutas,
Paulo
.Local:
*São
pimentas; pimentões, pipocas, polenClasse: 3
tas, queijos, rações; sal, trigo, da
Artigos: Pára assinalar um produto
classe 41.
farmacêutico 'indicado 'no tratamento
dos distúrbios da Menopausa. •
N. 876.655
Mç 876.660,

tO1

J;bN-:-.

Requerente: Maria Cristina, Schmlíz
Local: Guanabara
Classe: 36
•
.Artigos: Vestidos, is-aias. blusas, ber,
Indústria Brasileira
mudas, slacks, blusões, casacos, pale.
Reqrcnte:' -'1Viiecid -Importadora' •
tós, pijamas, camisas, shorts.
- nn
'
-•
• 'Ltda. •
calças, calções, camisetas, cuêéas, uni• 'Local: Sãb Paul o •
ClasSee 15fl
•
formes para em pregadas e estudss.
.
Atividade: Serviços9de tintura em Le- Assinalar: 'Importação exportação e Roque)
Lab-Jratõrioz Far., tes fraldas, mantas,
p ulover, sueter,
111J.:. Ci:!::co3 S. A.
eidos e de tintura de fios para a ia-. dsitribuição de produtos alimentícios
roupa branca de uso pessoal, lingerie.
em geral, da classe 50.
clustria têxtil.
Local: São Paulo
Ouhnonos, roupõe4,, gravata,s,, calcado

old

9944- 5exta-Telra
...}~1nn
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(eça.o ui)

Março de 1969

••n•••n•••••,

`em geral, modeladores, meias ; soutens. japonas e tailleurs.
;
,N.9 876.061

N.? 876.668

rattroc

Classe: 50
Ramo de Atividade: Prestação de serviços no ramo de transportes coletivos
de passageiros.
N.9 876.674

.

Mei o Wiuseo

Indústria Brasileira
•
Requerente: Distribuidora de Doces e
Balas Carioca Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: 41
Artigos: Balas, bombons, caramelos,
chocolates confeitos clâces drops, pirulitos - pastilhas.
N9 876.669 '

Requerente: Distribuidora de Doces e
Balas Carioca Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: 41
Título de Estabelecimento.
N,9 876.065

ravi8he

;

Pall

Requerente: Cotonifielo Minas Gerais
Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe:
...Aitigus: Fios cl ealgodão para malharia, fios de sêda e plástico; fios e
linhas para bordar: fios para tecela- , Requerente: Rio — Assessoria e rianejamento Ltda.
gem; fios de ccser; nos par atricotar;
Local: Guanabara
linhas de coser e novelos de lã.
Classe: 50
N.° 876.666
Aplicação: Serviço de distribuição de
títulos e valores,.
N. 876.671

e

Indústria Brasileira
Comércio e
ctequerente: Remac
Representações de Máquinas Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: 21
Artigos; Automóveis, amortocedor,
auto-caminhões, auto-motrizes, avies,
bicicletas, câmaras de ar, camionetas,
carrocerias, chassis, lanchas, locomotivas, motocicletas„pára-c h o qu e s
pneumáticos, reboques, rodas -de - veículos trucks e vagões.
N.9 876.667

Indústria Brasileira •

Requerente: Vinhos Finos Santa
- Rosa Ltda.
Local: RGS
Classe: 42
Artigos: Aguardente( aniz aperitivos,
abgaceira,'itiatidas, brandy, bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte fermentado; fernet,
genebra, gepgibirra, gin, gingar; kirsch, kummel; licores; marasquinhos;
sunectar, piperment, ponches;
Indústria Brasileira
cos de frutas com álcool; vinhos;
vocika, ; whisky.
bro
Requererite: Fogos \Maravilha Ltda:Local: Minas Gerais
N9 876.675
Classe: 18
Artigos: Fogos de artifício.
N. 876.670

Indústria Brasileira,

rdio Rivarnai
Requerente: Rolo Schuartz
Local: Paraná
Cl asse: 32
Artigos: Nevista impressa
N. 876.672

Requerente: Condomínio do Edifício
Rivamar
Local: Guanabara
Massa: 33 — Titulo

N9 876.678

,~'En

Indústria Brasileira
Requerente: Aços Villares S.A.
Local: São Paulo
Classe: 23
Artigos: Tecidos em geral, a saber:
brocados; casimiras, gaze de algodão
em peças; pano couro; tecidos plásticos em peças, tecidos de algodão, .
de lã, de linho, de cânhamo, de juta,
sêda natural ou raion, tecidos de
elástico, de vidro, de viscosa, tule
N9 876.679

ec

Indústria Brasileira
Requerente: Vinhos Finos Santa
Rosa Ltda.
Local: Rio Grande de Sul
Classe: 42
Artigos: Aguardente, anis, aperitivas; bagaceira, batidas, brandy,
ter; cacha, cervejas, cidra, conhaque;
extrato de malte fermentado; fernet,
genebra, gengibirra, gin, gingar;
kirsch, kummel; licores; marasquinhos; nectar, piperment, ponches;
rum; sucos de frutas com álcool;
vinhos, vodka; whisky
N9 876.676
Requerente Vinhos Finos Santa
Rosa Ltda.
Local: Rio Grande de, Sul
Classe: 42
aArtigos: Aguardante, anis, aperitivos; bagaceira, batidas, brandy, bitter; cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte fermentado;
fernet, genebra, gengibirra, gin, ginger; •irsch, kummel; licores; -maresquinhos; nectax, piperment; ponches; rum; sucos de frutas com álcool; vinhos, vodka; whisky
—
N9 876.677

Indústria Brasileira
Requerente: Aços Villares S.A,
Local: São Paulo
Classe: 22
Artigos: Fios de algodão, cânhamo
celulose, juta, linho, lã, fios plásticos
fios de sécio natural ou raion par:
tecelagem, para bordar, para costura
tricotagem e para crochê, fios e linhas de tõcla espécie
N9 876.680

o

N. 876.673

runto el.,Este
(Indústria _Brasileira
.Requerente : Transportes Coletivo!
Trevo Ltda.
RGS

ktr aS !Acra-.
4equereitte:
„
Local:- Minas C$eleâiS
Classe: 2

idetantes.

-

Indústria Brasileira'

<

Recniarente: Indústria e Comércio
•
Phelpa •Ltda.
Local: São Paulo
- Classe: 8
Artigos: Na classe

rnEco DO NÉMERÇ DE ROJE: NCr.$

Indústria Brasileira'
Requeren te: Aços Viliares S.A.
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Na classe

