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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 1969

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

DIVISÃO DE PATENTES

De 2 de brila de 1969
DIRETOR-GERAL
Exigências
Expediente de 2-4-69
Têrrnos
com
exigências ré.ernat....,
da patente MI 4.359.
Edy Guggisberg -- titular da paPedidos de Prererincia
Fábricas Germade S.A. — titul ar tente MI Z.231.
N9 187.412 — Stanley Driog ProIndústrias Filizola S.A. — titular ducts Inc.
Sérgio Moser no pedido de prefe- da patente MI 4.392.
Dunlop Rubber Company Limited — da patente MI 2.236.
Ne 187.476 — WeSt011 CreM I C:0 Cor-.
rência da pat. MU — termo 181.420)
titular
da
patente
MI
5.745.
The- Singer Man-a/acturing Cornpa- poration.
_. Defiro o pedido de preferência.
Dunlop
Rubber
Company
Limited
na
,
— titular da patente MI 2.726.
N9 287.477 — Weston Chenaca1 CorEma Produtos Químicos Ltda. (no
The Singer Manufacturing Compa- poration.
pedido de preferência 'ia marca Ema- titular da patente MI 5.746.
ny
—
titular
da
patente
MI
2.728.
sil — térmo n9 755.136) — Defiro o
N9 187.1 — The Lubrizol Carpora.Adelaide Maria Vaccani Paixão
Aktieaolaget ElectrAux — titular da tion.
pedido de preferência.
titular da patente MI :5.772.
patente
MI
2.731.
N
9 187.699 — Eastman Kod•cle
Ernâni de Souza Pinto (no pedido
Cia. Swift do Brasil — titular da
•
pany.
de preferência do têrrno 896.449 — patente MI 5.830.
Esb Incorporated -- titular da paa N9 187.702 — Eastman Kodak • Cma marca Os Atômicos). — Indefiro o
Carlos Pereira Industrias Químicas tente MI 2.741.
pany.
pedido, pois que a documentação S.A. — titular da , patente MI númeHerman
Miller, Inc. — titular da Ne 187.753 — Frigoscandia Ab.
apresentada não - satisfaz as exigên- ro 5.884.
patente MI 4.211.
cias do art. 163 do CPI.
N9 187.754 — The National Casif
Indústrias York 5. A. Produtos Ci- —Cerâmica Sanitária Porcelite S.A. Registar
,Malharia Irmãos Daher Daud S.A.
Company,
titular da patente MI 4.788.
(no pedido de preferência da marca rúrgicos — titular da patente MI .n.9
Ne 187.861 — Cyanamid Química
Cerâmica Sanitária Porcelite S.A
Visetta - têrmo n 9 825.715) — Nego 5.893. •
do Brasil Ltda.
Indústrias York S.A. Produtos Ci — titular da patente MI 4.789.
assim em principio . a preferência
Giroflex S.A. Cadeiras e Poltro- N9 187.863 — Beecham (.1roup Lipara julgamento, eis que o desenho rúrgicos -- titular cia patente MI n9 nas
— titular da patente MI número mited.
anexo ao pedido embora copia serviu 5.933t.
Ne 187.916 — Ordena Tradovogo
5.766.
da marca requerida, não faz, por si Knoll Associates, Inc. — titular d a
Krasnogo Znameni Zavod l'ockhelek
só, prova da existência e da atuação patente MI 5.961.
União Fabril • Exportadora S.A. Tropribor.
da concorrente. Ppderá entretanto Indústrias Brasileiras de Lápis Frit z 5.903.
N 9 187.952 — American Radiator
completar o requerente a documen- Johansen S.A. — titular da paten
And Standar Sanitary Corporation
te
(UFE)
—
titular
da
patente
MI
MI
5.962.
n9
tação atendendo ao exigido pelo art.
N9 187.960 — Allied Chemical Cor:Otto Felts de La Roca — titular da
163 do CPI que voltaremos a -examiporation.
Indústria Têxtil São João Climac o Patente ML 5.463.
nar o pedido.
Ltda. — titular da patente MI 5.974
Front F'eed S.A. Macanizações Con- N9 187.964 — Continental Can
íris Silveira Monich — titular d a tábeis - titular da patente MU n9 Company -Inc.
Diversos
N9 188.027 — Jack Neville
patente MI •6.004.
5.550.
Willibal Rudert ;titular do regisíris Silveira -1Vioniab — titular da
tro 36'7.392). — Mantenho o cies- atente MI 6.005..
Alumínio Marmicoc Ind. e Com. , N9 188.102 — He r mann M. Ti.
m
Ne 188.106 — Hoover .Crernical Corpanho de cancelamento.
Ltda. — titular da patente MI 5.634. poration.
íris Silveira Monich — titular da
Metalúrgica Mariotti Ltda. — ti- N9 188.1133 — Hooker
patente MI 6.006.
Cor-.
poration.
íris Silveira Monich — titular da tular da patente MI 2.198.
SERVIÇO DE RECEPÇÃO,
patente MI 6.007.
Irmãos Saltou Ltda,
titular da N9 188.119 — Allied Chem:cal Cor-.
INFORMAÇÃO E EXPÈDIÇÃC íris Silveira Monich
poration.
titular da patente MI 4.284.
patente MI 6.008. •
N9 188.123 — Monsanto (aarapany.
Giroflex S.A. cadeira; e Poltronas N9
Dia 2 de abril de 1969
188.162 — Allied Chem:cal Coríris Silveira Monich — titular da — titular da patente MI 1.519.
poration,
patente
MI
6.009.
Exigências
Ind. _ Metalúrgica Truffi S.A. —
N9
íris Silveira Monioh
188,183 — United States Rubtitular da titular da p atente MI 5.760.
Jose Aguinaldo Meneses Barbosa — patente MI 6.010.
ber oCmpany,
titulasr
titular da patente 119 62.704 -- pague /ris Silveira Monich — titular da Laffitte Chapéus atda,
patente MI 5.795.
as anuidades.
patente MI 6.011.
Indústria Comércio Sobral Ltda. —
íris Silveira Monich — titular da Standard Electric G...A. — titular da
DIVISÃO DE MARCAS
titular da patente 11. 9 5.085 -- Tome patente MI 6.012.
patente MI 5.899.
conhecimento da informação do S.
íris
Silveira
Monich
-titular
da
Cristais Prado S.A.— titular cia Expediente de 2 de abril de 1969
P. T. A.
patente MI 6.013.
p atente MI 6.055.
Marcas deferidas
Diversos
íris Silveira Monich — titular - tia Guilherme Barbieri —
da
N9
Foram mandadas p rorrogar as patente MI 6.014.
219.193
— Aro — The Ara
Patente MU 5.582.
E q uipment Co r poration — Classe 6.
íris Silveira Monlat — titular da
patentes abaixo mencionadas:
Metalúrgica Waing S.A. — titular
Cia. Mecânica Itauna S.A. — ti- patente MI 6.015.
N9 193.765 — e:Xarope Merck. d3
da pat. MU 5.679,
tular da patente MI 2.201.
. íris Silveira Monich — titular da
Ephetoniaa — Emanuel Merck une-,
Edy Guggisberg — titular da pa- patente MI 6.018.
Asriel Stritzel
titular da patente ne Ha ndolgesslschaft — Ciaste 3,
tente. MI 3.228.
íris Silveira Monieli
titular da MU 5.735.
N9 430.355 — Puerclaia. Praaaa
Edy Guggisberg — titular da pa- patente MI 6.016.
Recordato L a boratórios S. A. .- Claade Chocoiatas Lacta S.A. se 3.
tente MI 2.229.
íris Silveira Monieh — titular da —Indústrias
titular da p atente MI 5.011.
Meridional S.A. Cem. e Ind. — patente MI 6.017.
Rogar & Gallet
titular da pa- Ne 455.942 — Eumicol — Laboratótitular da patente MI 2.686.
íris Silveira Montan — titular da tente MI 2.6.88.
rio Leo do Brasil S. A. — c lasse 3.
Le Foyer Et fie — titular da pa- patente MI 6.019.
N9 531.294 — Diamond -- 'lung
tente MI 4.210,
Aristides Clodoalcio Minucci — ti- Blindex — Construções Elétricas EsZeng Intalstr:a e Comércio S. A. —
Kaspat Winkler & C., Inhaber Dr. tular da patente MU 5.531.
peciais Blindadas Ltda. — titula: da Classe
3.
P. A. — titular da patente 4.253.
Edith Goebel
titular da patente patente MI 5.909.
Couros Ofco Ltda. — titular da MU 5.666.
--N9
a.
533.199
— ia'aar — Soceeté
do Espírito Santo e Yoshiapatente MI 4.348.
Edith Goebel — titular da patente kiRoberto
Lorrainc -. Classe 5,
Rato. — titular da Patente PI n9 Carbono
Fábricas Germade
— titular Ir,/ 5.667.
N? 33.635 — SeS — Antônia Tran65•498•
chezi --- Classe 45.
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As Repartições Públicas de.
serão entregar na Seção de' Co.
nunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente (ilestinado à pu.
blicação.

EXPEDIENTE

1218

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
O IRIETGR • GERAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIR/
CHEFE Da SERVIÇO DE PUBLICAÇÓER

\ CHISPE DA EltÇÃO OH REDAÇÃO

Abril de 1969
..- As assinaturas vencidas po.
detãO ser suspensas sem prévio

auào.
.--- Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a tenovação de assinatura deve ser
solicitada com antecedência de
trinta (30) dias.

FLORIAN O GUIMARMS
-- As reclamações pertinente.s J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
matéria
retribuída,
nos
casos
de
.
_
h
QIÁRIO OFICIAL
-- Na parte superior do ande.
Erro ou omissão, deverão ser
SEÇÃO ui
aço estão consignados o número
formuladas por escrito à Seç,ZD
do talão de registro da assinatura
de Redação, até o quinto dia útil
do pubileidado do expoadienta do eapartam•MRI
Nacional da Propriedade induotrIeJ do Ministério
e e mês e e ano em que findará.
subseqüente à publicação no
•
da IndEatria o do Comercioórgão oficial.
-.1 As assinaturas das RepartiImprensa Na-elogia,
IMpteSSO nas Oficina. co Departamento de ¡
A Seção de Redação junções Públicas serão anuais e de.
ASSINATURAS
verão ser renovadas até 28 de Teriona, para atendimento do públiFUNCIONÁRIOS
vereiro.
co, de 11 ás 17h30m.
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
Capital
e
Interior
Capital e Interior
• Os originiais, devidamoente
A remessa de valóres, semNCr$ 13,30 pre a favor do Tesoureiro do Dee. NCr$ 18,00 Semestre
autenticados, deverão ser dactilo- Sair/Utile ara._ ar
grafados em espaço dois, em uma Ano ‘..,...*...,..,•-• • • • N !le:r$ 36.00 Ano • • •,..aa.-• • • • • NCr$ 27,00 partamento de Imprensa Nado..
sVace do papel, formato 22x33:
Exterior
nal, deverá ser acompanhada de
Exterior :
à sua aplias emendas e rasuras serão resirmo AllE• • • • NCr$ 30,00 esclarecimentos quanto
n•••
a-A
em)
NCr$
39,00
Ano
• Ano arrt. • • • ••• A...LA.1k •
salvadas por quem de direito.
cação.
NÚMERO AVULSO
-- As assinaturas podem ser
.-- Os suplementos às ediçõm
O praça, do , número avulso figura na última página de cada
tomadas em qualquer época do
dos
órgãos oficiais só serão reme,
exen2plar.
, ano, por seis meses ou um ano,
do
exemplar
atrasado
será
acrescido
de
NCr§
0,01,
tidos
aos assinantes que os soh,
-, O preço
exceto as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores, citarem o ato da assinatura.
sempre ser'áo anuais.
-11 IE.

'

N9 579.525 - FW - Indústria Ele- Cardenas - Classes 6. 12 e 38
Indústria de
SS
N o 503.9'34
N o 545.395 - .MP - Móveis Lafeor Saltos
tromecan:ca FW Ltda. - Classe 8. Art. 97 n o 1. •
Schmidt
S.
A.
Classe
36.
Ltda. - Classe 40.
Química
N9 590.7-52 - Emblemática 149 586.239 - O Rei do Disco
N9 588.957 - Cil Screen Gems Inc. - Classe 32 - Alfredo Fernandes Lage
Classe $
N9 546.428 - Rica - Metalárg2ca Industrial Cil - Classe 38.
Com
colusão
de
publicações
em
geral.
Rica Ltda. - Classe 7 - Com ex- Art. 97 n 9 1.
N9 589.028 - Revista Maçônica
N 9 598.990 - Dalban - Quimiote149 597.371 - BaraRestr:ucante a
:ilusão de moinhos rurais par forra- Brasileira - Grande Loja do Estado
rápica Brasileira Ltda. - Classe 3.. Gruta - Bar Restaurante
Gruta
da Guanabara - Classe .32.
íens.
a. De
149
604.037
Anjo
Azul
Arti43
569.635
Gatinha
Fifl
(solLtda.
Clases
41,
42
e
N9
N9
595.434
Caiçara
Tecelagem
Miaus Comércio e Indústria de R.'ou- go 87 n o 1.
gata Palmolive Company - Classe Caiçara Ltda. - Classe 23.
pas S. A. - Classe 36 - Com ex149 98.88 5- Palácio dos Ovos ã o 46.
Insti- clusão de suadores para vestidos.
N 9 596.351 - Loranthol
Antônio José de Oliveira Campos e
N9 592.213 - Dalva - Jasé Elias tuto
Nacional
de
Quimioterapia
Ltda.
Lojas Rivo àá, - Classe 19 - 'Art. 97 n9 1.
N o 607.509 - Rivo
ricle - Classe 41 - Sônica:to para
- Classe 3.
S. A. - Classe 12.
os artigos discriminados pela seção.
N9 598.376 - A Princeza dar Meias
NP 607.858 - Brasil Para Seu Go- N9 610.923 - Casa das Lainpaaas
APrincez a, das Meias Ltda. , - vêrno - Joaquim Campeio Marques - Manoel Soares Na Cia. -- Classe
/42 592.725 - Impormetal Im- pormetal S. A. Metais não Ferrosos, Classe 36.
- Classe 32 - Com eclusão de no 8 - Art. 97 n o 1.
No 599.191 - afecomat - Tecom.at agendas.
- Classe 5 - Sem direito ao uso
N9 612.484 - Padaria São JosJ,
exclus i vo da palavra Metal isolada- Emprêsa Técnica de Construções e N 9 607.995 - Geropac - Máquinas Gêrtrudes Jeanette Zimmerman Art. !ri
Materiais . A. - Classe 16.
mente.
Indústrias Geropac Wa. -- Classe Classes 41, 42, 43 e 44
N 9 600.009 - Agromil - Avelino n9 8 - Com eclusão dos artigos in- no 1.
N 9 9.082 - Agrotec - Inseticida
Martins
Agro
Industrial
fltda.
-llgrotec Ltda. - Classe 2,
dicados pela seção..
Nome comercial deferido
Casse 41 - Com exclusão dos artiN o 610.541 - Comil - Auto Peças
Cia. gos nd'eados pela
10 598.593 - Imperator
seção.
i
324.270 -- Miuá Aula Peças
149
Canil
Ltda.
Classe
6.
Classe. No 601.619 - Biocamp - LaboraPredial Guanabara S. A;
N9 611.801 - Copacabana -- Irmãos S. A. -a- Mauá Auto Peças S. A. a9 8.
tório Vebel de Produtos Farmacêuti- Unikowsky - Classe 40.
Art. 93 n9 2.
N 9 601.306 - Diarrefran - Labo- cos Ltda. - Classe 3,
N . 601.951 - Sogepa Soei dade
149 613.103 - Everest - Lojas Everatório Farmacêutico Evenafran LiGeral de Patamentação Ltda. - sorest S. A. - Classe 31.
N9 663.082 - Iria - Acurnuladoires
mitada - Classe 3.
gepa
Sociedade Geral de p rivar rata9 613,676 - Canzi - Canzi N 9 601.686 - Sipal - Sipal - So- Iris Ltda. - Classe 8 - Com exclu- S.NA.
çãb Ltda. - Art. 93 no 2
Artefatos
de
Madeira
Classão
de
'ampadas.
ciedade Industrial de Produtos Agro
N9 604.095 - Cajuinal Serrano - se 40 - Sem direito ao uso exslu- " tis 546.653 - Indústria de . Banidas
Pecuários Ltda. - Clasae 41.
Antônio
Pereira Alves - Classe 43 sivo da figura constante de clichê.
Portnense Ltda. - Indústria de Be642.290
Cabochard
-MaN9
N 9 606.496 - Celicon - Ceramica Titulo de estabelecimento deferido bidas Portuense Ltda. - Art. 1-3
dame Czerefkow - Classe 43.
n o. 2.
N 9 827.187 . - Roda Viva --• Per- Sanitária Porceaite S. A. --- aClaSse
N9 595.910 Luiiar - Expresso
149 '547.570 -- Marcosa S. 1`.. Máfumaria e oCsméticos M l rza Ltda. - n 9 15 - Com exclusão do, artigos. Lunar
Ltda.
Classe
33
-Art.
97
indicados pela seção.
quinas, Representações, Comércio e
Classe 48.
n
o
I.
607.685
-•
Sofia
Chocolate
No
Indústria - Marcosa S. A. MargaN9 483 613 - C - Fórmulários
N o 597.799 - Brazcafe - Brazcale nas, Representações. Comé r rao a 2nContínuos Continac S. A. - Classe Oulcora C. A. - Classe 41. ,
Classe
41
Art.
97
n9
1.
Ltda.
•
dústras, - Art. 93 n o 2.
39 38.
.729 - Ferrasil - ao aN- • 607.729
o 603.929 - Cabana -- Cabana
Confee- traio Iodobisman S. A. - Classe 2. - -N
N 9 599.582 - Appeal
.
Grande
Churrascaria
S.
A.
;ões Abbud Ltda. -- Classe 36 NO 607.966 - Smart - Wason Ma- Classes '33, 41, 42 e 43 - Ara. 97 Expressão de propaganda ze-'crida
.xclusão- de soutiens.
ciel - Classe 40 - Com exclusão de n o 1
N9 612.492 - Exprinter N9 648.893 - Por-to Segure •
to fa d
marcas
es as. •
ter .S. A. (Turismo e Cfgabiol 609.191
Casa
do
Arroz
-,
N9
r.omercial Porto Seguro - Classe 50
N9 610.451.- Conimex - aoianicx
Minclli - Classe 41 -- Arti- Classe 33 - Art. 101.
N9 674.991 - Geranabol - Socie- --- eia, Nacional de Importação e Onofre
go
41
-Art. 97 n o 1.
Sinal de"prop,aganda deferidt)
á Farniaceutici Itália - Classe 2..
Exportação - Classe 21 .- Com exN o 752.492 - Clínica Médica - clusão dos ratigos indicados Pela Giove,ni Ltda. - Classes 41 42, 43 N9 S49.095 - Nisto Jun l or - Auto
rosé Carlos Falia - Classe 32.
seção
Pésto Junior Ltda. - Classe . 33 C 44 - Art. 97 n? 1.
N o 352.017 - Emblemática -- Hi- No 612.522 -- a Fute-Bôlo - WaldeAta 101.
149 459.947 - Edifício Erasmo Ea-amir Xavier Bezerra - Classe 38.
lramar: Ltda .. - Classe 47.
Insign:a deferida
N Q 49.462 - Marajó Fsc --- F. N9 452.834 - Jacaré - Francisco ga - Giuseppe Levy, Moise-, Mauriria Levy, Liliane Leyy e Maurizio
maca de Máquinas liaimann S. A. ?artes da Queiroz - Classe 41.
N
9 - 195,170 -- CBS - Companhia
N9 430.388 - Alvorada - Decora- Salem -- Classe 33.
- Classe 6.
Brasileira de SinaLzealar 5 A. 149 580.344 - Móveis Hollvwood
ções Alvorada Ltda. - alasse 26.
N9 475.245 - Hydramec
RernanIa lhe a Cia. -- clasa> /10 - C l esrasO e taa -- Art. as,
N o 483.997 - Idernan:
ater, romerc - al Tmportadora e Exarar•
Tintas Ltda. - Classe 1 - Com Art. 97 n o 1
-Sapa :adore. T,tda. -- Classe 21.
C4.. '1-1ej, in r • (ai araria.
ex-aisão dos artigos inliaadea pela 'N o 581.932 MaliteJ )r.=';p•d.
N 9 480.288 - Belvedere Card.eirós
João
'geia:ara
33
Art.
95.
seção,
Tlorris Incorporated - Classe 44.
CIO
'8 i:.

c.u.larra-tetra
-n•n••••n
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Marcas indeferida.
Exigências
No 595.189
Produtos Metálicos
No 619.00 - Cerâmica Invicta 11
Ltda.
mitarla.
N9 260.834 - Quatrocentão - FáVermos com exigências a cum- Metalfab
NO
595.1'97
International
lirzwel
NO 619.413 = F,t1ca de BlOcOt
brica de Bebidas Cordeiro Ltda.
prir:
1 Alencar
Preanotion Ltda.
Ltda.
Classe -42.
NO 483.733 --- Sulmar 5. A. Co
No 619.978 - Impacto Publicidade
No 609.240 - Beraldo Ramos
N9 311..901
Omesa - Oficinas mércio e IndkíStria de Carnes.
de Promoção Ltda.
Mecânicas Santo Antônio Ltda. -. No 483.734 - Algodoeira, da Braai Padrão.
NO 4321.296 - Biofarma Societt
NO 612.494 a- Minando Baggio.
Classe 6.
Comércio e Indústria S. A. Algabras
Anonyme.
N9 614.609 - Pla_y-Art Decorações
No 446.380 - Verilen Societé NO 483.816 Admec Administração
NO 621.573 - Empreendimentos
D'Exploitations Chimiques et Parma- de Imóveis Engenharia e Comércio Ltda.
Imobiliários M. Lobato Ltda.
NO 615.419 - Anisio Leite do Nasceutiques Seseph S. A. - Classe 3. Ltda.
No 621.909 - Carvalho Grido S. A.
cimento e Roberto Mauro da Cunha
N9 462.250 - Lus-Tro - Abras:vos
No 483•557 - Indústrias Brasilei- Freire.
Materiais para Construções -- ProsQ'Lustro Ltda. - Classe 46.
l
ras e Artigos Refratários S. A;
exclusão de pratos para orNO 615.904 -=-"; Rezende. Vilma
N9 463.404 - Guaçu - Comercial TBAR.
natos.
Cia. Ltda.
Guaçu Ltda. - Classe 38.
NO 621.911 - Carvalho Grilo S. A.
NO
N O 484.389 - Glaxo Laboratoaies
No 618.504 - Escola Remington Materiais para Construções -- ProsN9 430.157 - Self Driving -Self
Limited.
S.
A.
Drive Automóveis S. A. - Classe 21.
siga na classe 38 para papéis semi
N9 618.521 - Fiambre's Comércio impressos.
Transbrasilia IndusN9 480.367 "- Biarritz Viagens e NO 484.396
arial
e
Mercantil
S.
A.
e
Representações
Ltda,
Turismo Ltda. - Classe 3.
No 621.913 a-= Carvalho Grilo 5, A.
No 484.401 - Instituto de Beleza
No 545.193 - Licor de Alcachofra
N a 618.522 - Exata IndOstria e Materiais para Construções
Municipal
Ltda,
NO 621.992 - Norte America ImoAgrobrasil S. A. Indústria de AliNd 484.403 - Sociedade Construto- Comércio Ltda.
mentos - Classe 42.
biliária Ltda.
No 618.523 - Mercantil Imóveis
No 581.997 - Piei - Metalúrgica ra Frentana Ltda.
No 622.400 -: Labortecne Ltda.
N O 484.408 - Nalige Lida de Sou- Ltda.
iel Ltda., - Classe 6.
No 622.760 - Heinrich Wilhelm
za Leão Fleury.
NO 618.532
Girling Limite&
Schmita.
N9 599.870 - Minerva - :Minerva
No 484.412 = Companhia Renasni
622.891 - Arthur Carlos Mayer
NO 618.534 - :Regia Nationale das
S. A. Drogarias, Farmácias e Co- cenca Industrial.
Ltda,
Usines
Renault.
mércios Reunidos - 1Casse 22.
No 434.415 - Companhia RenasN O 622.911 - Bramai S. A. IndúsN9 604.404 - Panfort - S. A. cenca Industrial,
No 618.536
Emprêsa de Caolim tria e Comércio.
Moinho Santista Indústrias Gerais - No 484.478 - Guarany Agro Co- Ltda.
Classe 22.
marcial e Imobiliária S. A.
No 618.537 - Emprêssi de Caolim fseNO 623.101 -- Herm. G. DethlefNo 548.244 - Beautiful Beltec
Ltda.
N9
484.480 - Thomaz D ias Ho- ,NO
S. A. Malhas ,e Confecções - ClasN O 623.423 ----4 Em preendimentos Co618.538 -=j- Emprêsa de Caollm
amora.
se 36.
mércio e Representações Emco Ltda.
Ltda.
No 484.491
Kenel Clube Paulls-. N O 618.539 No 624.504 - Ciptica Olinda .S. A.
Dr. Roberto Mar!N O 591.323 - Farinha de Mandioca timo.
Brasília - Casa Cantagalo Indústria
N9
624.607. - Instaladora A.car LiNo 478.672 - Dr. A. Wander S. A. nho.
NO 618.540 - Die Casting Machine
e Comércio Ltda. - Classe 41.
mitada.
NO 482.396 - Construtora Norte
.
NO 624.614 - Editôra Porenesi LiNO 599.926 - Produtor -- Irmãos Sul Ltda. (Consul).
Simplicio Ltda. - Classe 41.
NO 618.541 - Elgin Fábrica de 3.1.•!- mitada.
N9 699.393 - Pointer pointer - NO 533.164 - Agostinho Sart: S. A,' 'minas
NO 624.621 - Fair Lady Diversões
de Costura S. A.
Ltda,
Comercial e Importadora de Auto Comércio. Importação e Exportação.'
N. .5150 .,647 - Bom Livro Editora
NO 618.568 - Indústria Mecânica
Peças Ltda. - Classe 21.
NO 624.626 - Dupol Piscinas. EnIfestos Ltda.
No 610.227 - Lâmpada de Aladin S. C.
genharia Indústria e Comércio S. A.
- Emtec Empresa, Tecnica de Assis- N9 550. - 787 - Manuel Sertoaio MarNo
624.630 - S. A. Magalhães CoNO 618.578
Nilso Pedro Kretzer.
tência Comercial Ltda. - Classe 42. ralas da Silva,
No
618.579
Osdaper
Comercial
inércia
a Indústria.
N9 612.567 - 'Ex p ortbras Ex-• N°.563.840 - Vigafer Comercio e Ltda.
•
NO 624.631 - S. A. Magalhães Coportbras S. A. Indústria e Comér- Incladaría de Estruturas Ltda.
No 618.580
Emprêsa, Ilassis Li- mérci o e Indústria.
N O 588.886 - Alje Máquinas OP e
cio - Classe 8.
N O 624.651 - Sociedade Civil Clube
-,ratizes mitada.
A.
N9 613.301 - Matec - Matec En--:
NO 618.587 Domingos Palurnbo. São Lourenco:
No
595.038
Socimbra
EietrônIca
ganharia Comércio e Indústtaa Ltda.
No 624.660 - Tribuna da MediciS. A. Comércio Indústria, ExportaNO 618.588 - Dra. Sue Tavares na Editóra Ltda.
- Classe 25,
ção e Importação.
Nogueira.
No 460.681 -Eulavo - Eulavo LaNo 624.661 -- Tribuna da Medicivanderia Ltda. - Classe .33
no. Editdra Ltda
ibee4,1141,
No 474.490 - Counterpoint - MaiNo 624.662 - Françoís Emil Moreau
denform Inc. - Classe 36.
NO 624.664 - Compaili a Anonima
No 601.340 - A Paulista Modarna
Toddy Venezolana - Prossiga com
- A Paulista Moderna Tecidas Finos
exclusão dos artigos ind i cados pela
Ltda. - Classe 23.
seção.
NO 624.665 - Compartia Anonima,
No 603.72 - Auato ABC - AutoToddy Venezolana, - Prossiga com
/noteis ABC Ltda,
Classe 21.
excl usão dos artigos ind i cadas pela
N O 604.032 - Serrabras - Serraço,
secão.
Comércio e Indústria Ltda. - a-NasN O 624.671 :41 Cia. Paulista de Emsa 11.
nraandimentos Civis.
No 606.597 - Usine - (Jaina SiNO 624.672 - François 'Erni; Moderúrg'ca do Nordeste S. A. -- clasrea U .
se 11.
N O 624.675 - Real Representações
Decreto n o 6.?.819 -- De 4-64968
No 608.691 - Klein - Bombas
Ltda.
KleM Ltda. - Classe 38,
Decreto n o 62.820
No 624.677 - Bracar S. A. TerraDe 4-6-1968
planagem e Pavimentação.
NO 609.024 - Guanabara
M.
No 624.808 - Citron Equipamentos
Alves Ferreira da Silva --- Crassa 21.
..aulgação no 1.059
rietrônicos Ltda.
N9 609.963 - Stop - Tensa TalNo 624.821 - Distribuidora Comerleres Electrometalúrgicos Norte Social Cristina Ltda.
ciedacl Anonima - Classe 21.
No 624.824 - Irmãos Jahara
NO 614.007 - Ben Hur
Suemis
NO 624.847 - Aage Vasa
PREÇO: NCr$ 0,50
M. Costa - Classe 41.
NO 624.846 - Aage Vest,
2'flulo de estabelecimento indeferido
No 624.851 - Aa ',1e Vesi
• NO 493.294 - Rádio América
No
674.853 - Aage Vest,
Jorge Kertesz - Classe 8,
A VENDA
NO 624.857 -- Aage Vest.
N9 603.363 - Superwagen
SuNo 624.863 - Auto Peças Itabora!
perwagen Ltda. Mecânica Peças e
Na Guanabara.
Ltda.
Acessórios - Classes 11, 21 e 33.
No 624.866 - Móveis Prado . IndúsExpressão de propaganda indeferida
avenida Rodrfgues Alves Ia'
tria e Comércio Ltda,
No 473.745 - Casal - Alicio Lopes
No 624.867 - Móveis Prado Indúsfndústria e Comércio S. A. - Ciastria e Comércio Ltda..
:e 36.
Agencia
iria e Carnércio Ltda.
No 013.135 - Atlas é PIleUX Que
N O 624.869 - Sotam Terraptenagem •
Ministeilo
da
Fazenda
Não Acaba Mais - Humbie Oil
agrícola Mecanizada Ltda.
Refining Company - Classe 39.
puerse-se a pedidos pelo Serviço de Reembelso Postas
No 624.870 - Unilever Limitei!
Frase de propaganda indef.vida
No 624.871 - Unilever Limited.
No 606.966 - Presto - É Só CosNO
624.873 - Unilever Lirreted.
Em Brasília
turar - Confecções Presto Ltda.
N9 624,882 - Yardley 85 Company
Classes 23, 24, 36 e 37.
Limited.
Na sede do D.1.1,4,
Na 613.118 - Capivarcil o Rei dos
NO 624.883 - Morassuttl S. A.
Tônicos - Laboratório Capivarol
No 812.276 - Cindido CiasatO è
C1 n.f:ge
Tmliewomar.nnn•nn•
Cia. Ltda.
••••••n••....
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Abril de 1969 I

NO 816.921 - Metalúrgica La FOR"
N. 816.829 - Lahoran FarmacêuN. 618.508 - Old Bridge - BebiN9 812.299 - Ad Bens Orientação
te S. A.
das Marumby S.A. Indústria e Co- tica S.A.,
13 Empreenda-Unto.) Ltda.,
N o 816.922 - Metalúrgica La Fora,.
N. 816.830 - Scheiby & Cia. Ltda.
Indústria de Calça- mércio - cl. 42 - clichê publicado
N9 812.483
N. 816.831 - EM,preza de Ônibus te S. A.
em 25-3-64.
dos Transmontana Ltda.
rl
No 816.923 - Metalúrgica La FOj
N. 618.528 - Mobilisin Luitpold Brigadeiro Tobias
N9 813.146 - Escudaria Lagartixa. Werke Chemisch Farmaceutische FaN. 816;832 - Bar .e Restaurante te S. A.
N9 519.818 - Serval Serviços de brik - cl. 3 - clichê publicado em Montáquila Ltda.
Na. 816.924 - 816.925 - 816.926 -1
Alimentação Indústria e Comércio 25 de março de 1964.
N. 816.833 --- Irmãos Barcne Ltda.
N. 816.834 - Surgical - Material 816.927 - 816.928 - 816.929 - Me.
Ltda.
talúrgica La Fonte S. A.
Arquivamento de Processos
No 545.711 - Otal Organização TuHospitalar Ltda.
N9 816.930 - G. Mendes Ferras).
rística Universal S. A.
N. 479.075 - Viúva Fritz Burger
N. '816.835 - Algarve Imóveis Ltda. Representações S. 4. .
Franchescluni
&
&
Filhos.
N.
816.836
Confecções
e
Cria549.375
N9
Ns. 816.931 - 816.932 - 816.933
N. 620.698 r-- Bar e Lanches Flor ções Deseli Ltda.
Francheschini.
G. Mende3
816.934 - 816.935
N. 816.839 - Nelson -Cláudio Ferrão Representações S. A.
N9 583.854 - Metalúrgica Joter de Prates Ltda.
Ltda.
Ns. 816.936 - 816.937 -816.938
N. 522.505 - Emerson Rádio A. Pierre.
N. 816.841 - Produtos Alimentí- 816.939 - 816.940 - 316.941 - AlNo 598.988 - Cia. Hotéis Palace. D. Phonograph Corporation.
cios
Clac
Ltda.
Companhia
Calgodoeira
Lantieri Ltda.
N. 547.190 - Torcenil Torção de
N9 608.042 - Carfer Indústria e
çado Clara (opoente do têm.° núFibras Texteis Ltda.
Comércio de Móveis S. A.
Ns.
816.942
- 816.943 - 816.944 N. 550.774 - Nelson Nobre Alacid. mero 816.841).
N. 471.507 - Eletrônica Walmar
816.945 - 816.946 - Frigorifico MarJ. F. Pereira de
N.
816.842
551.600
Seresta
Indústria
e
N.
Indústria e Comércio Ltda.
chesi S. A.
Matos.
N. 543.918 - Casa dos Estofados Comércio de Móveis Ltda.
Ns. 816.947 - 816.948 - 816.949 r•
N. 816.843 - J. F. Pereira de
N. 552.232 - S.N.P. Sociedade
Ltda.
816.950 - Hugo Frederico Hoffmaprs,
Matos.
Nacional
de
Perfurações
Ltda.
Revende •
N9 816.951 a- Reunas
N. 514.429 - Sobrasil S.A. BraFuller Company. N. 816.844 - Rádio Bandeirante. dores
N..598.764
Reunidos S. A.
sileira de Importação e Agências.
N.
816.845
Rádio
Bandeirante.
(Arquevem-se
os
processos).
N9 816.952 - Usina Marringá S.A.
N. 550.462 - Helion Engenharia
N. 816.846 - Companhia Dyrce Ind.
e Comércio.
. Comércio Indústria Ltda.
Industrial
P-erfumaria,
Estamparia
N. 559.107 - Canil Construções e
N
o 816.953 - Calcutá - Produtos
e
Cartonagem
Instalações Ltda.
N9 816.847 . Companhia Dyree Alimentícios Ltda. •
Seção de Exame Formal
N. 564.371 - Casa dos Estofados
Industrial, Perfumaria, Estamparia e
NO 816.954 - Reunas --- RevendeLtda.
de Marcas
dores ,Reunidos S. A.
Car to n agem .
Ns. 564.372 - 564.373 - Casa dos
Studart S. A. Indústria e Comércio
Estofados Ltda.
N9 816.955 - Mecânica Aires IA-Dia 2 de abril de 1969
(opoente do têrmo 816.847).
N. 594.102 - Construtora Engin
mitada.816.849
Cia.
Ferro
BrasiN9
Ltda.
Notificação
N9 816.956 - Fundição Joaçabla
leiro.
N. 598.695 - Banco Industrial e
S. A.
Cia.
Ferro
Brasirequerente
os
816.850
Ficam
notifica.dos
N
9
S.A.
Comercial do Sul
NO 816.957 - Conde Automóveis
abaixo mencionados convidados á leira.
Ltda.
Diversos
comparecer a êste Departamento no
Cia. Ferro BrasiNa. 816.958 - 816.959 - 816.960 NO 816.851
N. 483..822 - Indústrias Brasileiras prazo improrrogável de 90 dias para leiro.
816.961 - 816.962 - Textil mimary
Bede Artigos Refratários S.A. - lbar. pagamento das taxas devidas, no peS.A.
No 816.866 - "Americana" - Prossiga-se substituindo a cl. 1 ríodo de 29 de maio a 31 de dezem- bidas Refrigerantes S. A.
N9 816.963 - Inter - Inter Iti•
bro
de
1967,
de
acôrdo
com
a
Portaria
pela 16.
N 9 816.875 - Dicol - Distribui- tercâmbio Internacional Ltda.
no 5, de 7 de junho de 1968:
N 9 816.964 - Schil Zlotnic.
N. 815.345 - Distribuições Mareio dorra Comercial Ltda. •
Ns. 483.824 - 483.827 - 483830NO ' 816.965 - Disbrasil - Distri•
N 9 816.876 - Manoel Walmor Go483.831 - 483.833 - 483.836 - Ltda.
buido'ra Brasileira de Livro Ltda.
483.839 - 483.840 - 483.843 - InN. 815.887 - Organização Utilar mes.
NO 816.966 - Medeiros & Lara Lidústrias Brasileiras de Artigos Re- Ltda.
816.877 -& Cia. Agrícola e InNO
mitada.
fratários S.A. Ibar. - Prossiga-se
dustrial Magalhães.
Util
S.A.
Indústrias
Mecânicas
e
para retificação de classe.
NO 816.967 - TV Globo Ltda.'
N9 816.878 -- Sergen - Serviços
Ns. 483.847 - 483.848 - 183.851 Metalúrgicas (opoente do têrmo nú- Gerais
de Engenharia S. A.
816.968 - Ind. e Comércio de
NO
mero
815.887).
- 483.854 - 483.860 - 483.863 816.879 -- Sergen - Serviços Roupas Baby-Look Ltda. •
No
N.
816.804
Associação
Brasileira
Indústrias Brasileiras de Artigos ReGerais de Engenharia S. A.
J. B.. Dias & Cia. Ltda. (opoente
fratários S.A. lbar. - Prossiga-se de Neuropsiçuiatria Infantil. .
N 9 816.880 - Tabacaria Londres do Têrmo 816.968).
com exclusão dos artigos indicados N. 816.805 - E. Manograsso S.A.
N 9 816.969 - Cia. de Fumos Santa
S. A.
Distilaria Bellard.
pela seçao.
Cruz.
N 816.970
N. 816.808 - Laboratório Jaccoud
The
Borden
Com816.882
N9
No
- Cia. de Fumos Santa
N. 484.493 - Tecni Tagus Conser- Ltda.
pany.
vadora de Relógios Ltda. - ProssiCruz.
816.883
-Chesebrough-Pond's
9
N
N. 816.809 - Dr. Geraldo de
ga-se na classe 38 para papéis semi
N9 816.971 - G. Szpiro & cia.
Inc.
Paula Barros.
Ltda.
impressos.
Ns.
816.884
-816.885
-816.886
Dr.
Geraldo
de
N. 816.810 Kit Ind. e Com. de Roupas Ltd?.
N. 443.792 - Bombas Esco S.A.
816.887 - 816.888 - 816.889 - (opoente
Paula Barros.
ao têrmo 816.911).
- Prossiga-se..
816.890
816.891
816.892
Leônidas
Magalhães
N. 816.811 N. 551.015 - Galvano Baukus InN9 816.972 - Farmácia HanemaMetalúrgica
La,
Fonte
S.
A.
dustrial e Comercial Ltda. - Pros- Issler.
niana Barros Ltda.
N. 816.812 - Leônidas Magalhães
siga-se com exclusão dos artigos indiNs. 816.893 -- 816.894 - 816.895 N 9 816.981 - João de Paulo FerIssler.
816.896 - 816.897 - 816.898 - reira.
cados pela seção.
N. 816.813 - Azevedo Bento S.A. 816.899 - 816.900 - 816.901 - MeNo 816.982 - Geraldino JO.sé de
1. 551.019 - CxaIvano Baukus Intalúrgica La Fonte S. A.
Azevedo.
dustrial e Comercial Ltda. - Pros- - Comércio e Indústria.
Ns. 816.902 -- 816.903 - 816.904 N. 816.814 - Linck - EquipaCBA - Ind. de MoNo 816.983
siga considerando as reivindicações
816.905 - 816.906 - 816.907 - Me- tores Ltda.
mentos Rodoviários e Industriais.
indicadas pela seção.
N. 816.815 - Editôra Logosófica. talúrgica La Ponte S. A.
Cia. Brasileira de Alumínio (opoenN. 607.453 - Detersio Indústria
N. 816.816 - Brindes e Publicidade
N9 816.908 -- Metalúrgica La Fon- te ao têrmo 816.983).
Química Ltda. - Prossiga com ex- Impar Ltda.
te S. A.
N9 816.985 - Amélia Susana Oliclusão dos artigos indicados pela
veira de Gutierrez.
Moya
&
Berardi
Ltda.
(opoente
do
Impar
Ltelk...(opoente
do
termo
seçáo.
Niso. 816.987 - Herrculana Lemos
Re
termo 816.908).
Ns. . 618.515 - 618.516 - S.A. n9 816.816).
N. 816.817 - Confecções Chester
NO 816.909 -- Metalúrgica La PonDiário do Paraná. - Prossiga-se c.,cm
N9 816.988 -- Edipol - Editóre
te S. A.
exclusão dos artigos indicados pela S.A"
N. 816.818 - Confecções Chester
N9 816.910 -- Metalurgicca, La Fon Policial Ltda.
.seção.
No 816.989 - Antonio Querino de
te S. A.
N. 618.573 - Gené.sio Gaivão. - S. A.
816.911 - Metalúrgica. - da Fon- Souza.
N9
Derby
A.
Orvile
N. 816.819
Prossiga-se com exclusão doa artigos
No 816.990 - Protur Propagando
te S. A.
Dutra.
Indicados pela seção.
816.912 - Metalúrgica La Fon- Ltda.
N9
Magalhães
Leônidas
N.
816.820
N. 619.331 - Jinco Jacarei Indúste S. A.
No 816.991 - Fábrica de Roupas.
tria e Comércio Ltda. - Prossiga, Issler.
Magalhães
Leônidas
N.
816.821
*
N9 816.913 - Metalúrgica La Fon- Epson S. A.
como registro de marca.
N9 816.992 - Fábrica de Roupas
N. 619.668 - Lavanderia Diploma- Issler.
te S. A.
S. A.
ta Ltda. - Prossiga na cl. 38 para
N. 816.822 - Leônidas Magalhães • N9 816.914 - Metalúrgicca La Fon- Epson
No 816.993 - TV Giulio Ltda.
te S. A.
papéis semi impressos.
Issler.
SIC
-Serviços de Informação
N. 816.825 - • Indústrias MicheletRetifice.4do de Cliché
N9 816.915 - Metalúrgica La Fon- Cultural Ltda. ((opoente ao térnit
to S.A.
te S. A.
n 9 816.993).
N. 583.082 - Augusta - .2.,anst
NO 816.916 - Metalúrgica La FonN. 816.824 - Indústrias MicheletN 9 816.996 - Octavio de Lims
Jacobi & Co. Komrnanditgesellschaft
teS. A.
Castro.
- classe 11 - clichê publicado em to S.A.
No 816.917 - Metalúrgica ta Fon°atavie
Ns. 816.997 - 816.998
N. 816.825 - . Valor Tobacco Com11 de junho de '1963.
teS. A.
pany Inc-.
de Lima Castro.
No 816.918 - Metalúrgica La FonN. 583.083 - Augusta - alenst
N. 816.828 - Valor Tobacco Com.•
No 816.999 - Strega - Produtos
te S. A.
de Toucador Ltda.
Jacobi- 8: Co. ":.•'-ommandit ga.iefasclt..; '. I -.any Inc.
POLI-P16.919
Metalúrgica
La
N9
- cl. 28 - -clichê pubi. em 11-6-63.
No 817.000 - Strega - Produtos
I. 816.827, - Valor Tobacca Com- te S A..
N. 618.500 - Transmares Despade Tol scaclor Ltda.
chos Aduaneiros S.A. - Transmares any Inc.
Imobiliária
N9 816.920 - Tate/ alargica La Fon-• N9 817.002 - Sisal
clichê N. 816.828 - Valor Tobacco ComDespachos Aduaneiros S.A.
Santo Afonso S. A.
tu
S.
A.
I nanv Inc
•
aa-RLP
ara
naanaaa-

o
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817.007 -- Bloch Eclitõres S. A.
Ne 817.008 -- Tiletron Industrrial
de Plásticos S. A.
N9 817.009 -- Daão Venturi &
N9 817.011 -- Bloch Edithres S. A.
N9 817.012 -- A. B. Monteiro.
N9 817.013 - zwi Lewin.
Zwi Lewin.
N9 817.014 N9 817.015 -- Cia. Metro-Química
Fluminense.
N9 817.016 - Farbenfabdiken Bayor
Aktiengesellschaft.
Laboratórios Organon do Brasil
Ltda. ((opoente ao têrmo 817.016).
Ns. 817.017 - 817.018 - 817.019 Ciba Société Anonyme.
Ne 817.021 - Sçherring Aktiengesellschaft.
N9 817.022 - J. R. Geiey S. A..
Ne 817.023 - Hans Schwarzkopf.
N9 817.024 - Canadian Hoeschst
Limited..
N9 817.025 -- Fernando de Macedo
Mattos.
N9 817.026 - Montecatini Edison
S. p. A.
Union Carbide Corporation (opoente ao têrmo 817.026).
-N9 817.027 - Montecatini Edison
S. p. A.
N9 817.028 - Aderaldo de Souza.
N9 817.030 - Richardson-Marrell
N9

Lnc.

Ns. 817 031 - 817.032 - 817.033 Richardson-Merrel Inc.
N9 817.034 - Indústrias Bio-Quimicas Miozol Ltda.
Ns. 817.035 - 817.036 - Christian
Fischbacher Co.
N9 817 037 - Planinvest - Planejamento e Pesquisa Ltda.
N° 817.039 - Bebidas Marabá Limitada.
Pedro Lomeu Charles (opoente do
têrmo 817.039).
N9 817.040 - Bebidas Marabá Limitada.
N9 817.041 - Mauricio Moreira.
N9 817.042 - Gorresen, Cardoso &
Cia.
Ne 817.043 - Malharia Blumenau
S. A.
Mafisa Importação e Exportação
Ltda. (opoente ao têrmo 817.043).
N9 817.044 - Malharia Blumenau
S.A.
Mafisa Importação e Exportação
Ltda. (opoente ao têrmo 817.044).
.Ns. 817.045- 817.046 -817.041817.048 - 817.049 -- -817.050 -817.051 - 817.052 - Nova Vulcão
S. A. Tintas e Vernizes.
Ns. 817.053 - 817.054 - Ind. e
Com, de óleos Vegetais Santa Mariana Ltd.
Ns. 817.055 - 817.056 - 817.057 817.058 - 817.059 - Adolfomer Ind.
Quimicas S. A. o
Ns. 817.060 -17.061 - 817.0623pumar - Espuma de Nylo
n.. S. A.
Ind. e Com.
Ns. 817.063 - 817.064 - Usina
Açucareira Tabajara S. A.
Ns. 817.065 - 817.066 - 817.067 -Conde - Rio S. A. Importação e
Com.
N9 817.068 - Loja 1031 Ltda.
N9 817.069 -- Civiltec Construções
Ltda.
N9 817.072 - Moribo - Produtos
Alimentícioa Ltda.
1\79 817.073 - Tipografia Reis Ltda.
N9 817.074 - Matsushita Electric
Industrial Co., Ltda.
N9 817.075 - Waldir Barbosa.
Guanabara S . A. (opoente ao têrmo 817.075) .
N9 817.076 - Sandoz S. A.
N9 817.079 -- Café Amazonas Limitada.
•
N9 81.7.080 - Ibérica
Jóias e
Eletro-Domésticas Ltda.
Ne 817.081 - Ibérica -- Jóias e
F.letro-Doméstico Ltda,
N9 817.082 -- Laborat)rios Praiampo Ltda.
Ne 817.083 - Edson Abílio Jan.
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N9 817.084 - Ernesto Neugebaiier
S. A. Indústrias Reunidas.
N9 817.085 - A. GIarnpaoli &
N9 817.086 - A. Giampaoli &
Ne 817.087.- Luiz C. Rodrigues.
N9 817.090 - Sanbra - Soc. Algodoeira do Nordeste Brasileiro S. A.
N9 817.091 Sanbra - Soc. Algodoeira do Nordetse Brasileiro .S. A.
Fáb. de Café e Chocolate Moinho
de Ouro S. A. (opoente ao terma
n9 817.091).
N9 817.092 - Sanbra Soo, Algodoeira do Nordeste Brasileiro S. A.
Fábrica de Café e Chocolate Moinho do Ouro S. A. ((opoente ao
têrmo 817.092).
N9 817.093 - Sanbra - Soc. Algodoeira do Nordeste Brasileiro S. A.
Incafe - Ind. e Com. de Cafés
Finos S. A. (opoente ao têrrno ate.
mero 817.093).
N9 817.094 - Sanbra - Soc. Algodoeira do Nordeste Brasileiro S.A.
.N9 817.095 - Sanbra - Soc. Algodoeira do Nordeste Brasileiro S. A.
Anderson, Clayton Co., S. A. Ind
e Com. • (opoente ao têrmo 817.095) .
Ne 817.096 - Sanbra - Soe. Algodoeira do Nordeste Brasileiro S. A.
Ne 817.097 - Carlos Alberto Moura.
Ns. 817.098 - 817.099 - Faneco
(Brasil) Soc. Comercial e Industriai
de Cosméticos Ltda.
Ns. 817.100 - 817.101 - Fenece
(Brasil) Soe. Comercial e Industrial
de Cosméticos Ltda.
N9 817.103 - Lalaoratoires Chibret,
N° 817.104 - Editõra, Brasil-América Ltda.
N9 817.105 - Vicente d ePaulo
Guimarães.
N 9 817.108 - Júlia da Costa Michalopoulos.
N9 817.112 - Dra. Suemis M
Costa.
Ne 817.113
Aracy Tavares Neves.
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A VENDA

Na- Guanabara
Seção de Vendas: Avenida Rodriguee

Alves n9 1

Agência 1: Ministério da Fazenda
pedidos pelo Serviço de Reembõlld Postal
Em Brasília
Na sede do D. 1. N.
••••••,.n~".

t".r2

817.114 - Ind. e Com. de Be.bidas Pernambucana S. A.
, N9 817.116 - Antonio Albacete
Velasquez.
N9 817.117 - Carijo - Representações. Ind. e Comércio Ltda.
N9 -817.118 - Carijo - Represeistacões, Ind. e Comércio Ltda.
Ne 817:119
Carijo - Representações. Ind. e Comércio jd
tda.
Ns. 817.120 - 817.121 -- 817.122 817.123 - 817.124 - 817.125 -817.126 - 817.127 - Carijo - .Representações, Ind. e Com. Ltda.
Ns. 817.128 - 817.129 - 817.130 -817.131 - 817.132-- 817.133 817.134 - 817.135 - 817.136 - Carijo - Representações, Ind. e Cons.
Ltda.
Ns. 817,137 - 817.138 - 817.139 817.140 - 817.141 - 817.142
817.143 - 817,144 - 817.145 - Carijo - Representações, Ind. e Cotn.
Ltda,
N9 817.146 - Construtora Tuiuti
Ltda.
N9 817.152 - Dam-Pec - Peças
e Acessórios Ltda.
N9 817.158 - João Cavalcanti de
Albuquerque.
N9 817.157 - Luiz da Costa Gomes.
Ne 817,158 - Luiz da Costa Gomes.
Ne 317.159 - Calçados Mini Shop
Ltda.
N9 817.160 - Dansk - Flama S.A.
Instituto de Fisiologia Aplicada.
N9 817.161 - Tinturaria e Lavanderia Retal Ltda.
N9 817,162 - Paitlamar Ferragens
e Materiais de Construção Ltda.
Ne. 817.164- 817.165 - 817.166 Rawal Com. e Representações S, A.
Ns. 817.167 - 817.168 - 817.169 Construtora Miand Ltda.
N9 817.170 - Socimag - Soc. Comercial e Industrial de Mármores e
Granitos Ltda.
1\19
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Na. 817,171 - 817.172 - 817.113
Ricardo Duarte.
Ne 817.174 - Circulo dos Oficia:3
Intendentes das Fôrças Armadas --..
COIFA.
:5-7.9 817.175 - Gil Adnunistraçiei lo
Imóveis Ltda.
Ogil - Administradora Gera: da
Imóveis.Ltda. (opoente ao térmt,
Mero 817;175).
N9 817.176 - Gil Administração rli›.
Imóveis Ltda.'
'
Agli - Administradora Geral da
Imóveis Ltda. (opoente ao termo,
sie 817.176).
N e 817.177 - Ind. e Com. de Sio..
vetes Kimel Ltda.
Kibon S. A. (Indústrias, Alinien.
tikias) (opoente ao têrmo 817.177)..
N9 817.178 - Depósito de Cereais
Ltda.
N9 817.179 - Vicente Ramos Terra.
Tintas Ypiranga S. A. (opoeilte
ao têrme 817.179).
N9 817.180 - Vicente Ramos Terra.
Tintas Ypiranga S. A. (opoente au
têrmo 817.180).
N9 817.181 - National Press Edl.
tóra Ltda..
N9 817.183 - Irmãos Agerbi Ltda.
N9 817.184- - Carrocerias Nicoia
S. A. Manufaturas Metálicas,
N9 817.185 - Cia. Interamericada
de Metalurgia.
Ne 817.186 - Mafisa
Importação e Exportação Ltda.
Bemardo Goldfarb (opoente do
Urino 817.186).
Ne 81.7.187 - Good Chapme
Ind. e Comércio de Confecções Ltda.
Ns, 817.188 - 817.129 - 817.190
817.191 - 817.192 - 817.193
817.194 - Dalila Marques Quinteda,
N9 817.195 - Clorivaldo de Araujo
Castro.
N9 817.196 -.-- Real Contabilidade
Ltda.
N9 817.197 - Socrol Lnd. e Co..
mérçio Ltda.
Ns. 817.198 - 817.199 - 817.200
817.201 - 817.202 - 817.203 •
817.204 - Germano Vieira Aparelhos
Hospitalares Ltda. .
o
N9 817.205 - Juvenilio Alves de
Mello.
N9 817.206 - Bebidas Maraba
mitada.
N9 817.207 - Israel Wolff & Filho
Ltda.
N9 817.208 - Comercial de Baterias
Ltda.
Buiate & Carvalho Ltda. (opotmte
ao- térmo ne 817.208).
N9 817.209 - Comercial de Baterias
Ltda.
Buiate & Carvalho Ltda. (opoente
têrmo n9 817.209).
'Ns. 817.210 -- 817.211 - Comercia/
Importadora Representações Kunze
Ltda,
Na. 817.213 - 817.214 - 817.215
-- Cia. Navegação Aurora Rodomar
Ltda."
Ns. 817.216 - 817.217 - 817.213
- Vier S.A: Calçados.
Na. 817.219 - 817.220 - 817...221
- Agronorte Ltda.
Ns. 817.222 - 817.224 - 817.225
817.228 - 817..227 - 817.228
817.229 - 817.230 - 817.231 817.232 - Olerol - óleos Vegetais
Rolandia S.A.
Na. 811.234 - 817.235 - 817.236
-- 817.237 - 817.238 - 817.239
dr-Átmar - Espuma de Nylon S.A.
Indústria e Comércio.
Ns., 817.240 - 817.241 - Pão de
Açúcar S.A. Indústria e Comércio.;
N9 817.242
jóia - Ind. Comércio e Represerdacõe;i Ltda,
N9 817.243 -- Proparep - Propa•
ganda e Representações Ltda.
1.1ç 817.244 -- l3ril S.A. Inddst.ria
e Coméi'cie.
Ne 117.24:: -- Antônio Sallum.
S.-A. de Vinhos e Bebidas CaldaS
(Opoente ao têrmo n9 817.24Rx
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Por despacho do Sr. Chefe da se- (transferência para seu nome do tio
ção foi mandado averbar o contrato tulo Fábrica de Manômetros Willy
de exploração da marca Aldrex, reg. termo n9 616.478).
n9 294.033, de' propriedade de Shell Quikoton A. G. (transferência para
International Petroleum Company Li- seu nome da marca Quikoton - termited, estabelecido na Inglaterra e em mo 623.776).
Compagnie de Saint Gobain
favor de Cia. Brasileira de Produtos
Químicos Shell, estabelecido no Bra- ração de nome da marca Isover - reg.
210.231).
sil. - Averbe-se o contrato.
Anderson Clayton & Co. (IncbrpoTransferência e Alteração de Nome rated) (transferência para seu nome
de . Titular de Processo
da marca Grapette
têrmo 435.422).
BXL 'Plastics Materiais Groop
Foram mandados anotar nos processos abaixo as transferências e al- mited (alteração de nome da marca
B - reg. 293.662).
terações de nome:
arastoba. N9 817.258 - Cibramar - Sabrico
Vermos com exigências diversas
Campeão Rádio e Televisão Ltda.
American Hospital Supptv CorpoSavana, União de Revendedores de
a cumprir:
ration transferência para seu nome e Nascimento & Oliveira Ltda. (transirelculos Ltda.
E. S. Allinquant (junto à patente da marca McGaW termos números ferências (2) para seu nome da marN9 817.259 -- Icipa- peças de Má- n9 63.310).
ca Lampeão - tênno 618.434). 623.705 - 623.707) .
quinas e Acessórios Ltda.
Eletro-Bel
Representações
Ltda.
Cooperativa Vinícola Aurora Ltda.
Bardahl Manufacturing CcrporaN9 817.260 - Magnesita, S.A.
(junto à patente têrmo n9 155.699). Mon (transferência para seu no(nc das (alteração de nome da marca Senador
Is;' 9 817.251 - . Acquazul Engenharia
s N9 11.347 - Am.ericaxi-Marietta marcas:
- reg. 219.844).
3. A
COmpany.
Sinala Roupas Ltda. (transferência
Detetive Bardahl termos números
N't 817.262 -- Acquazul Engenharia
N9 179.247 - Gooclyear Aerospace 541.286 - 541.284.
para seu nome da marca Sinala 3. A.
C orpc aation
reg. 223.717).
Ns. 817.263 - 817.264 - Irineu
Graxa Bardahl
têrino
Arquivamento
Erwin Bernheira e Egon Max FriaDarcy Becker,
n9 541.9taa..
•
N9 817.265 - Ernesto Neugebauer
'Foram mandados arquivar os Bardahl . D. - termo n9 541.922. drich Frank (transferência para seu
nome da marca Mondaine - reg. n9
Indústrias Reunidas.
processos abaixo:
Istag Ag. 'Suhr/A.G. (transferên- 225 866).
779 817.266 - Ernesto Neugebauer
779 94.638 - Adhemar Alves Tei- cia para seu nome das marcas:
Sanbra - Soc. Algodoeira do Nor3.A. Indústrias Reunidas.
xeira.
deste Brasileiro (alteração de nome
R.
K.
klinger
reg.
254.323.
N9 817.267 - São Paulo ÁipargaN9 133.722 - E. R. Eguibb & Sons - Klinger - reg. 254.324.
da marca °leo Pérola - registro n9
as S.A.
Inc.
228.888) .
Klinger-Flexible - reg 288.913.
779 817.268 - Irmãos Tinelli.
779 138.671 - The Goodyear Tire R. K. -- reg. 289.704 -- 280.705 -Raphael Silvestre (transferência
N9 317.269 - Com. e Ind. de Ma- & Rubber Company.
para seu nome da marca Platina 289.706.
Seiras Decora Ltda.
N 9 139.222 - Rhône-Pouleric S.A.
reg. 247.274) .
Klinger Glass - reg. 290.279.
N9 817.270 - 11, Carlos Schnedcr
N9 140.295 - The Goodyear Tire
Lndústria, e Comércio de Bcbida.s.
Mattel Inc. (transferência para seu
3.A. Comércio e Indústria.
ô Rubber Company.
CObrinha Ltda. (alteração de nome
das- marcas:
779 817.272 - Galli Ind. de laóvels
N9 140.416 - Farbnefabriken Bayer nome
da
marca Cobrinha - têrmo numeM. - reg. 369.348.
;. A .
Aktiengesellschaft.
ro 476.657).
Barbie - reg. 373.283.
779 817.273 - Malharia Paraíso Li1VIattel - têm() 535.170
N9 140.973 - Sandoz S.A.
Tecidos e Artefatos Fischer S.A.
tu tada
N 9 143.487 - Suci-Atlas-Werke O.
(transferência para seu nome da mar.N ? 817.275 - Peter Schuller.
Madeiras
Duplex
S.A.
(alteração
M.B.H.
ca, Mackenzie - reg. 257.825).
779 817.276 - Peter Schuller.
nome das marcas:
N9 147.318 '- Kalle Aktiengesells- .de
N? 817.277 - Jatandre Ind. e CoDuplex
reg.
248.994.
Simões, Oliveira & Cia. Ltda.
chaft,
nércio Ltda.
Madeiras Duplas Ltda. - reg. n9 (transferência para seu nome da marN9 147.885 - The Goodyear Tire 378.228.
N? 817.278 - Bebidas ltlaraba
ca Casa das Correntes - rag. número
& Rubber Company.
Lafi S.A. Produtos Químicos e Par-, 33..381).
Goodyer Tire &
779 149.459 - Pedro Lomeu Charles (opoente ao
macéuticos (alteração de .nome das
Eriez Produtos Magnéticas e MetaRubber Campai
&mo n9 817.278).
' lrgicos Ltda. (alteração de nome da
N9 167.778 - Sandoz Patents Ltd. marcas:
N9 817.279 - Bebidas Maraba LiLioparent - reg. 382.140
•
marca Altoflux - reg. 331.231).
oltada.
Goodyear Tire
N 9 172.800 Tiofenicol - reg. 382.277.
Pedro Lomeu Charles (opoente ao Rubber Company.
Sir James- Murray do Brasil S.A.
krino n9 817.279).
las . 174.371 -- 174.875 - IndúsGazola S.A. Indústria Metalúrgica Prods. Farmacêuticos (alteração de
817.280
Ribeiro
Modas
Lis
N9
trias Reunidas Caramuru S.A.
(alteração de nome da marca Elmo nome da marca Kainico - registre
nitada.
n9 365.153).
Ns. 1.77.282 - 177.480 - Ciba Soregs. 321.397 - 332.321).
779 817.221 - A Nova Drogaria de ciété Anonyme.
Laticínios Símbolo Ltda. (alterazu
Ltda.
Etablissement
International.
Cray0-.
ção de nome da marca Símbolo - reg.
3an
N9 184.444 - 187.715 - Miles La779 817.285 - Irmãos Bittencourt boratoires Inc.
mine (transferência para seu noite 366.137).
3.A. Ind. e Com§rcio.
Espedito S.A. Indústria e ComérN9 184.785 - Sandoz Patents Ltd. das marcas:
Hardtmuth - reg. 48.743
cio (transferência para seu nome cla
779 137.917 - J. R. Geigy S.A. N9 817.286 - Irmãos Bittencourt
Technicolor - reg. 252.631.
marca Novosono - reg. 375.237).
Arquivem-se os processos.
1.A. Ind. e Comércio.
Studio - reg. 272.780.
779 817.287 - Dilson Soares GueEmpax Embalagens S.A. (aleração
Emblemática - reg. 283.104.
MARCAS
tes.
de nome da marca Empas -registro
Koh-I-Noor
reg.
283.105.
N9 817.291 - Ileur - Leônidas
378.171.
Versatil - reg. 297.173.
Contrato de exploração tre, marcas
A.
Lafi S.A. Produtos Qual-Ocos e Far779 817.292 - Farbenfabriken Bayeri
Lecien S.A. Indústria Farmacêuti- macêuticos (alteração de nome da
Por
despacho
do
Sr.
Chefe
da
kktiengesellschaft.
Seção foi mandado averbar 0 ca (transferência para seu nome das marca Anascaril - reg. 379.417).
Societé Ano779 817.293 contrato de exploração das marcas:
Metalúrgica Heleny S.A. IndúStria
viria .
Maraval
reg. 275.o02.
marcas:
e Comércio (alteração de nome da
canadiada Roech,st
N9 817.294
Biormemio - reg. 277.670.
marca Tampar Proof - reg. 382:748).
Limited.
Castaniodo - reg. 279.966.
Recordati reg: 220.502.
1) Retifiquc-se mediante apostila o
779 317.295 . - Isidora Sorrentino.
Sulfabiotico - reg. 282.157.
Harmonvit reg. 223.247
nome da titular para Metalúrgica HeVulmin - reg. 288.965.
Recodas reg. 227.114.
leny
Ltda.
Rhinargol - reg. 238.966.
Divisão Jurídica
Recardal reg. 216.363.
2) Anote-se a alteração de nome.
Ergogenol
reg.
289.248.
Recordati reg. 247.019:
Kliklok Corporation (transferência
Ue, 2 de abril de 1969
Cresina - reg. 289.359.
Placacid reg. 264.335.
seu nome da marca Klihloa Inducondor Indústria de Fumos Li- para
Solvobil reg. 272.315,
Diversos
iêrmo
n9 464.868).
mitada
(transferência
para
seu
nome
Recozida reg. 288.003.,
Oswaldo Flávio Fernandes e S. CiAnibal Freitas (titular do registro
da marca Pioneiro - reg. 354.858). ntilo
Gamanil reg. 296.533,
dos Santos (transferências (2)
Brunswick Corporation (alteração
n9 81.957). - Declaro caduco o preLorenil reg. 310.439,
seu nome da mama Café Calapó
de nome da marca S - tênue 124.999). paratermo
sente registro.
Tonarec reg. 329.2e.
n9 468.569).
Spasmocol reg. 330.68t, .
Gume Irmãos S.A. Indústria, Coi
Registro n9 334.124 de propdedade mércio
Exigências
Seção de Transferênca
e Agricultura (alteração de node Sociêté D'Eacploitations Chimiques me da marca
Choco
Leite
termo
n9
e Licença
Térmos
cotaexigências diveraaS a
et Pharmaceutiques Seceph S.A. - 459.421).
cumprir:
PATENTES estabelecido em Suiça e em favor de
Pravaz-Recordati Laboratórios S.A. a Martin Brinkmann AktiengesellsSociété D'E'xploitations ChimiqUes
Transferência e alteração d.° viNan e título exclusivo estalealecido no Bra- chaft (alteração de nome da marca et Pharmaceutiques Seceph S.A. (SoQueen
Anne
têrmo
468.940).
do titular ás processo
• -- Averbem-se os contratos.
Anonyme) (junto ao reg. 196.385
Anderson Clayton & Co. (Incorpo- ciété
Por despacho do Sr. Chefe da se- rated)
'oram mandados anotar nos pro(transferência para seu nome e reg. 196.325).
ção
foi
mandado
averoar
o
aentrato
cessos abaixo as transferências
da marca Grapette - termo 551.932) .
Farrel Corporation (junto ao reg.
de exploração das marcase altreações de nome:
Aeroshell - reg. n 9 284.467.
N. V. Amsterdanische Likeursto- n9 207.212) e reg. 213.626).
S.
S. White Conmaar titular do
Tararia Uemura (transferência para rje propriedade de Shell International kerij T. Lootsje der Ecven Lucas Bola
eu nome das patentes: P 1 termos Petroleum Company Limited, estabe- e Distillerie -"Stock U.S.A. Ltd. reg. 209.290).
us. 166.733 e 167.158). I tecida em Inglaterra e em favor de (transferências (2) para seu nome da Société L'Exploitations ehimiques et
Lunde Braghini (transferência para I Shell Brasil S. A. (leetróleo) esta- marca Red Seal - têrrno 555.894) .„
Pharmaceutiques Seceph S A. (Soeu nome da patente M U térono na- belecida no Brasil, - Averbe-se o
Willy-Rebpar S.A. instrumentos de ciété Anonyme) (titular dos reg,s. n9s
contrato.
aero 122.798). - 1. Retifique-9e
Medição e Arterateu Metalúrgicos 223.493 - 227.109 - 246.,62 - 285.906
Ns. 817.246 - 817.247 - Ind. e
:jorn. de Bebidas Cobrinha Ltda.
N9 817.248 - Polenghi S.A. Ind.
Brasileira de Produtos Alimentícios
N9 817.249 - João La Re Júnior.
N9 817.250 - Jóia - Ind. Com . e
Representações Ltda.
N9 817.251 - Graziella Martins Pi-ea Leal.
N9 817.255 - Dra. Suemis M.
nosta.
N9 8r7.256 - Uirapuru - Serviços
Técnicos Ltda.
Cia.. de Cigarros
N9 817.257

der

DIÁRIO OFICIAL - (Seção III)
nome da depositante para Pádua El I
Braghini Ltda. 2. Anote-se a
transferência.
Astra do Brasil Produtos Farmacêuticas Ltda. (transferência para
seu nome da patente P.I. n 9 73.526).
E. P. M. Internacional (transferência para seu nome da patente P.I.
têrmo n9 136.733) .
•
Ar-Pin Indústria e Comércio Limitada (transferência para seu nome
da patente M.U. n9 6.862).
Exigências

•
DIÁRIO OF{CIAL (Se;:ão IN)

Quarta-feira 9
- 302.121 - 294.534 - 307.769 313.563 - 323.092 - 323.093 324.669 - 329.117 - 340.686 - 340719
34000) - 286.144).
Bardhal Manufacturing Corporation
(junto ao têrmo n ç' 512.031).
Prata Irmão ,Instalaçoes HoSpitalares Indústria e Comércio Ltda. (junto ao reg. 237.78).
Piamente Cia. Agrícola Industrial
Ltda. (junto ao reg. 355.072).
Toyo"Rayon Company Limited e
Teikoku Rayon Limited (junto aos
têrmos n9s 448.640 - 448.641).
Habitat Comércio de Imóveis Ltda.
(junto ao termo n9 566.308),
José Meliá Giocoechea. (junto aos
termos n9s 621.950 - 621.951).
. Diversos
Hermanny Indústria a Comércio
Hic S.A. (junto ao reg. n9 294.203).
-- Arquive-se o pedido de anotação de
transferência.
Kali-Chemie • Aktiengesellschaft (titular do reg. 1.a.555). - Apostile-se
a mudança de sede da titular para
Hannover como solicitado ás fls. 10.
Gallina Blanca S.A. (junto ao reg.
299.072). - Arquive-se o pedido de
anotarão de transferência.
Retificação de Clichê

Na 696.139 - Confforma - Construtora Confforma Ltda. - classe 16
- clichê publicado em 25-8-65 estabelecido em São Paulo.
N9 696.155 - Trex - Indústria
Trex Ltda. - classe 28 - cliché publicado em 25-8-65 estabelecido em
São Paulo.
N9 696.245 HD - 11D Sociedade Industrial de Freios Ltda. classe 31 - clichê publicado em 26 de
-agõsto de 1965.
N9 696.256 - Querida - Querida
Indústria e Comércio de Confecções
Ltda. - classe 36 - publicado
em 20-8-65, estabelecido nesta Capital.
N° 696.290 - Graveletron - Graveletron Gráfica e Eletrônica Ltda.
- classe 38 - clichê publicado em
26-3-65.
N9 696.300 - Codimaq - Codimaq
Comerciai e Distribuidora de Máquinas Ltda. - classe 17 •- clichê puolicado em 26-8-65, estabelecido em
iio Paulo.
N9 696.305 - Escritório Imobiliário
Augusto - Escritório Imobiliário Augusto Ltda.. - classe 33 e 50 -- clichê
publicado em-"6-8-65, fica retificado
para insignia.
N9 696.330 - Merkadão 13 - Ba:ar 13 Ltda. - classe 42 - clichê
aublicado em 26-8-65. •
-N 696.385 - Ipaterra - Ipaterra
S.A. Pavimentação e Terraplanagem
- classe 16 - clichê publicado em
96-8-65.
N9 696.397 - Sergal Laminação de
Aço o- Sergal Laminaçáo de Aço Ltda.
- classes 33 - 5 - 6 - 7 - 10 11 - . 16 - 17 e 50 - cliclie publicado
em 27-8-65.
No 696.481 - Albatroz - Bar e
Restaurante Albatroz Ltda. - classe
41 - clichê publicado em 27-3-65, estabelecido em São Paulo
• Ç96.485 - Dabasons - Dabasons Ltda. - classe 10 - clichê publicado em 27-3-65 - estabelecido em
5.ão Paulo.
• 696.431. - Orodisc - Ias,s dos
Santos Silva - classe 8 --- clichê publicado em 27-8-65, estabelecido em
São Paulo..
N9 696.602 -. Finamares ---- Finamares S.A. Crédito, Financiamento e
Investimento - classa-50 .-- clichê
publicado em 27-8-65 - 7:1 1-t0 eiu no
têemei n 9 653.301.
-•

'Ltda. C
- eiiihê publieado em 27
cia LWÓdt0 de 1965.

N9 696.622 - Az de Ouros - Giacioli Ltda. - classe 44 - clichê publicado em 30-8-65.
N9 696.623 - Elio - Indústria de
Calçados Elbene S.A. classe 35'clichê publicado em 30-8-65, estabelecido em São Paulo.
N9 696.716 - Frigorif:co Braslandia,
Ltda. - Livio Melo Naves - classes
19 - 35 e 50 - clichê pablicaclo em
30-8-65.
Na 696.790 - Dizinbril - Dileta Indústria de Produtos Químicos Ltda.
- classe 1 - clichê publicado em 31
de agõsto de 1965, estabelecido em S.
Ciembra
N9 696.804 - Ciembra
- Construções, Instalaçõee, Edgenha
ria e Montagens Brasileira Ltda. classe 16 - estabelecido em S. Paulo.
N9 696.805 - °lembra -- Ciembra
- Construções, Instalações, Engenharia e Montagens Brasileira Ltda. classe 50 - clichê publicado em 1 de
setembro de 1965.
N9 696.813 - 3 G - 3 G Agricultura e Aguardente & Cia. Ltda. classe 41 - clichê puOlica,do em 1
de setembro de 1965.
.
N9 696.831 - Renata -- Renata Comércio, Representações e Distribuição Ltda. - classe 8 - clichê publicado em 1-9-65.
- Indústria Brasileira de a.atefatos de
de Artefatos de Metais 3.1l. - IBAM
N9 .696.860 - Indústria Brasileira
Metais S.A. - IBAM - clichê publicado em 1-9-65.
N9 696.863 - Adubos de Logos Metálicas Walter Jost, Metalldunger
G.m.b. H . - classe 2 - clicha Publicado em 1-9-65.
Nç' 696.891 - Autódromo internacional do Rio - Caledônia Empreendimentos Industriais e Comerciais S.A.
- classe 33 - clichê puelicado
1-9-65 - fica retificado para título.
N9 696.899 - Cle-Cle -- N. Costa
Confecções - classe 30 - cliché publicado em 1-9-65. *N9 696.904 - Sociedade Rcasileira
do Projetos - Sociedade Brasileira de
Projetos - clichê publicado em I de
setembro de 1965 - f ica retificado
para nome civil.
Nç' 696.905 - Santa Gema - Laboratório Santa Gema Laia - classe
3 - clichê. publicado em 1-9-65.
N9 626.907 - Saúde ao rovo Drogaria Saúde do Povo Ltda. clichê publicado em 1-9-95 - fica
retificado para marca.

Abi te
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Na 696.968 - Pasteis Santa claea
Deberah Flõres
N9 696.910
- Marcelo Machado Soares
Deborah Flõres Ltda. --- c l asses 'A
45 - clichê publicado em 1-9-65 - classe 41 - clichê publicado en- 1 da
setembro de 1965 - fica readeada
fica retificado para titule.
N9 696.911 -- ITrussanga - Granja para titulo.
N9 696.978 - Velas 7:ear`e
Urussanga S.A. - classe 19 -- ciiche*
publicado em 1-9-55 - estabelecido dinearti Sc Cia. - classe 46 - clicha
publicado em 1-9-65 na Guanabara.
em São Paulo.,
N9 696915 - Copi (jaca. - CoI\T! 697.000 Api crin ivit I
plótica Ltda. - classe '3 - clichê pu- Stockler-de Lima - classe 41. - 'Urbe.
blicado em 1-9-65.
publicado em 1-9-65.
N9 668.917 - Luar - Indústria e
N9 697.001 - Api -- Creme intuisicado
em
1
de
classe 46 - clichê pub l
tria Brasileira - Nilo Cardma Ra.
Comércio Atlantis Brasil 'Ltda. - mos - classe 43 . clichê raiblicado
setembro de 1965.
'em 1-9-65.
N9 696.925 - Lua -- Indústria e
N.`.? 697.003 - Raurnieunst - MarComércio Atlantis Brasil • Ltda. 49
classe 46 - clichê publicado em 1 cenaria Raumkunst Ltda. -- clichê publicado em 1-9-65.
de setembro de 1965.
Na 696.928 - Água Santa -- Ma- N9 697.006 - Auto Mogi -- Lio:fada
publicateriais de Construção agua Santa Li- & Aril - Classe 33 mitada - classe 16 -- clichê publica- do em 1-9-65 - fica ,:yar.ificad„)
do em 1-9-05 - esta!:se.lecirlo na 'GB. titulo.
N9 697.017 - Júpiter -- Lanehe:s
N9 696.929 - Pinheral - Mereea- Júpiter Ltda. - classe 50 -. eiiche
ria. e Açougue Pinheiral Ltda. - publicado em 1-9-65.
classe 41 - .clichê publice.,0 em 1 de
Na 697.020 - Auto Mecanica Silva
setembro de 1935.
, - Francisco Raimundo da Silvá. N9 696.931
artes Grá- classe 33 - cliché publicado ren 1 de
AGGS
ficas Gomes de Souza S.A. - classes setembro de 1965 - fica r . a iticado
1 - 4 - 5 - 6 - 11 ---- 17 -- 21 - para *tilo.
25 - 32 - 33 - 38 e 40 -clichê
N 9 697.022 Yuchan - vochau
publicado em. 1-9-65.
Modas Ltda. - classe 36 -- eache;
N9 696.948 - Galati - Montex publicado em 1-9-65.
N9 697.023 - Sadi
Sadi
Jóias Importadora S.A. - classes 13
- 14 - 15 - 25 - clichê publicado sentaçoes S/C - nasce 33 -- .;tiche
em 1-9-65 - fica retificado rara ti- publicado eln 1-9-65 - fica retificado para título.
tulo.
N9 696.951 - E Calçados N9 697.029 - Bonzzetti
,Sccieda.
Renner - classes 32 - - 36 e de Vinícola Miseno Ltda.. - classe cat
50 - clichê publicado cm--9-65 - - clichê publicado em 1-9-65.
fica retificado para- sinal de propa- N9 697.045 - Dixon -- Administra.
ganda.
ção e Empreendimentos Ltda. -- clasN9 696.952 - E - S.A. Calcados ses 16 - 33 e 50 - clichê paolicado
Renner - classes 32 -- 35 e 36 - em 2-9-65 - fica retificado para
clichê publicado ef 1-9-65 - f i ra -re- titulo.
N9 69'7.0e0 - Santista - Peinaria.
tificado para Insígnia.
N9 696.953 - E - S.A. Curtume Santista Limitada - classe 41 -- cit.
Renner - classes 32 - JO e 00 - chê publicado em 2-9-65 - cstabele,clichê publicado em l-0-(75 - fica eido cm São Paulo.
N° 697.054 - A. T. - A
retificado para Insígnia.
N9 696.954 - R - .S.A. Caitume S.A. Indústria e Comércio de MeRenner - classes 52 -- 35 e 50 - tais - classe 6 - clichê publicado em
clichê publicado em 1-9-65 .- fica re- 2-9-65.
Na 697.055 - A. T. -- A. Tonoil)
tificado para sipal de neopaganda.
S.A. Indústria e Comércio de Metais:
N9 696.963 - Jacques .Cuerin - - classe 7 .- clichê puoncado em
Balir/1 Cury classe 36 - clichê 2-9-65.
publicado em 1-9-65.
1-,P? 697.056 - A. T. - A. Touolli
Indústria e Comércio de Metais
N9 696.966 - O Nosso Mereadinho S.A.
- Irmãos Evangelista - classe 41 - - classe 8 - clichê publicado em
clichê publicado' em 1-9-65 -- fica 2-9-65.
Na 697.057 - A. T. -- Li. 'rondai
retificado para titulo.S.A. Indústria e Comércio de a/letais
•n••nnn•••10
._ classe 11 - clichê publicado eifi
2-9-1965.
N9 697.058 - A. T.
A. Tomai)
S.A. Indústria e Comércio de Metais
- classe 16 - clichê publicado em

SEGURO DE ACIDENTES
DO TRABALHO
REGULAMENTO
•

LIbmagneo e 1.040I

1>IICr$ 0.50

A VENDA:

Na Guenabara
Rodrigues Alves n, 1
Seção de Vendas: Avenida
,/ Agencia I: Ministério da Fazenda
Atende-Lr

nedidos pelo Serviço de Reembólso P4mtal
Em Brasília
Na sede do I) I.N.

N9 697.064 -- Flex-Cial-Palmilliado
já Vem Amaciado - Héreilles S.A.
.Indústria e Comércio de Calçados e
Artefatos de -Borracha - classes 35
- 36 e 39 - clichê publicado efn 2
de setembro de 1965 - fica retificado
para frase de Propaganda.
Na 697.072 - Colméia - Colméia
S.A. Indústria Paulista de Radiado.
res - classe 50 . - clichê publicado em
2-9-65.
Na 697.073 - Colméia - Colméia
S.A. Indústria Paulista de Radiado.
res - classe 21 - clichê publicada
em. 2-9-65.
Na 697.074 -. Colméia - Colméia
S.A. Indústria Paulista de Radiado.
res .- classe 5 - clichê publicado em
2-9-65.
N9 697.076 - Fartobrás Indústria
Comércio de Artigos para Escritóriti
Deocleciano Texeira Reines . -classe 17 - clichê publicado em 2 cie
setemaro de 165:5 - - faia retificado
para titulo.
Na 697.08C - Fuji - fiar e Lanche
Fuji Ltda. - classe 41 - cliche publicado em 2-9-65
estabelecido em
São Paulc4;...,0-r'-
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PATENTES DE INVENÇÃO
PONTOS

PUBLICADOS

f' ili,;m0 N 5 173.509 de 2:7 de setembro de 4955
Requerente: CIA INDUSTRIAL BRASILEIRA DE CALÇADOS VOIOANI.
SX0 PAULO
ZADOS VULCABRAS S/A
ModOlo Industrial: ° NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇXO ORNAMENTAL
PLICADA A SOLADO "
•
AEIVINDICAÇOES
1 Q ) "NOVA E ORIGINAL CONFIGURA& ORNAMENTAL APLICADA A
SOLADO", este dotado de travas ou saliânclas pronunciadas, conformar,
do ou mio peça Unica com o corpo do Mesmo, caracterizada pelo rate
de se apresentar a região correspondente ao Calcanhar com superfi cie áspera limitada por duas linhas arqueadas e dispostas em "V" de
ampla abertura; estando na referida superficie implantadas trOs tra
vas ligeiramente tronco-cânicas, travas essas dispostas sendo os

pela decompocição térmica de L uma

carga da alimentação

ao

bidrocarboneto, a= que um fluxo da dita .caga injetado se
um extremo de uma primeira zona e dirigido para uma segunda'
tona que se comunica atraves do um de açus extremos com o
outro extremo da primeira zona, o um fluxo linear de uma

Mistura de oombustixel hidróCarboneto e um via contendo exl:
gania, suporte de combustão, circundando o fluxo da carga .*
de alimentação, na dita primeira zona, 4 zemelhantámente di
rigido do setaprimeiro extremo, para a segunda zona, os di-

calçado, enquanto que os topos das travas apresentam-se coa nervu-

tos fluxos sendo dirigidos para a segunda zona atravár; do
seu primeiro extremo, o negro de fumo oendo descarregado pe
lo ,ontro extremo da segunda zona, o aperfeiçoamento para prl
duzir um negro de fUmo de tamanho de part£oula e área super

ras radiais; por outro ladp, a regiâo correspondente à, planta do -

ficial.pre-aeceihidós, tenda

pe apresenta-se, igualmente, com superficie espera limitada por re-

racterizado por compreender: enquanto ao

vârtices de um triângulo e com duas saliâncias diametralmente opOs.,

no

tas e situadas segundo linhas paralelas no sentido longitudinal do

ta transversal anterior, que limita zona lisa correspondente a imaginária biqueira, enquanto que, posteriormente, limitada por li-

mente constantes as condiçiies de reação

mant 'ám substancia/'
necessárias para

produzir um negro de fumo com os ditos tamanho de

nha senoidal, estando em tal superficie imPlantadat cinco travas, 'sendo tres delas junto à periferia da lateral externa a as restantes

uma estrutura pre-escolhida,ca

e área superficial

pre-escolhidos,

partloula

injetar o dito material(

nas proximidades da lateral interna_ restando entre as duas super

de alimentação na dita primeira zona, na forma de uma asper

esperas, zona.lisa.
E Q ) "NOVA E ORIGINAL CONFIGUPá& ORNAMENTAL APLICADA A
•
pLADO",
conforme reivindicaçao anterior, tudo substancialmente

são cônica cujo angulo á pre-escolhido ma lace de uma corra
laça() pre-estabelecida

Eo descrito no relatOric e ilustrado no desenho apenso ao presente.

aondiçôee de reação.

de negro de fumo

'',17J;•no,i7;):

de angulo de aepersão para estrutura
produzido com o dito material.eob ao ditee

processo de acOrdo com o ponto 1, oaractarl
sio mentidas condiçaes de reação prOpriae para/

?)-US

Zad0 Por que

produzir um negro de fumo escolhido da classe que consistedos negros de fumo dos tipos BA?, IS41' e UI', e o

ingulo de

aspersão cônico á pro-escolhido para produzir uma estrutura
que ; representada por um fator de absorção

de álea

de pelo

menos 140, 150 e 165 ml de j 10/100 'gramas de sogro de fumo.
reepeotivamente.
3)-Um processo de sarda com o . ponto 1, caracterl
aado porque as condiçãoe de reação são

mantidas para

produ-

zir um negro de fumo escolhido da °lasca que 00fleiete do a ."

..1

!negros do fumo doe tipos EAP, IS411P e sAg, e o ângulo de ao*
perco cOnioo 4 pre-eacolhido para produzir uma estrutura ..,
,s
que 4 representada pelas variánclaa do 'acidulo de polo Mono°
31,5 lag/cm2, e- 19,25 kg/cm2 e e 12,25 hg/cm2, respectiva-

-4

mente, em relação ao "Industry Referenoe Black n 2 1 0 9 deter

minado 'polo JISTM 0-1522-60%
f)-Um procasse ao acOrdo com o ponte 5, caracter4
.,
eado porque o Engulo de azperoSo é polo menoo de 90 grau s ( -

WIN010i5109 de 31 de julho de 1965
Wastehte: AMUO OIL
Priàleglsrde InvenOot °PU/W.140 D3 NE-GRO DZ mon?
neiltrincAçoss
lia trocasse rara Uró p rm' un -

•aa varianciae do mduls sJ..o pelo menos . de -e 56,5 hgfcm2 a i
d 6. 5 1cg4:12e + 23 1 gleP2 a e. 4,25 3g/om2 e de 1- 21 k4(cm2í
1\ a .

47,25 kilem2, respectivamente. em relação ao,"£noustry.
.k

ene :rof. dot2ngsVo pelo ASTiA M-1522^

éW.-
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• -üt P"i-o-dés-áb ao acetde cot O ¡i'biLto 1, careó er4
Én..zkna merque a carga tem a forma de um Sól:ke sólido
\.' , 6) -Um processo do acara° com o ponto 1JON..vvoxl'
pula To-rque a verga de asperso tem à forma de um cone acog.'‘:
7) -Um processo para préperar um negro de fumo de:
tamanno do partícula e área superficial pre -escolhidoo,ten4
r 4."
do Uma estrutura pre -escolhida, pela decomposição tartica
ae um estoque de alimentação de hidrocarboneto, caracterize:
ao por compreender a introdução de um combustível hidrocar.,..
Soneto e um gás contendo Oxida/lio, suporte do combuatão,
am extremo de gtia primeira zona, e orientação de um fluxo .
.de uma mistura dos mesmos substancialmente na direção radio/
cal e afastando-se do seu eixo em tidas ao 4ireçOee; a ignt
,cão da dita corrente que flui radialmente, com o que 4 for.
.zada uma corrente em fôrma de disco que se expande uniforma
tente; a variação da direção do fluxo da dita corrente que
queima fluindo radialmente, de modo que ela flua em direção
a um extremo do uma segunda zona que se comunica com a dita
\
primeira zona atreves de seu outro extremo; a injeção de um
material de alimentação de hidrocarboneto nó dito primeiro/
extremo da primeira zona e a orientação de um seu fluxó pana o primeiro extremo da segunda zona; a orientação de em-boa esses fluxo° para a segunda zona, atravás do seu prime
ro extremo, e a recuperação do negro de fumo do seu outro extremo, o dito material de aliMentação de hidrooarboneto ".•
afinado injetado na primeira zona na forma do uma aepereão
mica cujo angulo á pre -escolhido cola base em uma correlaçã4
pra-estabelecida de ângulo de aspersão para estrutura de no
gro de fumo produzido do material de alimentação, fsob as •
oondicSes dó reação que produzam o dito negro de fumo de tL.
zambo de partícula e área superficial pre -escolhidos, com c
"
que o dito negro de fumo recuperado tem uma estrutura pre •
escolhida.
S) -ima processo de w02:40 com o ponto 7, caracteri
•
ywrque-as oondiçães de reação oão - mantidae para produw
zir um negro de fumo escolhido da classe, que consisto doe'
, negros de fumo dos tipos-EAP, ISM e skr, e porque o angulo
de sepersão °Guie° á pre-Ssoolhido para produzir uma estrutura que 4 representada por ratáreis do, gbsorção de Oleo dt
pelo manos 140, 150 e 165 ml de Oleo/100 grama° de nSgrci dr
polo respootivamente.
9)-Um processo de atórdo com o ponto 7, caraoteri
acluv 14)1'04 as condiçães de reação são mentidas para produ5

•

um negro de fumo escolhido da classe que consiste doí.
negros de fumo dos tipoaMAP, ISM' e SAP, e porque o Angulo
de aepersão camisa ; pre*escolUid g para produzir uma estru
tura que 4 representada por vsriâncias de valores de mádulc.
de pelo menos 4 . 31,5 kg/cm2, 4- 19,25 kg/cm2 e 4- 12,25 kg/cmP
es r, SÏ'c-,Z26 ao "Industry Beforence Rock na
1" sue 4 determinado polo.&84 D-152?r§g

Abril de 1969 .`4..;t91

- 4.0 4M - WaiitO nde aoSrdo - uti o pau §,

tiateOterl

seu* Pbffie o angulo de aspersão á de pelo menos de 90 grau*
e as varia- n(4.as do mOdulo são de pelo menos +38,5 kg/cm2 a
* 66,5 U3/0m2, 4. 28 kg/cm2 a 4. 54,25 kg/cm2 e 4 . 21 3cg/Cm2 8
ir 47,25 kg/Sm2, reepectivamente, em relação ao "Industry 124
~p e., Islaók na 1", que determinado pelo ASTM•M1 -1522- 60
•
41) ...ga Prooesso de acárdo com o ponto 7, caractwe
~e: a Carga sda
, aspersão tem
_ a forma de um cone ro.a
1"•1/ :7'
- eilão de
jj556

ao6rdó O6* o ponto 7;-0Caotel
w‘wanoWeAdó * é--áf¡g ao aspersão tem a :forma de umLune •
4' 99 0)

.3)-.Um negro de Mó coêolblao da oletse doe 40
-

..dtánhoe dao partícUlse e ároas wipernolais owilvt4
unteg às doe negros de fumo ao refOrço dos tipos 11,42,ISAi;
e Otir, e que á caracterizado por ter uma estrutura que 4 x2
presentada por uma varianoia de valores de mOdulo de pelo
#enos .4- 31,5 kg/cm2, + 19,25 kg/cm2 e 12,25 kg/om2, respec•
tivaMéltte, em relação ao "Industry Reference Bleck O 1",
..t.4)4m negro de fumo caraOtg4aao por ter um taa
Ummucl. de partícula e uma área superficial do negro de fumo/
.do tipo 114,, e uma variância de mOdulo de pelo menos 4 . 3'
kg/Cm2 a 4, 66,5 kg/cm2 em relação ao "Induotry Referonoe
Bleck a(' 1", que ; determinado pelo ASTM-D-1522-60T.'
15)-Um negro de fumo caracterizado portar um ta*
~code partlouUe uma área superficial do negro do-fumo m
-do tipo ISAP, e uma variancia de mOdulo de pelo menos +31,5
kg/cm2 a 54,25 kg/cm2, cm relação ao "Indtistry Beferenoe n
- a 1", que determinado pelo *SIM M1-1522-60T.
26) -Um negro de fumo caracterizado por ter 'um tamanha ao partícula e uma área superficial do negro de fumo!
do tipo $4P e uma variânoia do mOdulo de pelo menos +21 kg)
17)-Um negro do fumo escolhido / 3 a: classe e dos *
que tem tamanhos .de partículas e áreas superficiaio equiva.•
lentes às dos negros de fumo de refarço dos tipos BAP,ISAP,
e SAP, e que ; caracterizado por ter uma estrutura que á 21
Prosentada por fatOres de absorção de Oleo de pelo menos "*
140, 150 e 165 m1/100 gramas de negro de fumo,respeotivemen
•
te.

18)-Um negro de fumo que õ caracterizado por ter/
o
uta tamanho de partícula o uma área superficial do negro de
fumo do tipo EA?, e um fator de absorção de Oleo de pelo n
1 40_160 ml de ci1eo/100 gramas do negro cre ffilmo.
, 19)4M negro de fumo que á caracterizado por ter/
tua tamanho de partxcula e uma área euperfioial donegro . de
fumo do tipo ISAP, e um fator de absorção de áleo de pelo.
Jsnnesm 150-170 ml de O1e6/160 gramas de. negro de timo
0)-Um negro de fumo que caracterizado por ter
um tcott70,110 de partícula e uma área superficial de negro do
n+•..4.441.n

•

Á,P o wg fator !UI abooroão do Ole g do polo a/
Azo do W.ro .e..00.
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noa 165-185 ml de 61e0/100 er41446 dg negro da Amo,
requerente re:ZVdmdime g priode do Ukt.gtri
pedidO depósítado na Reparti40 de 2atcutda norto-aMdkicani-.
31 de julho de 1962, dob . 0 4g g_14çZkr..

WrUO NQ 164.681 de 14 de junhO 40 2.9-64
Pesquercnte; PLÁSTICOS EDAMAR LTDA. e.e-e,-a.~.44 P4D/.4
Mode' lo Induetrial; " ORIGDIAL CONFIGURAÇÉO 4.24 WWADEIRA.
R2IVINDICAÇOES 12)
MNF/StIPAn0 EM MAMADEIRA", CCACterizada
por ser constituida de aia recipiente ci1indric0, cuja-parte
Inferior apresenta ' curvatura em arca Oirculan a abertura
superior possui roca externa 'e uma flanje anelar. abaixo da
rasca, aano Que a aparada inferior da fl.anSe é qui fOri4A-Oe
rampa.
V!) - "ORIGINAL ODNPIGURAn0 BK MAMADEIRA", acordd com o 4.
tem anterior, caracterizada, mais, Pelo fato de que nesta.;
mamadeira inclui-se o uso de um niple de adaptaçãO: e nl f or
nen,-matodecl,prvinametdofuricl
do que a face sUperior externa desta calota, apresenta,ae
com superfície plana; na periferia, dito niple apresenta
flange anelar, saliente e, abaixo desta, há outra flanco Ct
líndrica, cuja borda inferior apresenta-se em rampa.
3') - "ORIGINAL O3NFIGURA00 1-0. MAMADEIRA", acordo com OS itens anteriores, caracterizada, mais, pelo fato de que uma a
terceira peça, constitui-se na tampa colonida 'ou riso, em fce,
ma tamb4m de calota, do dimenciies maiores que o niplea po^aa
- auindo um furo central, de di'Ametro igual ao furo central
do niple; a face per1f4rica lateral acata tampa e saliente
e cilíndrica, dotada internamente de 1Csca; a região Salien
eaterna desta tampa, apresenta uma zona em arco, que, a
seauir, encurva-se para dentro, pa:a, em saauida; aaresen_
tar uma, outra saliencia de menor tamanho, anelar; na periferia cilíndrica desta tampa, adjacente 'a abertura infariol
de maior dilm\etro, c.iapOem-se várias sali"Oncias Convexas, f
nas zonas d,1 conexão dos terminais de cada Sall'ència,
filetes longitudinais, em meia-cana ; por sua vez,
a face interna da parede que ladeia o furo superior central
sesta tampa, apresenta-se retilínea, P or d e t erminada extene
p ão; na parede interna da tampa, há degrau anelar, areasionador da flange da chupeta.
a o ) - "oRTGINAI; CONFIGURAÇãO EM MAMADEIRA°, acorde com os i,
tens anteriores, e em.que a chupeta adaptável entre o niple
e a tampa, caracteriza-se, maas, por apresentar uma flange
anelar nas suas bordas inferiores.'
•
5 e ) - "O R IG IN AL ODNFIGURAn0 211 MAMADEIRA",,acorde coM os atens anteriores, e e ql que para prover melhor vedaço da mama
deira, quando com a chupeta recolhida, caracteriza-se,
mente, por incluir_s p o uso de disco, cem degrau na face superior, resultando tuna salit‘ncia circular, passivel do encaixar-se na abertura menor da tampa, e em que na parede supe riOr do dito dlsco, includ-4e uma • cali •ència axial; pelo.fate
de que dita dasCo situa:.se entre o bordo da chupeta e a tag
Pa•
6) - ' ,1 0R/UNAL ODMOURÁno téer MAMADEIRA", aa..de com os itens anteriores e tudo OOMO deSorit o s reivindigado e ilus
trado 00 desenho anexo.

'
'e 1, _,,, r1Mg d4"

q,

fERMO N a 128 4814 de lg de abril dd 28/4
Requerente: owns-nanois GLASS COMPANZ . e Z.U.gae.
Privilegio de Invenção: "BULBO PARA WUBOS DR 44,1gpaoypymt
g PROCaasn PARA 'FABRTnAçãO DO MESMO"
;

\IIErsatuara2m1.- Bulbo para tubo
1Q\jaç Caraçetarájzad•3.1p*.

compreender: a um corpo O
' co de vidra autaatapcialgan:tg-tk~
de funil, tendo paredes lateraia convexamcate aeauIad.gra-q5RW
vargem para g ora, e se estendem entra suas respeeta,yag:~0
dos menor e maior, "- cuja extremidade maior tem uma - porM tr
ia de imagem para transmissão dg luz t_ sendo que es sükgfran
externas das ditas pareces laterais de sacão tranasferaa,X\
tancialmente máxima, do dito corpo de vidro adjacentes trIgt,1
porção de imag em, possuem uma serie de proáoçbes inteerg#:70
ne estendem ao menos pareialmente em volta do dito
gq.spi
to as paredes laterais, no contbrno que correaponde à se-c-Ne
transversal máxima do corpo de vidra, acjacente à poz :ção dIrt-é51
la. apresentam uma Superfície externa que é tornada angiak:
2.- Bulbo para tubo de televiaão de acordo cosi' 6 Sente
1, caracterizado pelo fato ue que a dita teria d3 projOOO:_g_M
tevais compreende um contOrno ponteado aue se enterikOrg rxt
normal ou perpendicicaar aa eixo do tubo.
Bull)* para tubo de televisão de acdrdo Opig j50tItti
1, caracterizado pele fato de que a dita série.de-proápçõek
tegrais compreende uma pluralidade de aervuras paralalge
quais ao estendem numa faixa anelar, normal ou perpe5d4441
."
eixo do tubo.

7'(,

4.- Bulbo para tubo co televisa° de acoruo com o ac a
to 1, caracterizado pelo g ato de que a Cita série de projeaíSee

integrais compreende, em combinação, uma ares tonteada e ur,et.
série. de nervuras p aralelas qee . se prcáetam Para fora. abee,
dispostas suma fai:w amolar, normal on ' tertandicular ao Pi-Pn A,"
Bulbo para tubo do televisão de coôrd0 Com o poritv
1 , e=z-G or:Lzacio polo fato :de nua a dita série de pro;leções ia'.

•

•
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tê'tzténàe'deçí.4oggy4f..TOnfinfaMlálErat-ii.s10-':,
.
'
.....
petri • , . . ...1. il-R-í' áiiii
G
c'-ta
epaas
.. dar. ditas parZ
ides laterais.'
•..
G.- Bulbo para tubó de rale:J. catódicos, Caracteriíãaâ
•
por compreender; um corpo rizido, /..ubstancialmente £41:9#4:
cujo ponto tem paredes laterais que diveregm para fora e sd a47
•
,
tendem entre suas eXtre-Midadcs, alem do que tem uma porçãe dei
tela, a fechar sua extremidade maior, e uma tubuladura de gar.,.
calo a se projetar decie sua extremidade menor, sendo que a per
ção do tela consiste 1114M paireI, cu.1-Kilíneo, luminesdente anvop:
to por. uma 'arda pe 'rif;erica,
Selo menos a superfície ex:terna cm um contOrnoPreVid'é- d ua rio descontínua de pro-t14
bCrandias integrais, ditaé-zeries-bstendende-sQ essencialmente
perpendiculaaente-a&ed-e•
• 7.- Bulbo para tUb."&de televiso:ó, cal . , werizado
porÂ
conPreender; um corpo de vidro Oco, cem uma cons 1 gur4a0 sabc.;
.-• -r",(
tancialmente tronco-pirad21"-, ; tendo paredes laterais convexa m-ente abauladas, que divergem.para fora c se estendem entre su-,
au
reOpectiváS ,extreMidEcreE 5 -c-ir-er e maior, cujo corpo tem, /. em
•sua extremidade maior, e ald -jWent 'c à sua porção de tela lunines.'
c.?ate-ur. contorno com secç: ão transverAl essencialmente retangl!
lar com paredes laterais aatadas, pende que no mínimo uma por
ção do corpo, no lado c: 'FS'erno da sua âro3 que corresponde ao
contórno da sua-secção transversal =ima, apresenta una Serie
descontinua ¡k protuberãrucias de vidro integrais, essencialme:
te pernendicularLente ao eixo do bulbo.
a.
8.- Bulbo para tubo de televisão de a&Crd0 com. o piinte
7, caracterizado pelo fato Ao eue a dita serie descontinua de pro
tuberâncias.integrais compreende uma pluralidade de nervuras
tzt
raleias, que se projetam radialmente a partir de no , mínimo
paradas latorai_s açhatadas do exterior do corpe.:i
m
9.- Bulbo pára tubo do televisão de acOrdo com o pon.ta
7, caracterizado pelo fato de que a dita serie descontinua do
protuberâncias integrais compreende uma ârea ponteada de indentações irregulares, que se estende sabre no mínimo as paredes 1;
tarais 'achatadas do exterior do corpo.
10.- Bulbo para tubo de televisão de - acãrdo com o pohto
'
7, earabterizado pelo fato de que à dita seri&descontinua de
protuberãncias integrais compreende,' em combinação, uma área
irregularmente
indentáda o uma pluralidade de nervuras simila
_ „ _
rqp, Uispostas paralelas à mesma e estendendo-so &Obre no e "
,
mb aé paredes laterIis achatadas do exterior do corpo.
tniy~
11.- Bulbo para tubo de televisão, caracterizado
cbribrdender: um corpo d..) vidro &ao, com una conf i gUr a ção sbo t'4cialmente de funil, cujo corpo e formado por componentes
Odor: de vidro separadamente fabricados; um dos quais consista
.nfoÃa chapa da face, prepria para transmitir a luz gerada dentre
49 bulbo, e um outro dos quais consiste num funil funilforme,
tendo ambos o funire a chapa de face, superfícies complementa
res de vedação ou soldagem, do configuração geralmente retanguhermeticamente unidàs entre si ,numa Érea ' plana de soldagem'
,
.f.'esponciende
_ e2enei-almente ao coni;Orno da séc.',: ão transVersal
,taílzià do có-i-)o e CUTachãa da
clio-nreonde
p nel de
(In-gen Onoa'iro-CenveX7, enii6lto por uMa borda periferica que -1
,C;-enhiste'en quatro ladõs gaí.-aiMente achatados-, unidos entre.
O .NItOS
L
• qug tai . rain de curyatura ; relativamente peuenosset,
•

EM - 412- U - 5UPR:.tiEltrÜ-W-kiNt- a51 Cren".ffre'ffUltd.W.(5;Onal
*3 teta dula P1uraIldadó do projoçUo intogr4h . otauant0 kat/
4

4-.N

b.O-rr_íc iod e*tornao doo corrpos tem ug: bb4t:Orri§. al.I.v6 aa4
Bulbo'para tad 4:é toleviEiãO.4-kgONURUA
,N,
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Requerente: ERICO WUNSCHZ . ARGENTINA.
Yrivilé gio de InvenoZo: "RUO DISPOSITIVO 42TRICO
.2)E ALARME PARA A PROTECIO DE AUTOMÓVEIS CONTRA ROUBO",
REIV/NE/CACUS

EiegaiiiDo elétrico de alarde pãfà rfCteção de autom3voio
liateria do autortével e,
tblVeva £7tii.W0 ¡ue tio litáj jitir Um lado, cem a
essondid6', 1 massa e, por oátrd ledo, cm a chsfSfi•_.n¡i_to'r
"
We de 66útit-to de tãtór, cem t tua baiina, 66n seus lar6is, com o

Vj' itã

tifeeté de Seu " -131..ida=r1-ães" e das lâmpadas do mesmo e com as lâm•
1
IpaeSs ind/Cá-d-Cfae de SpliCeç;es dos freios, caracterizado por compra
dois refía de três Contetõ-tOs cada um, catando o primeiro role
"pisca-pisca" e provido de um conligado D 0 Ctán oienad o circuito do

pulor

tacto

ee repOU:ho e

de dois contactos de trabalho, enquanto o segun-

' do relé tem três CorrÇactoe de trabalho e está ligado, por uma parte,
CO COntattO de repouso do primeiro relê e, por outra parto, ror meio
de Um de seVs ceStaetos com a bateria. estando os seus dois contactos restantes interpostos iá uma ligaç g o Co citado distribuidor à
An:en

e no re. evado c4cuito do "pisco-pisca", respectivw:ente.
2. - DiapOItiVo elátrico do alarme Ce ocOrdo com o ponto 1,

'tWne-teriZed0 por ter o mencionado contacto de repouso do rgerido
WiMeir0 re16 sub:s luhas,de entrada ligadas ' respectivamente com
' Oit .rAdo chave 40 mOt-O-r, com as lômpadas indicadoras da aplicaçZo dos
frelOs do autoM6vel e com uns interruptores do merctirio instalador
na amta. do motor e no tampa 4 . 4 mala, enquanto os dois contactos de
,trebalho do dito primeiro relí est3o licedos com a buzina e com o:
forUs, respectivamente, do.autom6vel.
• 3. - Dispositivo elétrico de alarme de ao -6rd° com os pontos. 3

-

In)

TZREO No16447 le-27 de novembro de 1964
Requerente: rHERSZINBA BEATRIZ ALVES DE AVDRAU

ZOROWICE ------ SXO PAULO
Mod;lo Industrial: "NOVO MODIU0 DE BRINVEDO IJEBRA - CABEÇA
MIVINDICAOES
1 Novo modSlo de brinquedo quebra-cabeça, cansa

terizado por ser composto essenoLaldento cm seis peças separa
daS, tendo Porretes substancialmente de aet&es meridianos de
esferas, oom ângulos centrais de 909, todas elas tendo a supen
fie externa p .tovida, ao nivel mediano de nua altura, de dois
chanfros apostos laterais, planos e ortogonais entre si, peçan

>stas das quais um grupo de três delas tem internamente dois"
recortes transverSals em V, de faces ortogonais entro si,dia
>oatos simétricemente e extendidoa por toda'a largura da peça, delimitando a formaçno "de uma saliência piramidal cootra3
á intermediária, enquanto que um outro grupo de duas é provi
do também dos mesmos recortes transversais em V, delimitando
tenência piramidal Intermediérla, poréd esta sendo ainda dotsda .do um , recorte lateral em V, com faces ortogonais entre si,
e ainda e ultima das peças sendo desprovida, de qualquer recor
to; e a montagem do conjunto sendo feita partindo-se por exemplo do grupo composto por três elementos igUais, em cujos lados opostos da saliência piramidal de um deles ato •aplicados o
encaixados, por um dos recortes transversais em V, os dois outros elementos do mesmo grupo, apés o que o conjunto recebe o
grupo de dois elementos iguais, cada qual encaixado; pelo seu
lateral sem recorte, num dos recortes transversais e internos

s,o
C 2, Wacterizado por que o Mencionado contacto de repouso tem in-

do primeiro elemento do grupo anterior, o ficando os seus re-

terealados, nas suas linhos de entrada, meios de segurança, tala

cortes laterais compondo, com os recortes transversais e integ,

como preferentemente olioónes semi-condutoras e-diodos.

nos dos dois outros element9s do primeiro grupo, um alojamento

•4. ...Dispositivo elítrip o de alarme de AeP rdo 00s, os Pos t Oo oe
_
1 a 3, eardoterJ.aado ror Ido o refsrído rd-moiro re1e tem 1n-toro-a10do er.eu p linha de C.ntre4 Um maio de sójurencA tal como U2

quadrangular, de encaixe) para o ultimo elemento, que ano tem 1
,
•
recorte, compondo-se assim um bloco substancialmente esférico,
com as suas Seis peçam perfeitamente entrelaçadas, cada qual
tendo os extremos apoiados Sabre os chanfros externos laterais
de duas outras; tudo substancialmente como decorito e iluetrad4
Doe desenhos anexos.

3
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1SC
Re quarenta t ELIZABETE AR.R35
GARRAFA
iiLrIcA
AEA TÇUCADOR 1°1
Modelo Industrialt
Rffli5ãOAÇOES
- uma éi:Fíra pr l:stiC e 13a -ra tótiecidor moldada -sacado

nívo, caracterizad a por cUilii.Wénder um corpo tort
atado como uma tinica pega Oca ' tendo paredes relitivamente irttke
municando-lho caracterietic a tt figido-flacida* •-fechada por tira'
capacito de diafragma finamente perfura do moldado loto:ultra .14.-fie

MA modelo de tipo

Ao gargalo da garrafa.

2' . A garrara pilistica para toucador de acõrdo C-Ott
ponto 1, caraqterizad a pelo . fato do respeotivo corpo moldado
.",e0
ap,,so~.ai5rite'

L.Ntfo
brelmsro PARA DíCICL2T4Cincterlee
díctd-alSdà P-Or ter o Volant-4 araWitento iia itÇCo hcaiitontaLe
gut Orando e solta o volante
do cambado, pára assim, depois.
dessa oparaçllo, o volante ficar louco ( isto porquti quando utp..
corrente puxar a bicicleta a outra fica neutra.
'Tudo como descrito no presente memorial o ildtitadel
ao dom** ea aaoxo,

•

aen ter fri soa. rebordo. ou reesaltoe anulares caracteriaticamente
_ gargalo reto;
coara ti vo a *a lon go a ia porqOas dada* do mesmo do

•

111

neotiAo4

•.

_

garrafa de acordo cota os pontos e 2, caracterizota

3-

da por uma tampa moldada Bca no mamo material do corpo, e &prasebtando um rebordo adular externo na sua extremidade inferior pa•J
ra efeito de vadaq'tto aubat000ia1mente hermetiCa com roliça°
rede interna do gargalo, imediatamente acima do dito diafragati;)
al(tet do um coroamento final particularmente decorativo.
1. - ume garrafa p g atice para toucadorr segundo Os

-k_

pon_tos procedentes, caracterizada aubstanolalmente conforma detP,
crietro particular previa • ilustracZos mostradas no desenho anexcn.

TERMO N e /111.656 de 31 de julho de 1962
Requerente: KUBOTA-TERSO DO BRASIL INDUSTRIA 3 C01,2RCIO
1.11 DA
S0 PAULO
Privilegio de Invengiot " NOVAS DISPOSICOES EM NIVELA-MIRA
OS SOLO APLICPEL SM laCRO-TRATOR "

a

REIVINDICAÇOES

.

1.°) Obvas dieposiçOes em:tliveladoIa de sOlo,
4
eplictrvel em micro-trator, caracterizado por- constitvir-ãe de fa.cdia
curtivadoras ou de esPiral e 14:tina-raspadora de altura roguldrel.
disposta logo atr‘s das primeiras e do chassis.
2°) Novas di s posiÇó'es em niveladora
slo,T.

apiledvel im ploro-trator, acdrde com o ponto 1,
cozo descrito o representado no desenho.hnexo
•

TERMO Ne 131.857 de 27 de junho ao i3o1.
Requerente : ANTONIO DIAS DE JOU:- SXO PAULO;
.CL",
xparinto de Utilidad e: "NOVO TIPO DE CXÁPIO PARÁ 3ICX
REIVINDICAC US

4C-

go
1 e. NOVO TIPO DE C MBIO PARA BICICLETA, rorm_dp.
,
o
central
da
bicicleta
e
tend¢
59
*,
o
et.
vo/anto comum, fixo a.c

lado oposto do eixo central, uma roda dentada fixa ao pedal, peei,
roda dentada -dOtadae do
volante
rem caracterizadí p or cor
, duas catracaa 0.tma4
correntes que do movimento sa. bicicleta, nas
mesma,
sendo
que
uma
ó comp e a outra 4as na roda traseira da
le"-1.9~Apálcuast2...'g2LâeiraUR:p
a...

OuDstAnOiOlnente
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TERMO N o 173 002 de 9 de setembro de 196,
Requerente: iNCORA INDUSTRIA E 00MíRCIO =DÁ Érté-Piarv
Koalo Industrial: .,!, novA OONFIGURAÇO EM SOIA20 DE CADZAbek

pnvinancins
) "NOVA CONF Iterkg$'Qii ÊM steAUJ'W

CALÇADOS", caracferizada pelo fato de $ na face Inferior dó
1adc, haver uma p luralidade de aglomerados de sall;nClaS

•*Ss disformemente

969 .

tObida e cem a banda etpiralafi, erido o fã1
do de pequenas manchas e sendo o contOrne das chaMae das
las também assinalado por uma linha pente"ada; sendo que, aw
Velas obedecem um espaçamento regular entre si, e são entrei
meadas por pequenas figuras estreladas e de efeito refulgeni

rvgot

44stribuidos 1 entre os qual: se locallZen:

eas mais rebaixadas, com p equenas rugosidade: superficials
tendo que ;ste motivo ornamental este aplicado e ocupa

Abril de '
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te¡ estando todo o conjunto desenhativo aplicado sobre, um
fundo de ear contrastante, tudo como Substricialmente_des,
.crito mo mArArial e iluStndo no desenho anexo-,

ter:Ibero

CU.: e su p erfície da arcada e do salto $ sem interrupç?es.
2 2 ) "NOVA CONFIGURAÇO EMIJOLADO
CALÇADOS", acárde com o Item anterior e tudo como descrito.
v indicado acima e iluttrado no desenho anexo:

TERMO NQ 147.700 de 19 de março de 1963.

TERMO NO 173.239 de - 16,

oe setembro de 1965
Requerente: JOU VICENTE CRUZ
Guanabar+'

Requerente: CHRISTIAN° H. STEYER & IRMXO LUA. .
RIO GRANDE DO
Privilégio de Inven4o: "NOVO TIPO DE ALAVANCA AFEOUXADORn

Modelo Industrial: " NOVO MODELO DE CIGARRSIRAJA4
VEICDLOS "'

DO PAPEL E GARFO, PARA APARELHO DE CONTABILIDADE MECANIZADft

,REIVINDICAÇOES
, 1.- Novo modelo

fabricado -em material plástico, metal, madeira ou outro

para baixo da parte inferior (fundo) e em conexo om a

dai,

extremidades inferiores e laterais do conjunto, permittzrr

posieSo horizontal,

eándo um de cada vez num anteparo
x. etirada

A frentli

deso pilo e

ças:- alavanc& . afromedora do papel e garfo movimento
dás..

conjUntoay

Novo modelo de

tilarreira

'(1:- ((((:((((i

-"ludo subttancleimente Come descrito, dese-

Áti-Co

como descrito, ilustradc, .e

s-asttneialmente

E GARFO,PARA APARELHO DE CONTABILIDADE MECANIZADA",.
taracterizado pelo fato de ser constituído te duas pe

recortado, que faci1ita,4

do cigarro.
2.-

,

rolem para

"N6V0 TIPO DE ALAVANCA AFROUXADORA DO PAPEL

ade»

quado, caracterizado por ser dotado de uma leve inclinaeSO.1

luo os cigarros, ca

REIVINDICAÇOES

de cigarreira para võT.Ctllos

nei-Vindijado.'

Para veículos;

re p resentado no..

cliel4

TURO N? 173 5/1 de 29 de

petembro de 1965
Requerente: ROTIMPAEX INDUSTRIA BENEPICIAORA ttlAPUS.,
ITDA Sio Paulo
Desenho Industrial: "AVO DESENHO ORNAMENTA/. fAhA PAPEIS!'
REIVINDICACU1
'

NOvo desenho ornalnental para papeis, cartê
r.aado por ter co -;:no principal elàlento orna-

'Clental um pâl'aÀiáade de velas acesas, de confi guraçã tron

Unmo No 161.6/9
Requerente; INDUSTRIA

de 196 4 .
MINEIRA DE REFRIGERANTES LTDA.-

REFRIMINAS - SX0 PAULO.
1104;10 :nduetrials itum NOVO EORIG.INAL fADDELO DE FRASCO".
--,REIVfNDICACOES

MI NOVO E ORIGINAL X0b2L0 DS
'F:fiASC:0 $ C-aUcterizãdo.pelo fato de compreender o nrnnnrcionsmento, em tOda a Nicáta de sua base, de deserinos em relho das
colunatas do Palácio da Alv/orads.

o

•

'
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DIÁRIO OFICIAL .(Seçâo H1)

Abril d.::

postas, Cíclica OU continuamente, em comunicaç;0 gota ambiom
tos
externos por Melo de v;os,-invari;veis ou aJustÉveis, pr2
fFRASCO, de aCerd0 cOm O ponto 1, caracterizado pelo fato de
/
vidos nas paredes do alojamento, no corpo das rodas ou no reâ
!que ditas colunatas sZo sublinhadas, tambám em tOda a volta
peotivo flange,mos respectivos eixos, preferentemente Ocos a
em luvas coaxiais aos me:mos; e estando o dispositivo provi&
.de dito frasco, por uma cinta, em relevo.
de'
adequadas partes máveis, dispostas vedantemente no inter:loa.
um Nóvo E ORIGINAL MODtl.0 DE
rtdo alojamentP, adequadas Para fazer variar continuamente 'sob
FRASCO, ue acordo cem os pontos 1 e 2, caracterizado pelo Lacodando, entre zero , e o valor mÉximo, o volume dos setores fa...
to de ser prevista, na metade superior de dito frasco, uma ochados de coroa -cilíndrica.
Engrenamento de acOrdo com o ponto 1, caracte-.,
vai, sendo suas semi-ovais componentes, deslocadas em sua jun
rilado por ser a invariabilidade da posiVão recfproos das roçZo,,e sendo seus pontos de contato unidos por uma linha CUrdas mUtuamecte tangentes assegurada por endenta& secundSría
provida no corpo das rodas e tendo tambem a fungo de vedaçSo
va formando, naquele ponto, uma figura com o formato de um
a labirinto, em volta das 7,eratrizes e tang sencia; ou aindp
4.- UM NUO E ORIGXNAL MO040 DE
, por engrenamento ou cadeia'clnem;tica equivalente providos r'
tAASCO, de aaOrdo com os peritos precedentes, tudo substancialIodo de fora do alojamento.
;lente conforme aqui de g erito o i:lus frado,nos desenho anexos.'
3.. Engrenamento de acOrdo com o ponto 1, caracte
ri:zado por estar una ou mais rodas providas de /lenge.
Engrenamento'de acOrdo com -o ' ponto 1, caracte
r4ado pela 'provisSo de condutos transpondo o corpo de algu mas rodas, ou de aberturas atravessando flanges fixos ou axialmente deslocSveis vedantemente, deslisando . tais condutos
ou: aberturas Abre correspondentes janelas para dellmitir exata e automlticamente as fases de admiss7lo e descarga dos
FiG.1
gaze', obturando qualquer cceaunica4o das cSmaras com o ext.. .
.ror nas restantes fases de expans go e de compresso,
5.- Engrenamento de acOrdo com o ponto 1, caract2
ri:zado pela fato de que as rodas em funcionamento so envolvi,
.da,' s por luvas das quais a' disposta na roda fámea á impedida
girar por uma meia luz provida na sua superfície ex.
ft
.terna e tendo por raio o raio externo da luva disposta na
da macho, apresentando, no sentido das suas geratrizes, reCes
, aos em 'que se alojam exatamente os dentes da roda mecho, de
!maneira que, sendo a primeira e a segunda luva desloc;v4s a' xialmente sob comando, o volume da cilindrada possa variar a
, partir de .zero ao valor m5ximo, conforme as mencionadas duas
luvas ocultem todo ou sOmente parte do comprimento dos dentes
e.dos correspondentes recessos.
4 requerente reivindica de acOrdo cem a Convençao
Internacional e o Art.'21 do Decreto Lei 7903 de 27 de agOsto
, de 19h5, 4 a prioridade do correspondente pedido depositado na
RepartiçZo de Patentes da It;lia, em 30 de maio de 1960 e 3
de março de 1961 sob os ntImeros 961; 6 3721.
C
a 'S
"
Nb2
!SR110 N Q 129 579 dó - 30 de maio da 1961
PlY"9‘
tequerente: ROTOR SOCIETÁ MECCANICA ITALIANA•S.p.A. - Italie
?rivilOgio de Invenção: "ENGRENAMENTO APTO A DETERMINAR CZMA,
LAS DE VOLUMES REGULÁVEL E VARIÁVEL CICLICAMENTE"
4, )sltf
4
EngrenaMento encerrado vedan'..ce os: adequa
N:SWidgk.
lo alojamento, constituido por duas ou mais rodas tangentes.
,
;Ituamente coordenadas em movimento, caracterizado pelo fato
le apresentarem, cada uma, um nUmera definido de setores den:alos configurados e dispostos para interengrenamento no movi
¡cato rotativo; de com'preender assim o .engrenamento tantos se
cores fechados de coroa cilindrica, compreendidos entre o cor
pó das rodas e a superficiè do -alojamento varrida pela ,trunco,
plcidado dos dentes, quantas forem as geratrizes de .tangenci.1,.
.entre os cilindros mais adjacentes das rodas, e;tan-do cada am
los referidos setores-de coroa por suayez dividido, pela pas,.
saem de cada setor dentado, em duas casaras contíguas das
quais uma de volume ciclicamente crescente entre zero e o voiume do setor de coroa cilíndrica ., é a nutra ciclicamente variiivel em sentido ' oposto; .' snndo 'a Vedaço entre ar; . partes fl.'
cas , e'girantes assegurada pel ^s1 inaignificnnin das felgas e
pela redu(7,56 dos escapamantoc por,melo de labirintos ou outror
recnrsOs conhecidoo j. e acudo as referidas c"amaras variveis

2.- UM NOVO t; ORIGINAL NOV41,0 - 03

h..

4

tO

030

o
r13:4

uuarte,:reira

-4e.)
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• Abril de 1907-1

41n11n21/

çlr g nmo

NO 166.753 de 29 de j aneiro de I95
Requerente: JOS4 DA VEIGA
Estado do Rio de ArilttlitS
Modelo Industrial o ccioINAL CONFIGURAM) un
PUNNO.TRIWA
PARA JANELAS E PORTAS CCeREDIÇAS 9 7- ,

REIvIND/cAçats&

ORIOTNÃL'CGNÊIGURAÇXO 1314 PUNÃO 43-nrwco PARA
JANELAS Z PORTAS:;
9..911FUZIW,/ c aracterizada polo corpo do punho macho ter forra
easentialmente cillndrica, p ortando simetricamente em cada extremi..
dade uma diletaç g o tronem-cônica, culminando por anel Com aba dotai.
U0 de patilha de fixaç g
o orientada no sentido do fuga, cotk po de rol:
ma essencialmente cilíndrica Use dotado de resgo . gula em rorma da
letra "C* que guia a esfera 6peratris
de trino*. esta roequeède 110J

~É aM5.Fiã ' e_OWeliíE4
_
-1,Mrituè-t- ff-TEtè:
__.. ......—...,
I 'Rsents, e liMitada' liSi. finliO SSITOTi,.iSta -ade. SM talst-g-ISSiqi-ES.1

- pij:iFfErfa3‘ ,fürffii ti:ra-NiWs d7.1:.3p
--ci-í'ç-i" áe-ã"- rifrid"2 os Ve.1Ú
:- ce-s dó um
5 grifo s-s bordS'ã lateraisdó
f
e:alçado', sendo que entre át d4S-S siipe'
tleirát Éspei. Sc;k ali.,FC:Sont7a=Se zonaUSO.
4ip

-.ert„

A¥0,

V2 11 ) U0y 0'240DELO'DRNANENT2%
PARA soLADO", coni d- r e Wre.!
r
Ir0.•m
ndicaçao anter or', f d-db stili-s.Vani relatu_
Cilítmeilte como d escrito sO
_
.1-:có e iliEFádTC, ná det.enho Wrn-s-o a0 ísi'eSi-ate meiMisfal4" -

Corpo do dito trino

a
I

_
ftiNfíc-15-Iildo PVA M514.5 5

ORIGINF.L cowlouegZo

CORREDIÇAS, de conformidade com o ponto anterior, caracter14,
tada pelo corpo do punho remoa ter tente essencialmente cilíndrig,

l eoa", portando simetricamente em-cada exti-emidade uma dilataç
go4.; tronco-cônica, culminando por anel cost_abe dotada de .
gtilha de 114
.
',age orientada no sentido de fugas)

beioitAE comounAçXo 5)4 PaIlb : Tàiffoo Pua:JAN .5/45 E PORtje5.x,.,

CORREDIÇAS, de

acOrdo com'todos os pontos p recedentes, 1 e 2,
poios punhos macho e remoa terem corpo inteiriço,
Ocos
)sem emendes, tudo como substan ci a lmente
aqui noivindicedo, descri
o e re p resentado nos desenhoS anexos.

ttreeterizada

1

O

e44j

0

a.41 r

munnu,

',I

a

•

4

nRmo !i °.143.356 !e 25 de setembro de 1962 ,,
Requerente: WILHE1,OFETTE,_ PRAZISIONSWERKZEUGFABRIE
•
. .
.

s

_
Privilegio de Invehç go: " FRESADGA E PROCESSu PARA DIS:.
rosiçXo DE TIRAS-FACA FRESADORAS EM RANHURAS PARALELAS:
AOS FLANC.OS DE PM CORPO fRESADOR BASIC° "
--jw4-44)~4k~ •

can

tirailiilbfUÇOS
1. ezocesso parra disposiçao de tii-es-faca em -,-Snaras 1315,

y
-

iZe.Cas aos flancos de um cerpo filãdor bàeico, de maneira 0 -e Ca.&
pés das tiras-faca fiquem, na cii;OunTerencia de corpo-base. encai-e

xaj
rum u r191 7 , 4,510 de 27 de setembro de 1955
Sequerente: CIA IND USTRIAL DRAS1LE/RA DD CALCZDS VUICAUZADOS VULCABRAS S/A
PAULO.
balo
11021,0 CEINAHENT.M.,PARA‘AeLADD

:xados nas ranhuras po-r encalcamento, caracterizado pelo í'ato de.01
_os pés das tiras-raea ao inicialmente, ed_pelas zonas das Cirli-rd,
nI
7
dades doe seus peei J.atiroch_iifie Efi i511huras do corpc .7 beee c-eut
aixe ajustado, offió ,14 4:1-1519:4s til:osrfacA introduzidas
rki.q-I, 00

sob en-d. ,W

igjo

grzooao

usy§

vs:z15-Cri'óre proill'eÁgs

.15§1. ,51 eíleeixe elWaib-d-dd
2, r, lfiSeaSU te aen'do ca o pio:Ue 1, careoUrIzasu;VeíO fá
,,.421,0-62UAMRINTAL PA11",A COLADO 4 , este dotado de
gavas ou sallencias pronaaCiadas t enrOrmando ou não peça dades -4
.
çà-e o en-c_ aTice Arte Tfaa aca SCO-rre siJijaltànecmen
.2.
Presaaor_eon,eccienado
atkulído um doe prac.etaos de i:SOfR
,
.
corpo
do
mesmo,
caracterizado
pelo
tato
de
te
apresentar
a reil'o!
z
k...- .......-,,,, .•.,,,—
.....
Dr r c t.:, p onde nt e ou ‹... alcashar com supertict e po
os pontos 1 ou 2 1 em que as tirRÊ-fàca olgo in.tr,ocloslsg
., 321-::§, . n
ásero por
litited duás , L..1.,
,. .
.
.
- . -__-1'
:nhoras rongdtildlikais de ,I1L1 corpo-base, com eniper-medida, cárácteri:
unhas arquszdas e dispostas em 'V" ampinmente aberto i estando na re,.
nide superricie implantada du o stravas ligeiramente tronco..!cOnicosi
rodo pelo fato de que os flencos diantiires e treetirou dás,pês
,....sent.~ ' .

•—

`t140.,

k

!uvas essas dispostas segundo linha transversal

3 rendo que os topos
ts travas apresentsz-se con/ nervuras radj.ods; por outro lado, o re.,
ao correspondente à planta do
eleresenta . se, i gualmente. com sa.i
P
In1041 _4Pg% 34rticia por . re-ka transversal antexAor. nue litlIts_pa

-

,.. -

.

facas de maneira conhecida avançara miztoanente em perale'ló ao,lon,so
de todo o reu compri!anto, e pelo fato de cuó o Imbi'to 'Infe"tiorl
Soa p4s das t ir_eAmgAc a..fOrmam 9a_ .0-007, 0 03d5, 9, vAnU.z:A6 VAI PO.ARke
;, 05e ejUstado.,1Y"

wuana-Teira 9
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resaaor a e acorao co m o . pon o 3, caracterizradd
Po a pr 4
151SU, ne -a flãn-cos daá
do
corpo7
Vase
(1)'e
nos
flanc'o's
dos
_
tds

- ;
(3) das tife-Sfaca, de p-risMiS p-e-rperi-dieuldra-s aos iésém.bn (ra,'

A

.1) e 7a; 7b) nos quais se Ap4i..m as extremidades de molas ajustddaS
"s
,R) eM kOrma de tiras. - -- -•
:
é,- - ,,,,,
_ - €'ir,... '
- . ,.. - .
5. - Fre -sador de acOrdO com os PoStaa / e 4, caa-rizaav py,.:
*, :10 fato de serem as extremidades dão molas ajustadas em fora d: ti*

47s.s, dr...7,-Oi.idadas
den 'inctal que tenham s6 contato linear com ot,
;....,._.
orismaa. 'C

9'

1"..c."(jUéente "reivindica, dá acOrdo com a Convença° InternaciO-

.,
a prioridade dõ cor'respondente pedido de patente depositado na

!Repartiçir.O de Patentes da Alemanha em 12 de outubro de 1961 1 sob n8
_

(t? 5 122 Ib/49b.

eçao

III)

Abril de

1969 2233

sendo que algumarà das p Z7SdCs dá niagiá sàO

gu aãWida-s di V-14.É4lit
transárentes e num dos laterais possui portas de
ír , de ac-à-0
so à clmara friger/fica-; fio interior dósta hki
uma ou mali
.ras; na parte eiterna, e na regiào
ânter g') ; superior da alUdida

CS:64

ra,.dispóe-se lampa:da flüorescente.
20) - "ORIGINAL M0DP.L0 DE VITRINE FRIGORfFICA", acorde com

o ite-C1
1 0, caracterizada, finalmente, pelo fato de adjacente
à caia 474
gorlfica r eivindicada no item anterior,
-1
e fazendo parte do corpo dà3)
›Itrine, b4 um comp aramã.to
alojador da instalação p roduera do
0Wo, cujas paredes extehás são gu
arnecidas de grades ou tela
3 2) - "ORIGINAL MODtIO DE VITRINE FR
IGORIFICA", acorde ' com ob it-ae
anteriores e tudo como descrito,
reivindicado acima e i
,
lustracio
desenho anexo.

-okty Fig./

,
TÊRMO N 8 150 404 de 20 do fevereiro . de 1963
São Paulo
Requerente: B. HOHNE CIA. LTDA
Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM F2CR0 PARÁ
SOTAS INFANTIS'
REIVINDICAÇuE

•

•

1 'APERFEIÇOAMENTO EM FECHO ÉABA DOTAS INFANTIS",0
conszituido por botas ou semelhantes, confeccionadas em couro, ou
outro material julgado conveniente, dotadas ou não de forro adequa
do qualquer, cem caspas lisa ou com CIU .P, Ad42, com solado ponteado ou com sola encostada, ou ainda com solado de borracha, caracterizado pelo fato do kecno . ser do tipo corrediço situado num dos late
reis ou então na parte frontal ou ainda no posterior da bota.,
"APERFEIÇOAMENTO EM FECHO PARA BOTAS rITFANTIsi
' 2 vicrde com o ponto anterior, tudo como substancialmente reivinaica
do, descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

hg. 2

f,1

g
p
!
3

V, •

TERMO N8 150.409 do 21. de rever'eiro de 1963
Reqúerente: JOS gDOS SANTOSMOREIRA ----Sn P.'í_20.,
,
Privilegio de InvençZo: " NOVO DISPOSITIVO ELETRICO !
ED UCACYONAL4 • -:-7-:. ---REI VINDICAÇOES -,,r,..-'
1 2 ) NOVO DISPOSITIVO =MICO EDUCACIONAL" caraCterilado
essenéiajâ
.......
mente por
caixa p aralelcpipedal dotada internamente d -d
.- compreender
una pluralldade
de lâmpadas regularmente espaçadas eà séries e co4
tunas, sendo que pára cada lâmpada é previsto na tamiiá da caixa
orificio ou j ane14-dispondo ainda o conjunto de pilha ou bateria'01
ligada a fios que
''nasextremidades plugs ou pinos de contAl
.to; pelo fato ainda dos laterais e extremidade trazeira dá caixwer
serem guar:nscidas por uma borda que se elevam aciMa do
plano da ta'
pa, e dita borda. sendc Cotada de uma canaleta interna qu:è se
presn
ta ao encaixe de umP'folha ou ante-paro de vidro; pelo fato aindik

de, nos laterais dessa bonda ter, para cada série de horizontal

Ol.

furos, duas tomadas interruptoras que se prestam para encaixe do.0,,
plujs ou pinos de contáto & sendo catas tomadas ligadas ei-a. 1-?.
.ela
com as lampadas.
22) NOVO DISPOSITIVO ETRICO EDUCACIONAL" de-:e;:::::'
o pci-t-;,'
12) e caracterizado ainda pelo fato de entre a tampa da caixa o ‘,

i

9

• .
j*,.." •
TÉRk0 N0166.6E7 de 1 de outubro de 1964
Requerente: V.A. RONDINA ,SO PAUL. _
Med:lo Industrial; "ORIGINAL MODÉLO DE VITRINE FRIOOR/FICA
"^4121
REIVINDICAOES
''
tegm
10) - "ORIGINAL MONUO DE ,VITRINE. FRIGOR/FICA", caracterizada per
-uma armaçào relativwmente alongada, de secção transversal trapezoA
dal, apoiada em base de relativa espessura; esta vitrina comporta na sua parte maior, uma cmara frigorifica para guarda, cansar.?
.Vgegoe gO pasmo teM19 eXposição dos, alimentosou_outZoS produtOst

o ante-paro de vidro, serem dispostas, de per si, folhas da pape
com as perguntas e respostas das materias já impressas, sendo as
perguntas localizadas nes laterais das tomadas interruptoras, em,
concordância com estas, e as respostas localizadas na altura do4'
furos, podendo ainda ao invés de folhas de papel removiveis,-ser
I
previsto um dispositivo de ralos, idealmente montado na caixa, eg\que por simples redizia manual, comanda a folha de pap el , de peie'
guntas e respostas,.
32) NOVO Dr.ROSITI'') W'imiGO EúnACIGITAL H
de acOrdo cem os politos 15) 2 D,) e caracterizado ainda pelo fato de para a ,montagem das
Írtnpadas áer previsto dois suportes dotados de uma pluralidade dot.
discos, um dos suportes com discos perfurados para encaixe e 901%1'4
táto nos soeuetea_dag,lAmcaaaa
kaUti..4. 22AP0rI4 9.21.41~,at
f

simples contáto sob a base dos n; unos soque'ces; cada sé-

T2RMd N9. 1 78 757,dp . 15,de abril do 196
Requerente: RII0.24OLIi4.,- Saci Paio
"NOVO E C1IGIN4.140DRLO DE POLTRONA. NARA
Mod;lo
InS
E VE4CLOS E1 ál341,"
AV
3NIBUS I TRWTS ,

rie

horizontal de lampadas déstes suportes, ligados às duas tomadas laterais que lhes correspondem, e ' finalmente pelo fat:
de entre éstcs suportes serem previstos bases isolantes dotadas
de rasgos para encaixe dos discos.

•

42) NOVO DISPOSITIVO EL:É:TRIGO EDUCACIONAL" de acérdo com co pon.;

LUIIMI26:4111
1 — RUO E ORIGEUL MODZIO DE rok

2 2 ) 32) e tudo conforme substancialmente descito. aCiWR
reivindicado e ilustrado nos desenhos anexas.
tos 1 ) 2

ç.

TRONA PARA . ÔNI1W, TRENS, AVIÔES E VEIOU1OS EM GEPAI, caracterizado pelo fato de tanto a superfície
CCIio O C.".C8CtO se apresentarem nas suas
do

00000.
•-0-0- G-0-0 —

partes centrais, ...restimento de estofamento em jforma trapezeidnis oujes características de mate-:.riai r c&r , textura, ou tonalidade, .ab de modo a con.

;

00000
0 0 0 0.0 e

I'

1 tratarhormônicamente com o restante- do revectimen
to destas duas- poças.
2 - NC,V0 E ORIGINAL MOVAM DE 201r
' TRONA PAPA ôNIBUS, TRENS, AVIES E VEXOULOS EM GE-

900

0

"
":-

'

(9

—IS

-1,15p4,

RAL, conforme reivindicado no ponto 1 e caracterize'

do pelo fato de o eneSsto possuir uma cabeceira com
duas saliãneies laterais prócminentes.
3 - 10V0 E ORIGINAI, YOD21,0 DE POLTRONA PARA ÔNIBUS, TRENS, AVIOES E VEIOULOS-W
RAL, conforme reivindscado nos pontos 1 e 2 e carac

WÇAZZ7

r-5-0
o
O0000

/

á5,..rrJ
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2134 Quarta...telt-et

15' -

-0 O O C)

O 0000
O0000

CETALI:r.

tcrimado pelo-fato de era as duas salióncies 1et2
raia ter uma •alikCia_menos proeminente.

,
10

\, C')
•

1:ÔVO E ORIGINAL MODLIO DE roi,
TRONA PARA ÔNIBUS, TRENS, AVIVES E VEICUIOS EM GEPAL, conforme reivindicado nos pontos 1 a 3 e cercc.
terizado pelo fato de o pbrfll do cneOsto apresem.ter una linha quebrada de modo a configurar maior.

anatomicidade neste elemento de apOio.
5 NÔVO E ORIGTNAL MODnI0 DE
TRONA PARA ONIBU., TRENS, AVIUES E VEICULOS EM GE-,

ae 15 de fevereiro de 1965
Requerente: MASA() YUMIKETA.
ao Paulo
TERMu

Modelo de Utilidade:

"um NOVO

TIPO DE CAPA PRCTETORA

PARA SOMBRINHA EM GERAL "
REIVINDICAÇUES
NOVO TIPO DE CAPA PROTETORA PARA SOBRINHA EM GERAL, fa-

n

bricado de borracha, plástico, alumínio, pano, pano-couro c; :ot de
qualquer outro material apropriado, para esta finalid.ade, em caras, tamanho e formato desejado, caracterizado pelo fato da extrA
midade n2 1 ser obturada com uma peça em fol::ma de prato funda e a
extrekidade n2 2, tem uma alça provida de orificios os quais abtoam no botão n2 9, aumentando ou diminuindo o tamanho da merara.,

2 -

Novo TIPO DE CAPA PROTETORA PARA SOMBRINHA BK GERAL,

ecterizado come tudo
senhos em anexo.'

su b st aneial4e4te

Ore.crito e

i 11.1

cau.

r,04+ e

conforme reivindicado nos pontos 1 a 4 e ceras
terizado p elo fato de o braço se apresentar no formate de uma placa de espessura uniforme e configura
do em.um quadrilátero, sendo que na parte infericor

i posterior-. sofrer uni duplo chanfro.
6 - NbV0 E ORIGINAL M0D2L0 DE 'PORTRONA PARA ôNIBúS, TRENS, AVIÕES 2 vrionos EM GERAL,- conforme reivindicado noe pontos 1 a 5 e cerce
terizado pelo fato de a placa oonfigurante do braço
ser encimada por um elemento estofado e no formato
de um ante-braço, sendo quo a sua extremidade ante-

rior termina em um cinzeiro encapsulando na sua par
te inferior o manípulo de regula&em ou. acitbnamento

da inclinaçZo do embasto.
7 NôVO E ORI=AL MODUO DE P01TROPA PARA ÔNIBUS, TRENS, AVIÔES E VEICUIOSM
E GE-.
PAI, conformo reivindicado nos pontos de 1 4 Ç e ca
racterizado pelo fato d, no centro ter , um descansebraço basculante,
_ - NU° E ORIGINAL MODSLO ME PQL.
TROW. PARA ÔNIBUS, TRENS., AVIES E VEIOULOS EM G2,RAI, conforme r, vindicado nos pontos de 1 sa, 7 e Qt
racterimado pelo fato dei os 'oU de poltrona se apre
sentarem por uma treliça de tubos quadrados ou n.o
nos extremes, e um outro central em forma de
invertido do mesmo tubo, sendo que na parte .1.n:feriar
posterior do assento ac:ea-se um par de descansa-p4s
1 bacculante em torno de eixos presos aos pés.

•
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6. "CENTRO ORNAMENTAL PARA VOLAN

ORIGInt uobEto DE pot.'
, TROU PARA aillps,'filát$, AVIOUS vntcutos EM GE-44
170VO

TES DE VEtCULOS", de acbrdO com as reivindicaçUe de 1 a

RAI, conforme reiviledicadO nos pontos de 1 a 8 e e
: racterizado pele fato-de a parte posterior do cacas
t o possuir uma bolsa de boca de lado e sem fundo e
de uma placa de proteção na parte inferior.
e. NOVO 4 ORIGINAL monMo DE
' TRONA PARA ÔNIBUS, TRENS,..AVIDES E VEIOUIOS EM GEj
RAI, conforme reiVindicado nos pontos anteriores,
isUbstahcialmente comoIescrito no relatório e
À
'trado nós desenhos anexos:"

5, e. caracterizado pelo fato de os desenhos serem gravt.
dos em relevo na face 2terna do disco, recebendo posterior.
mente, um acabaMento prateado para _contrastar com o restante da-área uniforme do disco que poderá ser preta, dol.‘
rada,, ,-branca ou em outra tonalidade conveniente e adeaua-'
dalqualquer.',
'

4

.Y4

e

7. "CENTRO ORNAMENTAL PARA VOLAN]
TES DE VEICULOS". - conforme as reivindicaç'óes anteriores,
tudo substancialmente como descrito no relatório, reivin.

\

dicado nos pontos caracteristicos precedentes e ilustrado,
f"

no. _desenho anexo ao presente memorial.

1‘.4 d
. M0 NP165.091 de 7 de dezembro de 1964.. ,./ . /7
Requerente: . JOn LECH NETTO
Sn PAULA. ._
ModOlo Industrial:
"CENTRO
ORNAMENTAL
PARA V -OLANTtá
__ ,. .
- ..'-,.
DE VETCULOS ° '
•
:REIVINDICAOES
1: "CENTRO ORNAEfiTAL PARA VOLAN
•
,-.
--,,
TES DE VEICULOS", caracterizado pelo fato de se apresen-'
, , Epteee .e
_.
tar por um disco circular de super£1:cie externa lisa .e lá
A

oheoN --'''-' - -

,,,,„ .

- .• .,,. 7-... .

.d.--”.~‘,

geiramonte abaulada, disco este que pela sua face interna
1,d4~ 14 4,1

,-...,-*C4`. f.

,..tr,...

It.

•

..,

poeeui gravado um escudo dividido em tres parte, duas re-,,,,,
,...,, ' ' •
tangulares superiores e uma semi-circular inferior,

Tamo 1\À --i'íà-759 de 15 da abril de 1966.
Requerente: HÉLIO TAGLIERE São Paulo
Moalo . Industrial: "NOVA E ORIGINAL POLTRONA"

' 2. "CENTRO . ORNAMENTA; PARA VOLAN

_-

,e, . -

'IkjOw

TES DE VEICULOS", - conforpe a reivindicação anterior,

REIVINDICAÇÕES

Q

-ee.e,

- NOVA E ORIGINAI

caracterizado pelo fato de nos espaços retangulares achaI. ,tA

•

_

•

racterizado pelo fato dt tante o assento como o em

r em-se desenhados duas faixas cruzadas e um leão estiliza
'o 'Ws" .

't--

• • <,

POLTRONA, ca.

•

..., '

e41;0

„„ ,

casto se apreeentarem no formato de placas curvas

do respectivament, sendo que no espaço semi-circular um

elipsoidais e de espessura uniforme.
pequeno castelo,: .

•

--CENTRO ORNAMENTAL PARA VOLAN
•

.

'--"

,,,..01~,

•

conforme a reev1ndicação anterior e caracterizado,

"

TES DE VEICUL0e-, de . acZ)rdo cem as reivindicaçUs do 1 a
-.,
à" edigkg~.• , .
.2, e caracterizadopelo fato de lateralmente ao escudo lo, .P.],pclizam- se as personagens de um bandeirante e um indio.
4. "CENTRO ORNAMENTAL PARA VOLAN
,,,,^ . 0.41,,. -n,.
,,,M, ,,,, ,
TSS DE VEICULOS", de-acordo com as reivindicaçZes de 1 a

-~e~~0~-eee--

.

~- •.'

5

-',.., --,N.

•

2 - NOVA E ORIGINAI POLTRONA,

".~

pelo fato de as Utas placas curvas se conjugarem
em um angulo aproximadamente reto e a placa do as.

sento se elevar lateralmente.
.'3 - NOVA E ORIGINAL POI,TRONA,"--

eeeemee~e~e-e ,

3, e caracterizdáo pelo fato de abaixo do escude e na el.

conforme as reevindicaçaez 1 e 2 e caracterizado

tura dos pós dos personagens, localizar-se uma :eíxa ondp

pelo fato de sabre o assento a presenta:Kr uma arma .

1 4 ,g . .

ermação amolejada

•

4

'

_

t

leda semi-encobrinde centralmente engrenagem circular.\,

T,r5p

. e. "CENTRO ORNAMENTAL PARA UOLAN.
_ .
DE WiCULOS", de acordo com as reivindZzaçU s de 1 a

.

.. • ••

Weee
4, o caracterizado pelo fato de acima do escudo localizar
I waw.

se uma faixa arqueada formada de torres, em que a c4tral

-e-

ó eneima4 por unlelmqz,

,

--

e algofadada.
-OVA'E ORIGINAL POLTRONA, .-

conforme- as reivindlcaçaes de 1 a 3, e caraeterie'
e, e0e,e-e, eselo pelo feto .51 .e sabre a armação aleofstdada se ep,
.0~4244s,

`•,4!íf.."Wr0

achar uma almofada estofada solta o sobre 9 eneows,
t9 91.1tRa AIP:).Z4.4 estegaeesol,taeou_n4o..4
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.5 . NOVA - 2 On/CINAL POLTRONA,-.
.m-.
EMTCZO a3 -íftelndloo4Un de 1 a 4 o, earacterj".
)

MteriUêsM e tudo tozd
4a-07rólv4tdliado ;ata e
trado

12WS

na detonho tnpxo.'

P16. .t

gA40 P010 rato de os desoanãa.braços con£4urare0
ClUgadas estol'adas abrau,,txado asdo o intorioe
do assento subindo pelas abas laterais do Jresm0 o'
se p rojetarem borizost41monte e para fora sôbre'
as abas,
J6 - NOVA 5' ORIGINAL 201,UONA,-coa.forme an reiVindleações

zado-pel0 fato de

,

de

1

a

5, e caracteri+

ERMO N 0174.480. de 29 de, outubro de 15É5
Requerente: TELEVOLT S/A INDUSTRIAS ELETRICAS ..-SX0 PAULO
' Modelo Industrial: "MODELO DE. REGULADOR AUTOMATIC° D g VOLTA
GRM nn TTPC) E CONÔMICO n
REIVINDICAÇÔES
1. MOD2L0 DE REGULADOR ArTCUTICO nn VõtTA
.EU DO TIPO ECONCLICO, caracterizado pela disposiçto cana

o ne da poltrona se apresentar

por Um tubo giratdrio ou não sôbre um eixo vincu,lado à poltrona e inferiormente ligado
. -

sblidamen-

te à um cubo emergindo radialmente deste quatro
barras redondas i gualmente esoacadas.
7 - NOVA E ORIGINAL POLTRONA,
conforme Cs reivindicações anteriores, tudo suba
tancialmente como descrito no presente memorial

trutiva do aparelho, compreendendo em superposiç'ão, for
„ com
mando un conjunto vertical ; - uma base de chapa (1)
as bordas (2) long itudinais voltadas para cima, servindO

9

À
do guias no interior da caixa (3), base essa mantida sub2

A

reivindicado

nos pontos carc terístie0a preceden-

tancialmente elevada sObre p4 (4) ; auto-tranafOrmi

tes e ilustrado no . desenlio anexo ao presente V4ê.
morial.

dor de força constituido por an nUcIso de ferro (5) for +
A
mando um quadro retangular, com uma bobina (d)no

o

seu

tenor, disposto, acima da dita base e abaixo do p1an0 por
tador dos elementos funcionaie do aparelho, bobina essa provida de dois e nrolamentos an oaralelo e isolados entre
sí ;

e referido plano (7) portador dos elementos funoio'
„i
riais do aparelh antido suspenso por montantes em "Lu(a)!
firmadOs l oilgitudinalmente stbre - o nLtcleo de ferro (5).'
2. 110DEDO DE REGULADOR AUIOUTICO DE VOLTA
OZU DO TIPO ECONOMICO, reivindicado em 1, substancialmon-,
te Coma descrito e representado no desenho junto.
TÉRMO X1 166.623 de 30 de setembro se 19t54'
Requerente: ANTONIO ROYO FRANCO E HCCACIO RODRIGUES
SKO•PàULO
Moalo Industrial: "NOVO TIPO DE mESA DE SNOOKER
REIVINDICAÇOES
1) - T (5V0 MODnLO DE MESA DE sNowEn", car
acteriza-se por
a superfície superior da mesma, geralmente forrada com tecldo verde, ap resentar-se circular, de modo que
o bordo qui
a guarnece, nmbém e circular na .w:.perf,; I:zis citada, pode .
ter uma ou mais aberturas, para a entrada e descida das b2

4

las, e sob cada abertura pode ter uma caçapa; esta nova ral
sa e sustentada por trs ou quatro pea, nos porfia deseje..

dos.
SNOOKER", acorde com o item 1, 1
caracterizada, mais, pelo fato do põder p roporcionar ao jo
gador, a p ossibilidade de .as ,ogades de q.11:quer
2)

- "NOVO MODELO DE MESA DE

Sngulos, sem atrapalhar os jogadores das mesas contíuas e
sem ser atrapalhado por 'estes.
• 3) "NOVO NOP4,0 Pg 4S4 DE ENQUER", acorde com os itens

TERMO Na1 74,478 de 29,-de outubro de 1905
Requerente: TELEVOLT ' R/A INDUSTRIAS ELETRICAS.---SX0 PAULO
, Modelo Industrial: "MODy DE CAIU DE APAREM REGULADOR
DE VOLTAGEM "

RsiviniuOns
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/1.. MODELO ME CATZA wE

DE vottAGW, de formato priamdt

A2A~2045:62

icOareta~, caradte
rizado pelo fato', da caixa a p resentar, em
sUaa 4004 ad
terier st. p ostertor, duas
aberturas feabadas Coai gradag
verticais, a superior daltura ligeireaããnte mener
a inferior e dispostas essas gradea com
i
e ntrante, no
sentido da baixo para cima e de cima para
baixo respe ctivamente, e ainda pelo
fata da caixa 0-Pre
ientar uma larga 'cali g
ncia lateral abrangendo tad() c+
pau cont8rno, e na parte superior dessa saliCncia, uma
depress5a, para facilitar a paseagam do dedo tara a
ea da alça,

nC;ingçZQ :04

.2. MODELO' ME CAIU DE APAS2LHO REGULADOR..
ME VOLTAGEM, r e ivindicado em 1, c a
racterizada por uma
alça formada por uma peça central com as extremidades
recurvadae para baixo e dotadas de saliUcia penetx.an

Abril

de.
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ar, "0 que, difiCultando a edflaUça0 ao CUM de Interior
pA
ra o exterior, assegura um baixo nivel t;rmico no vidro ez,
terno, permitindo que o mesmo seja submetido a agua fria
direta, sem O perigo do choque termaco‘e cons4Inente rutud
ra.
a; movo modelo do luminária coo , reivindicada 4.4
(1) e caracterizado por realizar vadação herm;tica para í
;gua direta e condensação, atravoz um sistema de duas caixas cilindricas concentricas, solicitadas reciprocamente js
por aperto de porcas o separadas por junta de*material tle
xiVel, contra a qual se exerce a ação de aperto das mesmas
a.
porcas.
3) Novo modelo'do luminaria como reivindicado em
(1) e (2) e caracterizado por possuir um siatema de aros
rosqueades, por cujo aperto, se asãgura vedação contra £i*gua e intemperie.
Vgr
-2
7a-,5f6
,

an entalhes nos lados da caixa, onde s g b guiadas
'dispostas, ditas extremidades da alca com-arolonaamena •
:toa se segurança m(veie.
).

MOD2L0 DE CAIXA DE APARÉLHO REGULADOR

1012

VOLTAGEM, como reivindicado at4 2, Substancialmente
como , descrito e representado no t desenho juntos

--aaaaaaaa,a_aa
aaaaaa~aaaa-,a,....
TERMO Ne 154.191 de 16 de agasto de 1963.,
Requerente: SOCIEDADE MECÂNICA RANIERI LTDA. - . S40 PAULO,
Privilégio de Invenção: "COPIADEIRA HIDRÁULICA ADAPTÁVEL

-r;

A M4QUINA5 OPERATRIZES". ~40,,Tçw
No>„,,
REIVINDICACõEálk„

aa

I) "COPIADEIRA HIDRÁULICA ADAPTÁVEL A MÁQUINAS OPERATRI, ZES", caracterizada por constituir-se de: um cabeçote

•••

Cl), dotado de um grande furo cilíndrico vertical, no
qual aloja-se um corpo (2) tubular, corrediço vertical'
mente, o qual possue, craxial e internaraente, um eixoj
(3) nele mancalizado por rolamentos (4) nas partes
periCr e inferior, possuindo dito cilindro tampas (5)
e (10) superior e inferiormente, providas de guarni - •
çôes, estando fixa na parte média do eixo (3) uma engrenagem cilíndrica (13) alongada; uma engrenagem (14)
cilíndrica estreira eng"a-se à engrenagem (13) e está fixa no corpo ale uma engrenagem cônica (15), esta»:
Ultima mancalizada, por meio de rolamentos (17) montar
dbs a um eixo (16) do cabeçote (1); uma engrenagem .081(
nica (19), engata-se à engrenagem (15), estando manca!
Usada ao cabeçote (1) por meio de rolamentos (20)ten
ào a referida engrenagem uni furo longitudinal em seu-'
para adaptação ao eixo de movimentação da máqui:
me oparatria; um suporte . (21), fixo ã parte superior
ao corpo (2), e tendo preso com una porca (22), um ci
Lindra (23) vertical por . suaatampa superior (24), ee+
bando alojado nesse cilindro um embolo (25), que p00.1.
, I
sue anáis e guarniç3eS de vedação, e cuja haste (26)atJavessa uma tampa (27) inferior do cilindro, dota-dy., de guarnição (28) e porca de aperto (29), arendera.
do-o e Por mo io de uma p orca (30) munia projeção (31)
do cabeçota Cl), um braça (32) e; .forma de "L" abar a,
to, fixo à face lateral do cilindro (23) a tendo pre.'\
' à sua extremidade uma v4Irol., a (33) de comando hidz' uj
lico, dotada de parafuso (34) de ajustagem Posauindo.
eata ve,aula as aubulaçôes do comunicação com a bomba
hidráulica e com as pa'rtes superior e inferior da ci0P.
eixo

TERMO N e 148.591 de 22 de abril de 1963
Requerente: SIGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.:;a-Paraná
Modelo de utilidade: "NOVO MODELO DE LUMINÁRIA A PROVA
DE /NTEMPI:RIES E AguA DIRETA "

REIVINDICAVZS
, 1) ?ovo modelo de lumínria caracterizado ppr
possuir uma guarnição frontal aonstitulda de dois vidro,
Um Interno, temperado, externo comum dispostos paralela.
Mente num aro, permanecendo entre os mesmos,

U)p, espaço de

EM
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de cúrsb (40), fi-1
4indro (23), Um paraf730 limitado r
. prO .•
co a una projeção lateral (39) do cabeçote (1), e
1*.
de
um
furo
do
•
lOngando- se para cima, passando atTávés
uma
porca
(41),
--'
de
Suporte (21) e 'tendo na extremida
nele
t
1 ossui)4 -do ainde o panafuso-(40) duas porcas (42)
Èrosqueada s , entre a projeção (39) e o suporte (21).
-.4
S OPERATRI-II) í- "COPIADEIRA HIDRÁULICA ADAPTÁVEL A MÁQUINA

ZES", substancialmente como o descrito, reivindicado
ponto,‘ 1 e apresentado nos des.cnhos acompannentes.
,
Y RX
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não toos os virus do po1ib-mi-c -11CO "ií jÃ(O-?;i P-a -s-05 tTos lí-15 557Tã
aquoso original e quo o tatáión&W..

-. JUV,..aritos de. de-s-a

truição subseqnontos da Combinação são suficient6t
ter todos os vinis de poliomielite vivos residuais presentes nOlf
meio, nenhum dos Mtos tratamentos da destruição se aplicado in31
dividualmente

ao

meio aquoso origInal sendo capaz de matar comple..

tamente,todos os vírus do poliomielitevivos pr 'esentes no meiO:f
2 - Processo de acordo Com o ponto I, caracterizado pd;\
que o meio aquoso contendo o vírus de poliomielite Vivo 4 primeii25,'
Incubado c o' m formaldeido em uma temperatura elevada, então submd:
tida a irradiação de ultravioleta e ffnAlm gmte incubada em uno f •
temperatura elevada_

3 - Processo do soãráo Can ' o ponto 1, Jara-OteriCado
que o meio aquoso contendo o vírus de poliomielite vivo e primei
ro submetido

a

irradiá.ção de ultravioleta e então incubado em U.Ma

temperatura elevads.
4 - Processo de ac jIrdo com o POntO 1, cliCterizado
que o meto aquoso contendo o vírus de poliomielite vivo urinei»
ra submetido a irradiação de ultravioleta e então incubado orne
formalcieido em uma temperatUra elevada.

5 - Processo de aciirdo com o ponto 1, oaracterizsdo per\
lu° o meio aquoso contendo ogvirus de poliomielite vivo e primeiroincubado com formoldeido em uma temperatura elevada e então'
¢d.W“

PíRMO Na 147 701 de 19 da março de 1963
Pequerentet S0CIE71 RHODUCETA r França
Privilegio de Invenção: "FIO FANTASIA"
VEIVINDICACUS
' F10 fantasia do tipo fio com cachos, caracterizado
[D

olo fato de ser desprovido de fio de ligação e ,;43 compor

[essencialmente de um fio suporte e de um fio de efeito,
[' sondo pelo menos UM destes fios componentes um fio de tf-,
4.
1:bulo irregular.
FINALMENTE, a requorenti, reivindica, de acerdo com
r - Artigo 21 do COdigo da Propriedade Industrial, aprovado
10
!pelo Decreto-lei n2 7.903 de 27 de agesto de 1945, a prioridade decorrente de idântico pedido depositada na Alma-

rnha, sob o

212

D. 24,634/760 Gm (Patente n2 1.854./29), de

19 de abril de 1962. .
TERMO No 86.14,6 de 25 de abril de 1956.
Requerentm,PARKE DAVIS & COMPANY - E.U.A. .
Privilegio de Invenção: "PROCESSO RARA PRODUÇXO DE VACINA
íVONTRA POLIOMELITE".
REIVINDICACUES '
•
1- Processo para produzir urna vacina de virus

.de

poliomielite, ceracterUaào por compreender o sujeição
um meio aquoso contendo virus de pciliomielite vivos, -a

submetido a irradiação de ultravioleta.

' rdo com qualquer dos pontos preceden6 - Prodesso de ac O
tes, caracterizado porque a exposição 4 irradiação de ultravioleta
e

realizada pela exposição do meio contendo o virus de poliamiô

lite vivo ou parcialmente morto na forma do ume película tendo
uma espessura de menos que 100iMicrons, por um periodo de menos

que dois segundos, a irradiação de ultravioleta an que a energia
2537 .unidedes angetTomreatit entre 12500 e 32000 !adoro Watts,
cor centímetro quadrado.

g
(k.
__
7 - Processo de acOrdo cum o ponto 6, caracterizado par,

que a temperatura do meio durante a irradiação de ultravioleta es,
t; entre 30 e 42 12 0 e de preferencia entre 35 e 400C.
8 . Processo de acOrdo com o ponto 1, 2, 4, 5, 6 ou 7, ce.
ractGrizado porque a Incubação com formaldeido em uma teMperatgr
co elevada 4 realizada usando formaldeido em uma concentração
tre 1:3000 e 1:5000

e R temperatura

4 mangdo entre 30 e 42K1 !

por dois a seis dias.
9 - Processo de ao5rdo.com o pon“, 1, 2, 3, 6 ou 7,

ca.

racterizado porque a incubação em uma temperatura elevada roa.
usada entre 30 e 50 QC por dois a vinte dias e de preferencia
ultre 35 e 402C por de tres a dez dias.
10 - Processo de acOrdo com qualquer dos pontos prece.

ítratamento com uma combinação de irradiação de ultravioleta
7,or e:for.
.e a) calor durante poIn menos dois dias elbu bl

tentes, caracterizado porque o meio aquoso contendo o vlrus do

[Maldeido, durante peio menos dois dias em qualquer ordem e

10-5.:com respeito

sob tois condiçOss que o primeiro tr?.tamonto de destruição
mas
da ePp.b.„1112gZ0 Wiçiente rara matar Uma alta proporç'áo
_

poliomielite vivo tem um título da infactividado de pelo menos
o

cada tipo de vírus do poliomielite presente

no dito meio,
1; '• 1)P09212e0 de s c6rd9 com qqa1WiP dCOR~P Pr.ÇOadon.

ira

DjAMO ai rg..s iAL"(tic,s cão !H)

ttado . 90° em relação ao outro' conjunto, sendo as barras
de um deles m6veic e colocadoL, em imediata proximidade

tas, ceractorizado .parquo t meio atuoso tonteado o vima de asile

mielite vivo ou parcialrãanto morto e submetido -13 uma filtração .

das barras do outro.
'Máquina de ac8rdo como Ponto 4, caracterizada pelo fa

bactorial ou a um tratemantC de pre-aquecamaato antre 1,0 e 525C
por um parindo de ,oinco minutos a diversas horas antes de sub-

to de que as barrad dos conjuntos Vim superfícies exte

meter o meiD a irradiação de ultravioleta e tambÉnr antes de sub

rioreo arqueadas, adequadamente em forma de calha ou

meter o meio a 'calor mais formuldoido ou calor.
12 - frocosso de aCOrdo com qualquer dos pontoo prees.

-`6.

eeaa3c, caracterizado porque o processo Canalizado em um meio
aquoso contendo via-um de poliomielite

Tino 1

Abril de '4969 2239

dentadas, para fino de fixação.
Máquina de acOrdo - com qualquer dos pontoo anteriores •
caracterizada pelo fato de que os conjuntos de prolon-

vivos, em um meio

gamento são acionados por meios alimentadoreo da seção

aquoso contendo virus de poliomielite aipo 2 vivo e em um meio

perfuradora.

¡aquoso contendo virus de poliomielito Tipo 3 vivo e as vacinas

7. Máquina de acOrdo com a Ponto 6, caracterizada pelo fn

r"sultantos subsequentemsnte misturadas para produzir um produt

to de que os meios do alimentação da seção perfuradora

de vacine capaz de imunizar contra virue da poliomielite Tipos

compreendem mertinetes hidráulicos seccionáveis atra -

1, 2:o 3.
13 - rroocaso de acOrdo coa qualquer elos pontos prece.
dentes, aaraoterizado porque uma pequena quantidade de um agente

vás da parte inicial de seu percurso, para por em cona parede da perfuração, e, oeguidamente mover a seção

establlizante tal como cloreto de Penzet O
' nlo e ihcorporado Jo

perfuradora fora do conjunto de prolongamento anterior

produto de vacina.

mente estabelecido,
Máquina de ardo (. .om o Ponto 7, caracterizado pelo fa

tacto seus respectavoo conjuntos áe prolongamento

A requerente reivindica de acá. rdo com a Convenç'n Inter-

OOM

nacional e • c) Art. 21 do Decreto-Lei No. 7.903 de 27 de agosto de

to de incluir um compartimento alojando uma bomba hi -

1945,am prioridade;sdoscorrespondentw pedideadepositadosna Rapar-

dráUlica elètricamente impulsionada para injetar flui-

tiç g o de Patentes dos Estados Unidos da Amorico em 26 de agoste

do sob preosão a um ou outro dos conjuntos de prolonga
mento é alimentação dos martinetes através de uma vál_
a
vala de contrôle, sendo a referida válvula acionável I

de 1955 sob No. 3O.879 e 20 de Fevereiro de 1956 1 sob 'No,
566374.
TERMO • 148.81.4 de 30 de. abril de 196
Requerente: WOLSTAN C. 0INIES ENTEi11RISES ÉROPRIETARY
LIMITED
. -Austrália •
Privilegio do Invenção: "MLQUINAS paR4 EXECUTAR PROPUNDAJ
ME,FDRAÇOES NO SOLO
- REIVINDICAM,
a, naqurNA PAUJaZUTAR PROFUNDAS PIlltru r4JWUE NO SOLO"

por meios conectados aos martinetes, de modo a que
quando um dôles alcança o finZ"e de seu percurso apa rente, á acionada uma válvula para esvasiar o dito
martínete e injetar o fluido, sob pressão, a
tinete.
9 .Máquina de acôrdo aam o Ponto

caracterizada paio fato de compreender una seção perfu-

incluem varetas e cabos conectados entre es martine

tluindo a referida seção perfuradora os meios impulao
e
• -res conectados a Um conjunto de peças do perfuração
a
seção
de
alimentação
e
pro'longamen
incluindo a referid

n••

tés e os meios operantes, na válvula de contrOlo.
Máquina de actirdo (.,om o Ponto w, caracterizada pelo
fato de que os referidos meios acionadores compreen e

te, Polo menos, dOio conjuntoa de prolongamento sucesei

.

earàtteriaada -pelo.

fato de que os meios operantes da válvula de contrôle

radora e uma acção de alimentação e. prolongamento, in-

-vamente . acionávcis para prover um contacto contínuo da
da
geoão de alimentação e prOlongamento com a parede

:I,

outro mal

deis um comutador de dinparo acionável nora mover
11.

a

válvula de contrele de uma outra posição.
Máquina de acOrdo com qualquer dos Pontos de 7 a 10

perfuração, assim como meios para alimentar as seção

:aracterizada pelo fato de que as válvulas de orolon,

perfuradora atravíg da perfuração e por fora do conjun-

sarnento estão montadas em sistemas paralelamente piv!

to de prolongamento conectado.
Máquina de aoárdo com o Ponto 1, p araCterizada pelo !'ate ter dois conjuntos de prolongamento, sendo aMbos.

teantes em contacto com os martinetes contra molas pl

os Conjuntos acionáveis em .sua posição deaconectada para mverem-se ¡os poucos atrás da seção perfuradora.
aa •
W.quita lio acordo com o Ponto 2, caracterizada pelo ia-

' lento da pressão de fluido nos martinetee para mover

to de que cada um Roa conjuntos do prolongamento inclui
um par de elementos-bárra colocados diametralmente opos
tOS e acionáVela por meios hidráulicba.
Máquina de atOrdo com o Ponto 3 0 caracterizada pelo fa
•

de 414.9 'um

4oclggri:40 0 '4

;P:1?919.nWUÇA0 es t 4 orien

ca Mover as barras de prolongamento pana fora da má
olina, p coneetável por moio de massas com o afrouxa-

12.

para dentro as barras de prolengsment0(
Máquina de : acOrdo. Com o Ponte- l1~,-Oaraoterizada pelo
.fato de que foram providos meios ligando os sistemas
gação atuam para impedir o movimentO para dentro dan
barras de prolongamento de um conjunto zob pressão
dos blocos, ata- que as barras de prolongamento do ou\
tro ocajunto estejam eM @Ra

4.9 t20~. ,1)..0r41
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ft

•
fora na perfuraçãoa:'
no Máquina de acordo cbt O Pont() 11.-- tãtãdterliado for

a in-elinateMee.mutueektd
-- e e tUa fora e - a ettegefêts,J.0
•,
akraaa
r-6£44.44.0'POnIap1 laW
Preea
t
te de tO40

estarem previstos meios ligando os martinetes de ams
•

:tos os conjuntos de prolongamento e atuam para estes»
a
der o martinete iaativo, causando um movW:ato pata

221.

Mffitagena
- dePe'rfüríiçãO.
Máquina de acara° com O rffita 21¡"0-arteritai!raPd1-0:
'fatia de qãe ás bari‘rat C-Ctadbras da montagem dS,per».1
.

•"

a

da frente da tentageM de Pe -ffUi'ação interiea
2$0 Máquina de acOrda caiu o Routo vn. ou com o Porifd
earaetititada pela fato de que a ine1int4o par-a foi.)

fato de que as molas sao pressionadas com antecedeu
, 1
_
aa,
,a , aaaa,a,aa
eia na sistema, para assegürar um movimento para foi

8e
I ta das cOrtadoras de cada par é tal que quando
.
montagena de perfUratão são ímpultianadas num sentia:
Mdo partieular de contra rc4aÇã4, uma barra cortaddre
- aa, , ..aaa.aaaaaaa
de um 15E2 estará COrWdel , enquanto que a outra bua:

ra positivo e instantáneo dam baaras de paolonaamena
a
012.5.,

'to do martinete inativo'
Máquina de acOrdo com qualquer dos •panaos anterioréam
a
caracterizado pelo fato de que o conjunto de peças
Perfurador as comaweande uma montagem de perfuração •
Interior e uma montagem de perfuração exterior, dia,

•,,c>

• n•n•

a
n0
- taracterizada pelo fato de que as barras cortadert a

• aa
ada montagem de perfuração exterior estão fixadas.

44.

da

.suportes do tipo sela, montados dd moda a poderem pi

aentidos opostos„
Máquina de acOrdo com o .aonto ao ákacterizada pelo
•
ia,
a
fato de que as montagens do equipo perfurador estão

l'OtÇW:

‘,12Yr.
•

•

ligadas a eixos concentricos impulsionados por meio
'de um motor elétrico, atrearés de engrenagens contraa
rotativas, , • ._
Máquind de aardo com o tonto 1 -5, Caracterizada pelo
. a
fato da que as montagens do equipamento perfurador
estão ligadas a eixos . cohtentricos, por eua vez lie,
a, dos diretamente a Um motor elétrico' .
Máquina de acordo com o Ponto 16, ou- com o Ponto
,a
caracterizada pelo Tato de que os motores elétriaoa

f%af

gere de perfuração ;xterior 6 em forma aproximadamente igual a vau. 9r, compreendendo . uma peça-base cones

At

•
4,.

Pára
.

P

ção. e virarem para dentro, um oposto ao outro. Para
w,
,
.4
afastaram-se da parede da perfuração, quando a máqui.
.

•

„.

na tiver de ser levantada ou abaixada na perfuração:1
Máqairãt -de acórdo com qualquer dos Pontos &e 19 a 24,

250

Y.

pelo fato de que os perfuradõres, fun,. ar
aionando em contra-rotação, exercem também uma açaa
p
;
de amassamenta, feita pela4 faCea laterais deaca
: cUat
a
raspadorae,:\
Máquina de acera° dom o Pétito 11, caraeteriaada pela
a
fato de que existem recursos para afrouxar os referi
'

26

caracterizada

1

dos meios conectantes e processos para retirar: fita
a,
Ido dos martinetes, de modo a serem acionáveis pus

taaa ao eixo impulsor exterior e duas outras peças
a que se estéhdem para frente da máquina, sendo a tu i
perficie interior C exteCior dattas duas peças forma

permitir a ambos os conjuntos de barras de prOlOneam
,a
• a
manto moverem-se para dentro quando isto ar netteek

,das arqueada te e a mdátagem de perfuração iate a

rio para subir Ou baixar a máquina na perfuraçãOa
27. ,Máquina de acordo com o Ponto 26, caracterizada peW

'rior e de configneição CUWIZOialtente rettaagUar

f

d'om supprficm 41aziat U dOiO /add .?. 0/50 O tõs maa
le aurtds Que 4:4,:_tat em ir-te-C:Ca il,o5timiáade com1' se
•

rtuperflolea interiores daa Part.et M'clUeadaa da menta

,

,

topar contra as frentes das dortadoras do equipamena
todo perfuração exteriOr ante a pressão da perfura:

referidos são do tipo refersive-a,
Macalina de acordo com qualquer dos pontoa anteriarea,
te 15 a 18, caracterizada pelo fato de que a monta -

tto

abre a referida montagem de perfuração extea

rior, estando dispostos Os referidos suportes

etk,n".

- •

a

gra,40

•

•

t1.6. 1

ra do par estará afiando.)
Máquina de acerda com qualqUar do t PontOti 21

244

4

postos de modo a serem impulsionadas em rotação

"t4Pvf.

IftifaÇãO intd-ridr fdfMaM &Vãs cO-fír figurliçaes em;
ique se ettendeM radialMe4te dO Centra para O egWer714 1,

fora de suas barras de prolongamento em contacto com
a parede da perfuração, conforme o martinete em atia.
„
aaa
'vidade alcança o limite de zeu rcurso para fora.
Máquina de acOrdo com o Ponto 13 caracterizada pela

.gem 4e p6r-Nr4ão
'Máquina at ad3rda CCM o Tan'tb l, ahracte r. izada pelo
attl, de caia at

ffir.me,du acima referidue
Cr,

ti.açada eM ardd de ej,rOu lo Com
- o Centro comum.
•
a
n,
Idos nata iMpuledres.
'Wduina de ac3rdo cam o n-y ilto :, 9 Ou
Ponto 21.,Á,
-tênt

O-

caracterizada pelo fato de que as barras cortadoras
,nt

r astão situadas nos extremos das montagens de perfura
r-~

!Ç a0 ext

,?" e 4.4..r iO r ri;a2la aad aa am pares de modo

44

fato de que os referidos meios afrouxadores e nanara'
dores cão aaionáveia por MOIO de um cabo elevador
ide longe da superfítie.,,,
2. /Jáquina de acento somo Ponto ra, caracterizada-Pep,/
fato de q4o foram preyidot. meios para sangrar o flu
•n

do dos martinetea de moda). a permitir-a ambos Os Cana

„,,,„
juntos de barraa de P aeldgento
fiat
movetem-t;SP'Paj
Z9- Máquina de aceado coÁ o Ponto 28, caracterizada pelo
•
:fato de que oe fêferidotk meios 0.# graPr ee z,ao 4QAP. naveis desde a supeaiicie.\ _
_
Máquina de acOrdo com qualquer doa fentos de é - a W.
caracterizada pelo fato de que esto providos Mei.00,
de arefe4naia ltrlcÕOPara .regular a ,afcir,_:‘,(Zg

Quarta-feira 9
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-

tombahidráulica —Z - C~Earite o fiei, ds
.
wenta950 para\a máquina, de acerdo com a aargg noti
l'ontos de 11 a 3CW'

Uáquina de acera() com qualquer dos
Caracterizada pelo

fato de

noriap sem isola-14 do maio t por oxigenio em xtesenO4 de r4:/
si.io como cata1is4dor. e de Se uziZ' a solução de qilino2l4V

existirem meios Capazes,

de serem Conectad6s 6dre déférMfn-ades sistemas de bar;
rata de prolongamento de modo

cão no movimento para fora
to dos conjuntos

assim obtida para uma nova r-ea-ç.4 do

a ase irar uma varia .

das barras de prolOnzamm

sel eA4Ma1os 8

inclina

acârdo com o p onto

Uáquina de

fato

de que os referidos

a 11244""

fato de o ácido alifÁtico ser o •ácido' 4 ,- eége,O ou o 44_21.o'

veie

a distância

no referid0 , 0ittsma mediante C CM

prego de soleneides ou similares. .,
33* Maquina de em:3rd° co M qualqjer 40e Isentos
res, sendo

os tubos . de água e ledo

3. Processo segiindo oe pontos

_

PINALY4'TE. a
D

M4,,e.

quina 4 superfície para OS'tU3 descritos.
Reivindicam-se os direitos de . prioridade, de

reqúerer.tc reivindica de acOrdA COL'

Artigo 21 do 0;digo da P,ropriedade industrial'epreve4

' pelo Decreto-Id. ne 7, 905, de 27 de ag;eto de 1945, e , Pr2,wr
ridade dos correspondentes pedidos depositados na Yrança

ae- Orrde

•toma Convenço Internaciona/ 0 estabelecidoe em de
corrCncia de idêntica aelicitação, depositada:10,

e 2. sav.cterlZadO

u:oeetitul.da por grupos a lcoilas c/ou j tomos de hojogelleo,

ariteriet

tolooadoe da

1

rio fato de a p.quinona ser a pibenzoquinona eventualmente

e'

•

partição de

propiOnicc.
_

pelo'
eI
Inseri^

Zl. Caracterizada

meios indlUelz, peças

etgenó obre oUá,do

' 2. ProoeIáo s-e-~o 0 P-Orit-d 1, oaratteri .zado pelC

na perfuração.
32.
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preasab att ci afír144, 4 a 1.1Xin '‘eziPeãtUra superior a tez.;
,
peratura ambiente de maneira qu e a qui no n a sed e
reduzido'
o difenol, corr-aSpOnd' eutes de se reoxidar esse fenol em qui-

Meios impulsores na seção perfuradora.
31.

(Seção III)

eeb ee Nza - 906,203, de 6 de agOsto de 1962,

*1

906.918, de i4 de .112,-6sto de 1962,
915.859, de 19 de novembro de 1962 e

Patente!) da 44etrá1ie, aob )72 17 294/02¡I'.

de 4 de maio de 1962..,

916.510, de 22 de novembro de 1562

'VIRMO N p 174 005

de 14 de outubro de 1965

Requerentet FoRNEcsD01AD ACESSt2IOS S/A IMPO44:0

0MÊROIO

.

Paran4

Mod;lo Industrial: "NOVA CONFIGURAÇU INTRODUZIDA 514 E$VSJO
•PARA MECZNICA DE AUTOM6VRIr
fRIVINj.:21W4kt
."`"Z
1) 1° NOVA CONFIGUIUÇÃO INTRODUZI'DA EM ESTOJO PARA 11E07-N104
compreendendo um estojo que, quando abert
pE AUTOK6VEIS

1

perde su4 forma de caixa pare se transformar numa placa ia'

•,

teir4a na qual se prendem as ''.'errementas, peças e elementow
JeoessIrkrios ao reparo 4e pequeno enguiços e acidentes ae Açor de automOveis, e caracterizado pelo fato da tampa do ee,
t6jo ser fo=ada por duas abas (1 e 2) independentes entrei

e cOncOrrentffla nO centro

,%ce superior d) Jaixa fona. -

de, e, Sem • so11201o, de coniaaidade, formam .duas-laterais opuÀ
cee (3 e 4) do estOjo; ç eluda pelo fato de cada uma da.$ di",;
v ;aa abas possuirem aberturas guarnecidas por chapas (5) me,
tálicas, furadas para peNitir2m a. passajem do c_umpos CG),

111.1
Wtf

mdvels, fixados soa excessos 'das abas (7) constitutivos dos
outras faces laterais do estOjo, excessos Utes que se ,.!,/t/ç./

WR

Rã
Irt.4

.duzem sob a -tampa descrita,

§
TERMO 1e1 50.972 de 22 de j ulho de 1963
requerente: RHONE-POULENC S.A,

29)

.
França

0
Privilegio de inven0o:' "VE0n00 D
P.P.E. NRAÇÃTO DE É STI-tt.

.VINILICOS

REIVIND/CAÇO25

inferiores por ação de eti."3.en0'

sUre um ácido c. liiático em '
p resença de uma p
.quinona, de
UM halOgeneto 4e u:4 m
etal nobre, em p articuler o cloreto

de P alUi o, 0 de um

..f
sal de metal a lCaline do ácido car:00-

Xilico utilizado, cara cterizado
p elo fato de oo fazer agir
O Çt j.1o),;4 si3ke k,140
êlà44-1i.o0bum pweP eS. 0
.5vPqr1,97.

p ej mEOWISA

carater;:sado de acOrdo com o ponto -1-,,

a-oinda como C substancis12ente descrito no. preaente megori..
,

1. Pr
odaSZO d. ?i,eparaçâo'de'eatoree
r íeido e enfáticos
car boxiliços
;

ROVA CONFIGURAÇXO INTRODAEM ESTOJO

iL AUTOmóVEIS_ "

4.1 e ilustrado pelos desenhos c.u.e o adOmpanham,.

177 !de 9 de reergo de 195-s.
romATE INDGSTRIA VAOIWAL DE nOROAS 2 PIRROES DWIA,
uerento:
ILenr
tRO PAUT.O.
V.o(nlo IuatTic1 ''CONJUNTO DE ENGRENAGEM OONICA PARA NAQUINA3
$ PEDUTORES',

•

ser daslocada, dispositivos de comando para os ditos dispositi.

vos deslOcadoreu, caracterizando-se os aperfeiçoamentos por comprem
derem os ditos dispositivos de comando uma caixa suportada em situa. -

co
E fixa cem rela:ão aos ditos dispositivos suportados sobre a dito'
via, dedos apoiados sobre estes ultimos para sentirem a posiçSo do

REIVINDICAÇEIDS
e reauwl1 c ) euujentu um engreragem . ce“.eu yr-72 maquines
iras', caracterizo-ar por o peça pequena apresentar, ruma das extreml-

dispositivo que eetabélece a posição ate a qual a via dever ser desw
locada, e dispositivos de distribuição de fluido sob pressáo dentro 1

taJas, zonas principais, cem diâmetros diferentes entre si e que
tlmantsm de emplitado à mrdide que, se aproximem da parte mediana da

de dita caixa e comandados pelos ditos dedos para, por sua vez, co-.

e outra ponta es peça possui um racesso . perifrico anelar, sen-

mandar a distribuição de fluido sob pressáo para os ditos dispositi-

do que este peça possui -sete dentes; e deslocação tangencial desta pa

vos deslocadores afim de parar o fluxo de fluido sob pressão em che.

se em relação à peça grande, é de 60 mm e a inclinação da espiral é

cada e em soda dos ditos dispositivos deslocadores afim de obter-se

de 40°6 , ; seta peça este acopladasam a paço grande, com deslocação
loy,, ridal de 40 rem.
2) Conjunto de engrenagem p ânico para máquinas e reduto

o deslocamento da via em dirgões opostas em obediãnCia respectiva
direção de desvio efetivo da via com respeito dita posiçáo prede-

term,inada.

re2, scOrde cem o item anterior, caracteriza-se, mais pelo teta de a

2: -AperfeiçocAncritos no sistema 'de levantamento c/ou desloca.

engrenagem grande possuir 40 dentes; e ser dentada cora raio de 6 000,
.a. o da espiral deste
• ou cortador com 12 P.00 . de diâmetro; e inclinaç
0 ; este enpeço é de 25°46 , , e o seu ângulo de funcionamento é de 90
grenagem possui 16 furos com rosca, de 12 ou 14 mm x mm de posso, e
nada furo diste do contíguo ume diSt6nCi8 de 22° 30'; esta -engrenagem

mento de via ferrea, sistema que compreende: macacos hidreulicamentt
acionados, adaptados

função de leVentamento e abaixamento, dispOSi,

tivos' operativamente associados aos macacos para prender a via, afim

de levantai-a e abaual.a de acOrdo
levantamento e o abaixamed
to dos macacos, dispositivos suportados sobre a dita via afim de se.
COM o

25 min de raio, dito recesso lotem um recesso a ne la r Periferico, com
calizado oposto à zona em que estão situados os dentes.
-.e; 3 2 ) Conjunto de Engrenagem cânioa psra máquinas e redutr

rem movidos com 1-as no ser a via levantada 6 abaixada, encontros
para estabelecer o n:rvel ate Ao qual a 'via deverá ser levantada, ais:
positivos de comando para os ditos macacos; caracterizando-se os OP61

;res, acOrde com os itens anteriores, caracterizado, finalmente, pelo

feiçoamentos por compreenderam os ditos dispositivos de Comando um 4s
membro em situaçáo fixa com os ditos dispositivos suportados sobre a

!fato de a engrenagcm pnzuena e et engrenagem grande, serem confeccionis
!das nas dimensZás'ilustrades e indicadas nas figuras 1 a 3 dos dese( blos acompanhantes.
! n.
42 ) Conjunto de etv?,renagem cCnIca para máquinas e redutores,

dita via, dedos para sentirem a posiçáo dos ditos encontros,. disposig,„
tivos de distribuiçSo de fluido sob pressáo dentro do dito membro e

facárde com os itens anteriores , tudo come descrito, reivindicado e-

acionados pelos ditos dedos para o comando da diStribuição de f1uid0

cima e ilustrado no d p s p nho anexo,
,

aos ditos macacos, fazendo os ditos dispositivos distribuidores de

4•n:t. 6

fluido parar.o fluxo de fluido sob pressáo em chegada e cm salda doa

•

ditos macacos com a via no nível predeterminado e permitindo a-pas;
Sogem de fluido sob nressSo em chegada e em salda dos ditos -macaco
-A
para o levantamento c abaixamento seletivo da via em obediZncia a
direção do desvio efetive da via cor4 re$PW9 3.0' dito niye). predes.
• --

K i0Y.&.;,2
'
•
,
eor,
23/
.

• ,

•=j
'" "--

11'L.,b,10 N o 110 690 da 25 de maio de 1959
RoquereMts: MATÉRIEL IN:p-,;STRIEL S.Á. C UNSTRUCTIONS de4N74J5
S.-t.
suiÇn
Privilegiode Invenção:\"APERFÉIÇOAMETÕS 1\10 SISTEMA DE LEVANT-AMENTO
E/OU DESLOCAMENTO DE VIA KRREA DURANTE OS TR .412,41-10$ DE ÇON$TE140
OU MANUTENÇU DA MESMA r 5
,
1. . Aperfeiço=er, t os no sistema de le-v,&ntamento , efou-aesiomento eá via ferrea durante os trabalhos de construção ou manutenção
da mesma, sistema que compreende: dispositivOs deslocadors,-hidrau-

-

‘7.
1111
teriaado
.
, 3. - Aperfeigoomentos no sikt_eM ' de IeVVhfaMento e/ou desloca.
que compreende um Veiculo, uni dispOP',
mento de acardo Com o ponto
í
1, •
,Sitiv0 de sop a g em montado no dito vAlculó, CarecteriZado pelo dito
disposijivo de socagem, compreender i'errcmentas sacadoras e disposi-À,
,tivos de comando para as ditas ferramentas sendo o ultimo disposi
t V.0 de COAXISIP mene_10/14-de, 0 1).erg.5,~ lio aos ditos maaacos,
atuando a nressãO pnvaleeente nas ditas maaaaós sobre os ditos Oisa
d_e
onan.
co para es ditas Ser~11.1.,
.415_0XTOMPPIOAto no 0,s2.ttina de j.wat5rre-At4 004 4-pucat-fr
to dea.Q$1. do com o ponto 2, oEl'acterizados ptlp fato dg compreendei?j
pais dj.spositiv.ps de carga pAYS a 'ela sifdos oproZimodamente cg
•"
r-nlinhOmeno'com os ditos dedetv
—
•:APerZe49.4M.e.ni4O4 EA gAIOto d_e 1e3iltMent,0 e/ou egslocof
nento dia4_rAP o PP3 o O nt9 4,. o arACUrj4k4os NU!, :rato do COmPreen
derem be mIns Para a alif,w,WçaQS,g dg 0,gao 6b p rassZo para OS dispo.:

e tjs oS d e deA10.0eMenUs ede P:t Alld c.ã!sffl 0AM das ditzla bora= Du o £oX
inecer
grandes volumes scb bal):a pressZo o adaptando.se a outra das
porte para os dispositivos deslocadores . e, -por sua vez, suportados
bombas
para fornecer pequenos vollmee coD al.ta pressao) e oisposití n
sobre a dita via e moveis com a dita via no ser esta deslogado,.dis- 1
vos paraipedir o escape de fluido st» gta pycsao atwis C4 bswai
postvs P4ra_o estelNlçaimente da Posição ate'a qual a dite via deVaiu nxessasx
qg i' er4çsN
eá,v. licamente acionados, pare o deslocamento da via-, dispositivoa de su-

:

'2`.4

-_

-
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Pii;alátáte, ot reque-rdhtes reivindidam, de acoW6n
c a leãls:
çá. 0 oplicá'vel; o prioridadc. do correspondente pedido-de patente Z‘
depositado na RepartisSo de Potentes da Sáiça em 23 de maio de 1958,
!pob no 59.860:7 ,, 04..
1

rfi-j--—
r

i / • ",. _ __ _._
.
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!2-2
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7

_

'
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Ttamo N 0 151.495 de 7 de agosto de ;063
Requerente: ODILON BARBOSA PINTO
Minas Gerais
Modelo de Utridade: VENTILADOR PIRA ARMÁRIOS E M6VRT"
EM GERAL a .J2i,e,9
0IVINDICAÇUS
1 - Ventilador para armários e mOveta em geral,-

caracterizado por uma peça inteiriça com o formado de ripas
cruzadas, sendo a periferia recortada segundo uma forma geg

$25 i'

metrica regular ou 'não, as ripas e' n, cada camada ficando die
poetas paralelamente entre si.
1.5

W

1.•—••n•—•.

2 - Ventilador, oonfdrme reivindicação lp careci:
•
rizado por ser uma camada de ripas de dimeneães menores do

To7
-

r4

10

12

que as da outra, de modo a formar um ressalto perif(çrico de
10

II

encaixe.

16

.

)

,;"

Ventilador para armárioa o :uiveis em geral,-

„!"'` •

caracterizado por ser eeesncialmere como deaorito, reivin,

a -----

dicado e ilustrado nos deeenhos anexos..

63.)
79 78 77

59.2

459

7e--t5VC.
FT—EM_
‘Tai !
."2. •

.51.2

46a

:52

t'ea

a_

TÈRMO Na 152.234 do 16 de julho do 1963
Requerente: PENTAFLEX INDICTRIA E COMZRCIO DE)PLASTICOS LTDA
•
RU PAULO unw4 .
-Modelo do Utilidade: n NOVO MODÉLO DE SALEIRO "
REIVINDICAÇOES
1. Nevo modelo de saleiro, caracterizado por ser
Loonstituido de Um corpo no formato de um botijão de gão,
v engarrafado, Oco e dotado de abertura superior, em
pescoço que rícebe, por encaixe, uma tampa dotada de uma
pluralidade de orificios. • ,
2. Nevo modelo de saleiro, como 'reivindicado em 1, 11
é
eubetS:ncialmente pomo descrito e ilustrado nos desenhos
anexos,

rgIN13

FIG.1

1111n 1n11.1•1•11.111111.1 n 11n 111.•
MIEIMMIIIIMIII.M11.111n 1n11.11••• n 111n111~
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TERMO N e 149.802 de 11 de junho de 1963
Requerente: DEMPSTER BROTHERS INC
r • 1-.1 • A •
Privilegio de Invenção: "APARELHO DE MUDANÇA DE RECIPIENTE
MONTADO NUM VEICÃLO "
RETVINDICAOES
"APARELHO DE WUDANÇA ME RECIPIENTE MONTADO NUM VEÍCULO",
1.
earactext izado por compreender um conjunto de transferen
eia alongado, recursos de fixação do conjunto na carro..
viria da um 'Altulo movimento de extensãa para os do»

2.

is lados transversalmente em relííçào ao veiCulo, um con
junto de encaixe em tada extremo do conjunto de transfe
?bela, montado assim para poder ser movimentado para
cima euara'taixo; molas garantindo a elevação de cada
conjaão para eua posi e, ão elevada, e reCursos mecanicos
para mover o conjunto "de transferénola em qualquer das
dirpOes transversalmente em relação ao veículo.
ou1"122 -2,JDANçÁ. DE RECIPIIMTE MOHTADO NUM V.EiCrre
de actrdo com o Ponto X, caracterir;do pelo fato de que
0.conjunto de transferãncia compreende membros separa •
' dos, estendendo-se transverse l np nte tra relação ao veicn
lo com cada encaixe montado em apoio mcSvel nos membroo

laterais.
z. "APARELHO DE litiwrçA DE REcr2wws mONV.DO 2Tum vEÍCUI.O?
,de acOrcto cera o Po»tp 1, earacterinde pele sat,,, 4.(Li

•

1

2244 Ql?artarfieira

i,fa o alia
iiinuem.122i1 tklifib pMaios
altOpulhataa
OS
gas
advantoicaas rara mavea
earrogaria e um par de clX00

Ia etranafarenCaa:palaaaãO doa Meataittlaa

.

na

doe tranaportador.
Pr. lacrp.rarrn unt r1erno9
MUDANÇa.
-roxiLtuoa do
com o poato 1, caracterizada pelo fato
de aotrdo
um eixo DrInei p al, um
que co meios propulsores incluem
rem o trilho

um par

11.

com o eixo. e maios rara mover

-çao•

rdotrno7

Immo

de acera° com o Tonto 1, caracterizado

que o recipiente taM uMa barra aar a encaixe do gancho;

do

pelo fato

com una multiplicidade de ganchos espaçados colocados
em posição para encaixarem os meios de equipamentos de

cada conjunto inclui um par de braçoaparaleloa
gue

tendo uma das exaremidades montada na carroçaria aox
extremidade ligada
possibilidade de no nover e a outra
para encaixar no recipiente.por meios adaptados
WS-1:AD° NUM VEÍCUIA

"APARELHO Dt MUDANÇA= BECIPDRNIE

•

.ferentia.'
da °APARELHO DE MODANÇaMETIECIPIMTTE UONTaDO-NUM 7-7%ICUaea

reiculo num movimento gradual.. aa
"APARELHO
DE MUDANÇA DE RECIPIENTE MONTADO rouvElotinor
12.
de acOrdo com o Tonto fa, caacterOzado pelo fato de

Os tJ.X.Q.5 em cada.direaa

TE
"ArARE1210 15JDANÇA. DE RECIPIM

sle trone*

de
do acera° com o Ponto 7, Caracteriza do pelo fato
que o recipiente é puxado para dentro e para feaa do

de eixos zoou:Ida/asa cOntlauumente em contacto

de acerdo com o

Abril de 1909
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9

13.

tranaferencia.
WAPELHO DE RUDaNÇA. DE BEOIDIENTE MONTADO Nug VEICULQM,
de acerdo com o Ponto 7, caracterizada pels) fato do
que o recipiente tem ume barra ao ganchos com uma mula,

I

tipliolda d e de ganchou virados em direçao opoota, colo

Tonto 1, caracterizado pelo fato .

transferencla inalai um eixo montado
que o conjunto Ac
d o longituda
no conjunto de tranofertn eia e ao estenden

aados em posição para serem encaixados por gancaos e

malmente em relação ao aeiculo, uma luva protetora ema
volvendo o eia% am par de braços paralelos se esten

reis de modo a cobrirem qualquer dos gancho S opostos.
MONTaDO Im7,4 VdcUOI
"A2AREINO DE MITDANÇA. DE Txci p lrNTE

da carroçaria,e uma
dendo da luva para o fim adjacent e
barra aonectora se estendendo entre os braçosardo:imo

membros especiais, montados na barra de ganchos e MS

14.

4(

da/
de acera° com o Ponto -7, Caracteriza do pelo fato
12.4 conjunt0
que os. meios de taansfeatncia . compreendem

h. -extremida de da carroçaria.'
ll MONTADO NUM VEtCULC
aAPARELHO DE MUDANÇA= riscm-wri

de carroçaria raivei para tráo e para a frente, trans

caracterimado por compreender uma aultiplicidade de
ganchos alinhados o convenientemente espaçados, e um.
tranofertncia
veiculo de tranzfeatncia tendo meios de
seja, raios de transferâra
montados em si arOptio, ou
de carroça oia que compreende m un conjunto alongado
traneversalmente ao cora°
ria, que pode ser eatendido
do veiculo para anda lado do mesmo, um encaixe em ca..'

modo a se estenderem para fora de cada lado do-veiculo

da extremidade do conjunto de transferencia. Uva
livre para engatar

.

011 (10.2 .eneatar

veroalmente em :colação no veículo de transferencia, de

em posioão tal que as peças apropriadas possam ancai o
xar no' recipiente e move-10 para cima o para fora

1
1

do..k.

veículo.
L. "APA3ZaHO DE . MUDANÇA Da RECIPIENTE MONTADO NUM VEfOUL01;
' como reivindicado de 1 a 14 e substancialmente como
descrito e ilustrado no rolatSrio e desenhos anexao.

o

em qualquer -um doa

ganchos instalados no recipiente, molas Para forçar

•

os encainen a enaatare a em um dos ganchos, e meios
aropulsor ea para moverem o conjunto de transporte para frente e para trás tranoversalmen te ea relação ao
veiculo para levantar o recipiente para cima do voien .

..
-'

.

L;

'

I

•

lo ou auxá-lo o recipiente para fora do veiculo em re
lação a-cada lado do aesmo.
"APARELHO DE MUDANÇA DE RECIPIENTE MONTADO NUMVEICUcem o Ponto 7, caracteriza do por in LO", de adula
aluir trilhos inátalaaoo no veiculo para guiarem o re
cipiente para cima e para fora do referidaaveicalo.
MHO DE MCDANÇA'DE.RECIPIENTE MONTADO= VEtCUa. "APARII
caratteriza ao pelo fato
DO". de aCerdo com o Pont6 - 7,
Ce incluir um equinamento.especial anstalado num voa
gão ferrovirio para receber o recipiente ae veicula
de transferen cí a, soba: oontrele aos meias de transfe

aaam0 N2 152.997 de 23 de setembro de 190i..
Requerente: oaa0amAaMÁQUIPAS TEXTEIS.EWRAFUSOS LTDA. .
SÃO PAULO.
Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EK
CONJUNTOS AUTOMaTICOS APLICÁVEIS EM EQUIPAMENTOS (CÂNTARA
OU GAIOLA) DESTINADOS AO DESENROLAMENTO DOS FIOS DE DOBINAS CONICAS E/OU CILINDRICAS, PARÁ COMANDO DAS URDIDEIRAS".
REIVINDIOAÇUS
1) "aPEUlleaMENTOS.INTRODUZID0a Eg CONJUNTOS AUTOMÁTICOS

renal-a.
10. "APARELHO -DE MUZAXÇA DE EDCIP-422 'MONTADO NUM VácUa

ArLIaAVEIS 111 EQUIP=TOSILfeaWARA OU GAIOLA) pESTINADOS AO

DO", de acera° com o Ponto 7, caracterizado por incluir ua camiraaJo ae alar, eztraaa tendo mcaaao oalala

DESWROLAMENTO DOS FJOS Dr, BOBINAS CONICAS.a/QU CILINDRICASa

re inataaados de

,

MG IG

weoeaor
.

:4n

G .reC.
"1.

,

G71` :

CG 're ? c • l -

e
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TARA COlfAld11 tus •univnEntAsw i trii-fanartigra 1R)
--k

6r

ItiLt14

dó de ufa conjiitto de ganthellt (I), paralelos entre si, aZia-pta.n
doo abre tatri eixo horizóntal (2) que está pr2so h duas bases,
,
sendo
que,
por
duas
barras
horizontais
(7) o
laterais (4),

Yertidal, independentemente cada um do outro, em virtude da$
tenSS'es $tereida$ pelos fies que abasteeem a urdideira

e do

encosto proporcionadd pela barra (22/, sendo que, na falta
dtii

Il2E1 podem ser os ganehos (1) limitados en posieiles convenlen-

tenso exercida por um dos fios, o gancho (1) correspondento
ca i.rá para trás at5 encostar-se h barra (7), efetuando portM.'

,-ntes ao acionamento que efetuam, o qual 6 possivel pela existtw,

durante essa queda, uma deslocaso CU eixo (5) que será
forçal

;

-

eia de um pequeno eixo (5) existentes nu parte antera-Inferia*
dos mrolongamentos (3) dos ganchos (1) quando situados -45te$4

do para cima, no que, consequentemente deslocará o pino (9)

em poeiçào vertical.

contactes (12) e (13) assim acendendo h
impada (15)

II)

"APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM CONJUNTOS AUTOMÁTICOS

APLICÁVEIS EM E UIPAMENTOS
DZSENROLAMENTO DOS

(CANTARA QU

n a ampola (10) fazendo

a

getwde mercárid (21) conectar os
O

parall.:

Zando a urdideira pelo acionamento do rolais (171.

GAIOLALDESTINADOS AO

Vi

"APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS ai CONJUNTOS AD2OMÁTICOS'

FIOS DE BOBINAS CONICIS E OU CIL/NDRICAS
APLICAVEIS

VCOM16 NDO DAS URDIDEIRAS",,

EM EQUIPAMENTO (CANTARA OU GAIOLA DESTINADOS AO'

como em I, caracterizado Tor ha,
DESENROLAMENTO DOS PIOS DE BOBINAS CONICAS

n/bu CILINDRICAS';

ver na base esquerda (4), Obre o afloramento do eixo (5) um
PARA COMANDO DAS URDIDEIRAS" ,

subs.tancialmonte como o descri,

pequeno pino (9) provido do contra-pesos reguláveis (11),uma
k

ampola (10) que contem internamente uma gota de mandrio (21)
destinada a conectar dois contactes (12)

i4

to acima reivindicado em I, 11,111 e IV. o representado no"de-:
.
.
_ senho anoxo.

(13) taMb5m int-érnat

mencionada ampola,-(10)
III) "APERFEIÇOAMENTOS, INTRODUZIDOS EM CONJUNTOS AUTOMÁTICOS-

APLICAVEIS EM . E UIPAMENTOS (CANTARA OU
naNROLAMENTO DOS FIOS

GAIOLA) DESTINADOS

AO

DRICAS.
DE BOBINAS nrnic4121110J21_,..

PARA COMANDO DAS URDIDEIRAS",

como em 1-o II, caracterizado

por haver sabre a base. esquerda (14) uma lámpada piIdto (15)
conectada N ampola (10)- por interm6dio de fios especiais, e
tamb5m por haver ligado h mesma mpada pilóto um rolais (17)
r

paralizador de urdideira, sendo quntodos tstes dispositivos
,
e
mencionados existentes sobre a base esquerda (4) est"go , vedados
e protegidos per uma tampa metálica (18), a qual á provida de
'
Wma janela transparente (19) indicadora do funcionamentó da

3

impada pilOto (15).

" 16 17

•

"

S

085 do 13 de sotemb2o de 1965 •
Requerente: SERRARIA amar.", SALM Z., MA= SJA - São Pattre
)4odr10 Industriais "EM Nen E ORIGINAL PERFIZ anackrzp. gg Walf,
TIRmo Do 173

IV)

"APERFEIÇOAMENTOS.INTRODUZIDO.SAM

CONJÚTOS AUTOMÁTICOS

APLIC4VEIS.EW.EQUIPAMENTOS (CANTARA OU ,GAIOLA) DESTINADOS AO

Vedas

DE

DZV1SUS E SImiuutsso
• pnivinuAgna

APLICAVEIS EW EQUIPAMENTOS (cANTARA OU -GAIOLA) DESTINADOS AO
DESENROLAMENTO DOS FIOS DE OBINAS CONICAS MOU CILINDRICAS,

•

)ARA COMANDO

DAS URDIDEIRAS",

somo .‘em I, II o III, caracteri-

1. RUM NOVO E ORIGINAE EiRPIE-A2tIC4i-e;
MOICA12ECi Ze EIVIdiES E $3113:64= 9. Gere0WráMk0 0e10,:e10
de pá apresentar segundo Uma vista em oOrto trontootool, 0.oí
uma
de ospcesura pràleamente uniforme e que emite:W.4
plcqus.

zado par serem os ganchos (1) desinados a ficarem em posi44

mez:te : UeliP4ta ioe4tr491kW00~,,49 tapP9zol4j3,027ki

-22=5Pc==÷2=nr__

a wrIltua lâmina flexív-el
' C/Vãs btrOskao-ã o , CaraCtariZat

da 811a regi:e100.8tOl O r Ort6d0CalaanÇa dirleidas for
aand0 (~08p~gid_414%rep oaajasto egoa4ge AO elamentO
Zaddá

ser agdO44oe,
•
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„

retangular, de plástic0 ou correlatos, dobrável transversaI4
mente na linha mediana, em cuja faca externa está afixada pof

1

qualquer processo, outra ),mina delgada, tendo na superfícig

ute Echro E onntIW. É. EOZG app icLuz «?.

desenhos recartilhadós ou outras ilustraçZes, sendo que esta:

E 8ICURES 0 9 conforme a reiTindicag
/15d740/IEs DE 25-itfWES

peça possui cantos em arco; numa das metades da ontra . laminí •
)
flexível, se dispo uma faixa transversal estreita, sOldadj„

anteriOr e caracterzad o pele fato de na altura dos cantos ou
arestas anteriores da dita reentrancia trapezoidal, o perfil

•1

s6tente nas duas pontas, deixando ampla passagem para a cai.

configurar alotas laterais "fis lrgura pa.ticamente aquivalents
teira de fosfdros, 'e'ésta finalmente se encaixa em recepto'

da base do trápézio e l_qual s'éo paralelas, aleitas
estas Ondas extremidades apresentam enéOrpamentoa terminais

1 diasnAo

lo de dita cobertura, em f6rma de latina flexível de plásti,
co, com tres ,dps seun b6rdos soldados nos bordos. da"oUtra Mc,

simulando :maior espessura do perfil.
3. wr NOVO E ORIGINAI PERFID A1WOÃVEL
reiEU iSONTAÈríS DE DIVISES E MUDARES% de ao&rdo com as
no
vindloles anterlores, tudo substanoialm onte como descrit o
s precedemralatério,ralvindioado m03 pontos característic o

•

tade desta mesma face da cobertura.
e2) ... "ORIGINAI

TI

DE
DE COBERTURA PARAf;Alt

TEIRA DE FOSFOROS", acorde com o item anterior fa tuddcorw,
anexo1
descrito, reivindicado acima e ilustrado no deserda°
_A

too e ilustrado nos desenhos anexos ao presente memorielp1

-2

2

ragri-s

,

fie.t

„

•

rigur.È

*V-:9 4.4 '.i.1 9

9
;

3,,de setembro de 1969
TU140 N°173.434 de

fiG.2

SX0 PAULO
Requerente: YOUSSEF BOUTROS FRANGIEH
L MODÉLO DE SINAIS
A
ORIGIN
Modelo Industrial: " NOVO E
REIVINDICAÇOBS
) - "NOVO E ORIGINAL MODEDiG DE SRORTS% ql4e

1e

ca2eteriza

de ume

ae

essencialmente por ser provido na parte posterior

cinta eléstica

préprio eleme nto 0 nol*
e desenho do que acompanham a 1inha
provido de bolsiahq com aba (3) ala

(1) integrada ao

lados possui bolsos (2)

e no lado direito é

shorts
do ó abort

/

rERMO NO 151.476 de 6 de acdsto ce 1963.
Requerente: AKTIENGESELLSCHAFT BROWN, BOVERI & CIE. -

fechado por meio de feCho ei -jir e um boto

co (4) serve de trava e enfeitei .
. , de
ergov0,4,ougru.,5 1 ,2ptPo p4 sons!
22 )
sub-útâcialalue,
prepeAntg c:44.4 conf'Cra's
:acárdo com o ponto
S-;p0l9 s dieep,kgzi-re anep-14
te deecritn .0.3vindj.cado a i
'

Privile. alo de InvenoZoi "FIXAÇÃO DO PINO DE SUPORTE PARA CO,y.
NEXõES TRANSVERSAIS ENTRE ENROLAMENTOS POLARES NOS ROTORE1,*
UR M(QU/0.5

,

SINCRONAZ COM POLOS SALIENTES",
REIVINDICAÇÕES

DO PINO DE SUPORTE PARA CONEXÕES TRANSViRSAIS fft,
12)/4. FIXAÇÃO
__
. _ _ _
TRE ENROLAMENTOS POLARES
_ NOS
.

noTonEs E MAQUINAS SINCRONAS COÚ

a pelo Lato de gue o pino de
C0I- OS SALIENTES ", Caracter i z ad
. porte e fixado ao rotor por rneio de uma articulaçao. 5
_
22) "FIXAÇÃO DO PINO DE SUPORTE PARA CONEXÕES TRANSVERSAIS E'ã..;

,
1C2111, 10 N O 174.987 de 19 de

-.

-

rio 45:tifb

Requerente: 'WILSON SILVEIRA

T._,,s NOS ROTORES DE MAQUINAS SINCRONAS COM
CRE ENROLAMENTU roLAR
.
- • -- —
_
de actrde com o ponto caracterIÊtico
POUS SALIENTES"

gé 1965

----SZO PAULO

Asdelo Industria),; i!oRIrApÁL Tt›G , DE C-OBEiWURA

racterizada polo fato de que o pira de suporte constituo uma'

^.ARTEIRAS DE FOSFOROS
parte de articulaçno.

•

TU

rpldk çArt-

42)

"FIXA£X0 DO PINO DE SUPORTE

rAnA CONEXUEC TRAYSV'ERSAIS nt,;:

Nat

btuarta-reira
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[- NOVO TIPO DE EiF2 PARA COPA, fo.undo- de v...a

TRE ENROLAMENTOS POLARES NOS ROTORES DE MAQUINAS SINCRONAS COM

AJO comuM, porem caracterizado Or•ter suas cinco portas abria
NL OS '3ALi'ENTES", cle
acOrdo com Os pontas caractSristidOS 12
.0 22, taractérisSda pelo iate ue aue

cOnsiste e

1

to-se no acamo sentido.
.

MATO TIPO DE BUFE PARA COPA, caracteriza

,

to ainda por ter os pás verticais, colocando a peça á altura de,
sio, rigorosamente de acordo com aa normas- da "Linha L".
III- TudO coso descrito no pro p ente Memorial

udu rd- rol:ilha de articulaao zzie çm um pino do articulaço

1L tradonos desenhos em anexo ; e clichê.
. 1 3 1 que atraveSSa um pino dV Suporcó j41

I

d forqUilha do r,rt:,

cuio (2) () endaixada em dlife ca V idado (1) no rotal.
4 2 ) 1, IXAC0 DO PINO DE SuPORTE PARA CONEXUES TRA154:,VERSAIS

IRE ENROLANTUS POLARES NOS ROTOP.ES DE MAQUINAS SINCRONAS CO1
‘7'. 3
F OLOS J9JaIENTES", de acordo com os pontos
p recodontes

Q

tud(

n

conforme subs tancialmente descri-te,
r ei v indicado e Pelos demonhos anexes

'SÉRMO No 16/1.656

GE1

do

wsRMO N t 131.845 de 22 de junho de 1961.
Requerente; ROMEU BERTHOLANI E ANTONIO TEIXEIRA -

8 de jul:la de 1964

Requerente:: VENERANDO FRAXISZO DE OLIVEIRA --SÃO PAULO

S;0 PAULO.

ModÊló Industrial: " NOVO TIPO DE ' PROTETOR PARA CALÇADO EM

Privilâtio

amIço ASSADO"

siouxunIo

de Invençao: "UM APARELHO AUTOMÁTICO PARA

DE VASOS SANITÁRIOS".
REIVINDICAOE

REIVINDICAÇOES
- NOVO TIPO DE PROTETOR PARA CALÇADO EM SERVIÇO
raaDu, cujo protetor se amolda facilmente sabre o calçudo comum,,

1- APARELHO AUTOMÁTICO PARA HIGEENIZAÇA0 DEI SANITI-

protegendo-o, caracterizado pelo fato de consistir n Unu, p esa de

RIOS, caracterizado por se formar de um reservatOrio para o ligai
do desinfetante-, dentro daquele havendo um tubo recurvado ligada

couro ou de material equivalente, recortada aproximadamente em fox

ao cano de desclrgs e tendo no outro extremo,brg s outros pequenos

ma de calçado, estendo as extremidades n 9 ?, dotada de uma plura., •
lidado de orifícios em linhas longitudinais para passagem

do óór..

do até a perfeita conjugação entre o - calçado comum.
. NOVO TIPO DE PROTETOR PARA CALÇADO EM, SERVIÇO rE.:,ADU, caracterizado como tudo aubstancialmente descrito e ilus.

. tubos, g stes entre' si ligados formando um pequeno triangulo abe
a
to num dos vártices, e tendo em cada um dos outros uma válvula,
para assim regulai a quantidade de desinfetante, desodorizante
detergente a ser jogada no vaso Sanitário apZa a comum descarga
de água.'
II- Tudo como descrito na

trado nos desethos e clichê em anexo,

do m os desenhos anexos s.
I'

c.,--

G -2
{I G

TOMO No 166.601 do . 31 do domotabl.* do 1964
PAVU
Requerente:. DOCY SANTOS DA SILVA
Móde.10 IndUstriels . " NOVO V13 0 DE SUE M A corA "
Ifj. NDICA'ÇC114;

cL
2

ff

7

nre g ArtÁ

-amorial

e ilustn
-..1111/11
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MARCAS DEPOSITADAS
n•nn••••,nn•••••,..1.1..••••••••• n

PublícaçAo feita de acordo com o art. 109 e seus parerafos do Código da Propriedade Indtuttriml
•
N 878.882
res de mesa, tampas, tesouras para cos- Local: São Paulo
N." 878.867
tura torneiras, vasos, pires. oratos
Classe:
48
Requerente: Vassiliki Nicolas
e xícaras
Artigos: na class e
Local: São Paulo
e vitrines
Classe: 36
N. 878.874
Artigos: Artigos de vestiário e, roupas
"CADIPLAST"
feitas em geral inclusive calçados: agaMóveis e Decoraçõeí
FEDERAL ITAU SUL
Ind.
Brasileira Requerente: Alvas
Ahos, blusas, calças, casacos, camisas,
Limitada
AMERICANO
capas, chales, chapéus, casacos de pele,
Local: São Paulo
gravatas, jogos de lingerie, luvas, len- Requerente: Banco Federal Itaú Sul
Requerente: Codiplast Embalagens
Classe: 40
ços, meias, penhoar, pulôver, quimonos,
Americano S.A.
Plásticas Ltda.
Artigos: Porta abajures, acolchoados
Local: São Paulo
Local: São Paulo
robe de chambre, shorts, golas, taier,
para móveis, assentos ocolchoados,
vestida?, notadamente, sa.1'as
Classe: 50
Classe: 28
veia para salas de jantar e de visitas,
Serviços
paar
assinala.
Artigos:
Sacos
de
plásticos,
cestas
de
N." 878.868
cadeiras comuns, bancos comuns, dorOperações
bancárias
plásticos,
caizas
de
plásticos,
embalaRequerente: Sadel -1 Santa Adelaide
mitórios, colchões, criado-mudo, crista
Operações
de
crédito
gens
plásticas,
tubos
de
plástico,
reves• Produtos de Limpeza Ltda.
.)perações de financiamentc
timentos plásticos, sacolas plásticas, ?eiras, divans, dispensa sob forma de
Local: São Paulo
Operações de investimento
caixinhas de plástico, esferas, envolu- móveis, discotecas sob forma dé móveisb.
Artigos: Ãgua sanitária, alvejantes, anil,
cros, canudinhos, potes plásticos, globos g u arda-ro [as, g u arda-lonças, móveis
detergentes, líquidos detergentes, prepaN.° 878.875
plásticos,
recipientes, artefatos plásticos para copa e cozinha, guarda-casacos,
rados para lavar, preparados para tirar
sapateiras, roupeiras, poltronas, sofás,
para embalagem
manchas, sa8ão comum, e saponáceos
"RAINHA DO
espriguiçadeiras, estantes sob forma de
Classe: 46
°
878.879
.
N
móveis,
estrados de camas, travesseiros
IMPERAlium"
Inc.,
N.5 878.869
N.° 878.884
Requerente: Pedro Geraldo Ferreira
'INTERNI
ARQUILocal: São Paulo
_Requerente: ljanificadora Rainha do
ETURA E DECORATítulo de Estabelecimento
Imperador Ltda.
Classe: 33
Local: São Paulo
.—
Eilhe
Classe: 41
Requerente: Mauricio IV.Infredi
1\1." 878.870
zz zz
Requerente: jacomo ,uzatIvetr.
Artigos: Pães e Bolem
Requerente: lnconal Indástria
e Giuseppe Paganonl
Local: São Paulo
e Comércio Nossa Senhora
Local: São Paulo
Classe: 23
N.° 878.876
Aparecida Ltda.
Classes: 33 e 50
Artigos:
Tecidos
de algodão, tecidos de
Local: São Paulo
Título
alpaca,
aparas
de
tecidos, tecidos de
"BEGUED-STIL"
Artigosc: Carretas e suas partes inteN.° 878.880
caroá, tecidos de casemira, tecidos de
grantes, carrocerias para caminhões, reInd.
crepe. tecidos de cretône, tecidos de
boques e suas partes integrantes e
malhas. sêda, tecidos de lnho, ilinhagem,
"FREBER"
Requerente: criações de Roupas
truck e suas partes integrantes
tecidos de jersey, tecidos de juta, pacoBegued-Stil Ltda.
Ind.
Classe: 21
paco, tecidos de ramy, tecidos de opala,
Local: São Paulc
N.' 878.871
tecidos de perca], percalina, tecidos imClasse: i s
Requerente: S. Haber l Cia. Ltda. permeáveis, veludo, viscosa, flanela,
Artigos: Abrigos quando vestuários,
Local: São Paulo
sarja. sarjinha, retalhos de tecidos
alvas, agasalhos, casacos, / babydolls,
Classe: 36
anáguas, aventais, blusas, blusoes, sou- Artigos: — Agasalhos, alvas, abrigos
.N.9 878.885
tiens, saias, rnaillots, véus, pijamas, ja- ' quando vestuários, b'áydolls, anáguas,
pona, jaquetas calças, calcinhas, cintas, aventais, blusas, blusões, soutiens, saias,
Ind.
cinturões, camisas camisetas camisolas, maillots, véus, visons, pijamas, ponchos,
gravatas, meias, ligas, luvas, cintas, pu- japonas jaquetas calças, calcinhas, cinRequerente: G.H. Comércir
nhos, palas, colarinhos, roupões, robe tas, cinturões, camisas, camisetas, caRepresentações Ltda,
de chambre roupas feitas, saiots, com- misolas, gravatas, meias, liga., luvas, paLocal: São Paulo
binações, uniformes, macacões, paletós, las, colarinhos, roupões, robe de chamClasse: 8
chapéus, calçados toucas, bonés, bo- bre, roupas feitas,. sasots, combinações,
.‘rtigos: Relógios
leros, suspensórios, echarpes, saias
uniformes, macacão, paletós, chapéus,
e vestidos
calçados, bonés, boleros, suspensórios,
N.° 878.886
túnicas echarpes, vestidos
N,° 878.877
Requerente: balei — Santa Adelaide
N.° 878.881
Produtos de Limpeza Ltda.
"Local:: São Paulo
-LON"
-"DROGA NATY"
Artigos: Aguas sanitárias, bactericidas
para fins . sanitários, desodorantes sanitários, inseticidas, liquidos desinfentantes,
PPauereiúc: Droga Naty
1.. ou
Requerente: Coniecsós,
Local: São Paul
sabões desinfetantes e Réts
Limitada
Classe:
3
Classe: 2
, n
Local: São Paule
Título
878.872
Classe: 36
--N.° 878.878
Artigos: Anáguas, aventais, baby-dolls,
SOSERV
bonés, bermudas, ceroulas, alvas, agasalhos, casacos, vi•sons, casacos .bldas,
..,"LUOIMAR
Requerente: Sérgio Roberto Pizelli
blusões camisetas, camisolas, casulas,
Local: São Paulo
chale, chapéus, .culoteá, dolmans, domi: S . . E . » Cosin é ticos Ltda
nós, cuécasa, calças, caleinhas. meias. Reg ti
Classe:
Local: São Paulo •
Rermarente:
Metalúrgica
Lucimar
Ltda.
martinhas,
mantast,
pijamas,
peitilhos,
Artigos: Como marca de serviço, de
Classé: 48
- calçados, chinelos, combinações, lenços,
Local:
São
Paul'
•
•acôrdo com o art. 74 do C.P.I., á ser
Classe:
11
bonés,
boinas,
libres,
gôrros
Cartolas,
Artiaos: Para distinguir artigos de teu
usada pela requerente, em seu ramo de
togas,, turbantes, ponchos, roupas feitas, cador e .saber: Pentes. grampos pari
serviços de contabilidade em geral
Artigos: Abridora., de lata, açucareiros. roupas brancas de uso pessoal, ponchos, o cabelo, fivelas para o cabelo, estojo,
aparelhos de Chá c café, aparelhos de
N.° 878.873
tiaras. véus. vestido,
para batons c para pós de arroz, sabone
. jantar, ba.,terasi de cor-loisa, borabOniéres,
poaeiras. caixas para pó de
N 98'ih.891.
biscoiteiras, esa.mrolas., cafeteiras, bacias,•
arroz. escôvas para dentes, cabelos, ci
bandejas. argoltts para guardanapos e'
NORTHON
' lios a unhas, sabões c sabonetes; longe
similares, compoteiras. conchas confeiInd. Brasileira
bato°, lápis para maquilagem, Mem
teiras, fôrnidS, "formões, colheiero:: de ,
pan o cabelo, creme e pomadas pari
mesa, talhares, facas, tiejlas, vasi1harnes,1 l'.. P.Ozerente: Ciro Belorti
i/equerente: Indústria Artística
3- ,ora: 5a Pauir
a mit,
' ersimaclos Ltdaf
vasilha, recipientes, sacarr.;',111as colhe-

"ALVAS"
-Brasile1r9

Brasileira

d'SUZIGAN''
• Ind. Brasileira

II

Brasileira

-Srasileira

Bxasileira

"MINI
Ind. Brasileira

I

Ind. Brasileira

C OROADO
Ind. Brasileira
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Classe: 17
Artigos: Pitas de máquinas
e carbonos
:Na 878.892

N9 878.898

VISTRIBUIDOU

UTILÈTRICA-INDUS
TRIA E COMERCIO
DE MATERIAIS ELE
TRICOS,

VEICULOS
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N. 878.904

l'sZ.9 878.919 =Tlis'

tASA'DÀS";
:FÁBRICAÇ

ABAU OLIVEIRA.
Ind. Bras,

Requezente: Oliveira Indústria e Co- Requerente: Casa das a abricas Tecla
mércio de .açúcaa S. A,
dos Limitada
Local: . Paraná
• Local: Minas Gerais
Classe: 46
Classes: 23 e 36
Artigos: Para assinalar e distinguir,
Titulo de Estabelecimento
DIVECAR
sabaa gel pó, e em barras
N.9 878.911
Requerente: Distribuidora de VeíN9 878.905
culos Carraro, S. A.
Divecar
Local: Paraná
SABX0 XAJADO
Nome comercial
N9 878.899
Ind. Bras.
Requerente: PO) Breyner Limitada
Pvcquer ente : Oliveira Indústria e CoLocal; Minas Gerais
mércio de Açúcar S. A..
Classes: 8, 38 e 30
X.ocal: Paraná
Classe: 46
Titula de Estabelecimenta
Requerente: Distribuidora de Veí- Artigos:. Para assinalar e distinguir,
N.9 878.9]'
sabão em pó e em barras
culos 'Cárraro S. A. — Divecar
Local: Paraná
N 5 878.906
•
Classe: 38
Artigos:' Para assinalar e distinguir:
Blocos para anotações; blocos para
cálculos: blocos para correspondêni
SANTO CENTRAiS stert1ICA5
cias; cartões de identidade; Caraties
ri P r•efotrInlo C
de visitas; cartões índices; cheques
11,4.0• tO 1 w•hir
IL•1 7.1•9 rd (K• • ESCCIAIA - Ia,.
em brancos; duplicatas; enveopes;
1.0111
1134 ., -,érole/
f ír n a • t.te • e( É.1
etiquetas; faturas; notas fiscais; no. - 45111 -VI
.---tas promissórias; , promissórias em
branco; recibos 'ern branco; radiogramas
Requerente: Espirito Santo Contraía
N9 878.900
Elétricas S.A. — ESCELSA
Local; Espirito Santo
Nome d3 Empraaa
Na 878.913

!amo

Requerente: Paulo Iviarques da Silva
Local: São Paulo
Titulo de estabelecimento
Classe: 8
N9 878.893

BREYNER.

DIVEOLE

GRACIELA

Brasileiva

,

tequerente — Indústria e Comércio
de Couro Graclela LtdLocal: São Paulo
Classe: 35
Marca — Gradeia
artigos: Bolsas; caixas; capas para
tlbuns; capas para livros; coleiras;
lstojos; malas; maletas; mochilas;
pastas; porta-níqueis; porta-notas;
sacolas e valises
N9 878.894

iPROJE X'

.

f

LA

N.

Requerente: Projex Engenham COiND DRASILEiRA
mércio e Construções Ltda.
Local: São Paulo
Raquersnte: Santos, Olivo & Cia.
Marca — Projex
Local: Paraná,
Classe: 50
Classe: 41
geniços — Construções eta geral; Artigos: Para distinguir: arroz; feiltbras de arquitetura; projetos e plan- jão; farinha de mandioca; farinha de
tas; serviços topográficos; saneamen- milho; fubá; çanjica; açúcar e sal
io básico; planejamento e assessoraempacotados ou não
Mento; serviços técnicos de engenhaN9 878.901
ria civil; revisão e fiscalização de
obras de engenharia e construçõe,s
em geral
s
N9

..._ eS fki N.)

..)

Requerente: cooperativa Ceuti ai
Agrária Ltda.
Local: Paraná
Classe: 45
Artigos: Sementes
N9 878.907

ORDEIRINHA
ND BRASILEIRA

878.895

Requerente: Armazém Cordeiro Ltda,
Local: Minas Gerais
Artigos; Aguardente
Classe: 42
Na 878.908

e...TROPICAL HOTEL

Salvador-Da.
Requerente: Daniel Amoedo Leira
Local: Bahia
C19 sse: 33
Titulo de Estatelecimente
N.9 878.914

?requerente: Santos, Olivo & Cia.
Local: Paraná
Classe: 41
Artigos: Para distinguir: arroz; feijão: farinha de mandioca; farinha de
milho; fubá:, canjica; açúcar 'e sal
empacotados ou não
N9 878.902

AÇUCAR PARAM

Requerente: Auto Viaç.. aolanasia
Weal: Rua 224 n9 42 -- Vila Coimbra
Ind, Bras,
Classe: 33 — Insígnia
N9 878.119a
Requerente: Oliveira Indústria e Comércio de . Açúcar S. A.
Reta
Sidney Christo aasdelli
Local: Paraná.
Local: Minas Gerais
Classe: 41
Requereate: .Pranciacu ,santaro Vida.
Classe; 32
Artigos: Para assinalar e distinguir,
Locar: Bahia
Artigos:
Revista e artigo. Cetro- açúcar
..._
as _
Classe: 33
doméatico3
N .' 378.903
Titulo
dd
Estabelecimento
N.9 878.999
..,
N,9

SABAO-PARANA
Ind. Bras.

SC) 2- COPOS
CARAVANA Â ESPANHAJ
!Requerenta: Oliveira Indústria, e
mércio de Açúcar S. A
• Local: Paraná
K. „,,rente: Mimando Pessoa atinas,
Nana, a.: (111p, •
Classe: 46
Locai: Minas Gerais
Reaaasanaa Aacacla Alvora03 de Tua
aequeaente: Ferneaaio laaarigaes
Artigos: Para assinalar e distinguia;
Classes: 14, 15 e 38
rismo Ltda.
aass
Local; parallat ,••
aabaa Cm pó,. e em baaraa sa„,
Titulo de Estabelecimento
Locai: Bailia

-1

,
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Caiassa:
Local: Guanabara
I dias pomes artificiais, porM-pao, por
Nome de Emprêsa
! seiras para relógios, protetores para Artigos: Para distinguir: alavancas,1
:2a.
anéis
de
acele
radares,
inseminam
documentos, puxadores de água para
N9 878..428
1 uso doméstico, porta-copos, porta-na- pasta°, anéis cie esferas para rialaquais, porta-notas, porta-documentos, mentes, aneis de oiro para facilitar
1 placas, rebites, roctinnasa recipientes, o arranque dos motores, autoluariiirevestimentos -plásticos, suportes, aus caaores, apare:aos para aperfeiçoar a
portes para guardana•pusi, saleiros, tu- mistura co combuativer; da motores
CONTINENTAL
,
lios, tigelas, ttIDOS para ampolas, .tu- a explosão, anais de segmento, delas, Requerente: ESE — Ea•ripresa ae ocra
: bos para seringas, travessas, aipos ae bornoas. de ar Comprimido, bombas
viços de Engenharia Ltda,
!material plástico, tufos plásticos, sa- luoi-nicances, aornaaa circuraçao,
Local: Guanabara
colas, sacos, zaquinhos, sola a e sola- bornaes ao cambuativeis para moto.
Classe: 50
dos de saltos plásticas, vaallhames, res, bomoas para caco, ourrinnoa, Artigos: Serviços
'
de Engenharia:
vasilhames para acondicionamento, p ombas as age-a gasolina para auN9 878.929
Pecluarentes: Importadora de Discoa vasos', xícaras, cola a frio e colas nao comoveis, brunam:as, muros ate 111UW incluídas em outras classes, para bar- r.,::cal_u:c 0 Les, carcsana aaaeçotes
Limitada
i
Classe: 8
•
'racha, para cortum e s, para marcinea- anulara, klUeo de areios, eilindroa,
ros, para sapateiros, para vidras, pas- cuiL,17,SO r CS, os. 0)1.1raciore,:, eamolos,
Titulo de Estabelecimento
ta e pedras para, afiar. • Esincill em cai-tereinur eagern, cartel! do mo?.€
la 9 878,917
tor, comutaciores, cucais d.e placas,
,
o •eln pasta
pedra, em pó, em disc,
para afiar, moer e clesgastar, reoolos, cie emoueagem, culatras calmaras,
Adesivos para tacos, adesivos para camisas pata, clurairos e trilhos, caiitETIFICA DE MOTORES
!la411hos e adesivos para azulejos. xa; osialarilicaçao, daerenciai,
MEPISA
! Anéis, .. carreteis para tecelagem e tribulaorea as gazolina, diairagma, Requerente: J. Alonso Rendo & Cia.
Ltda.
g=
guarnições de material plástico para. dispositivos ao ailauque, dinanws,
Local: Rio de Janeiro
plasticaa para reves- clasposinvos agniçaa eletrica para
indústria
Classe: 33 — Título
emareagens. endranagens,
keqtlerente: Metalúrgica Fibra S. A. timentos de assentos e „para eastofa- moi,ores,
engrenagens para mancais, engrenamentos e capas de automóveis,
N9 878.930
,• Loaal:MaTISA
para crernaliieiras, eixos de, co.
inentearas
Minas Geral
,
"
. _ gens
mando, careça° e transmassao, elevaCla.sse: 11
• N. 873.920-21
dores hidráulicos, engrenagens mui-!
hrtifflis: Alavanca,s , aldravas, Ramaamacaaores, anarenagans •ae paratu4es, arames li.sos ou farpados, arcos
aos sem fim, engrenagens ata cauda
fie sérra, arrebites, arruelas. bigornas,
forSOM:
buiçao, engreno..gaas para eixos de
braçadeiras, brocas . cadeados, canos,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
comando aas vaívalaa e para- eixos
áldastria
chaves, conexões Para encanamento,
de tmaniveríts, alitaas para sa- Requerente: Oxisintese do Brasil,
cremalheiras, cruzetas, dobradiças,
unicactores cie liquiclos cannaustivels,
angrehagens, fechaduras, fresas, ganComércio e Indústria Ltda,
C laai S.A. —
Requerente:
geractores, gertiaaves dec orrent e, gaL
Local: Rio de Janeiro
thosa ! grampos, latas, luvas, mancais,
dústria
e
Comércio
radores tio aleira:ia:Lide, injetores para
Inatrisea, parafusos placas, polias,
Classe: 1
Local:
São
Paulo
carburadores, ivar.ficaciores centriftt- Artigos: Produtos peroxidados em
tubos o varetas
porcas, roscas , tubos
Classe: 3
gos, mecanismo impulsionador do ca"fa
Artigos: Para distinguir: gravadores, 'arancim; motores cie comanstao, mui- geral; substâncias e preparações qu1.
878.918
na
fitas magnética s , discos gravadas, fi- tipucaaorea, guincnaa, guindastes, mo- miam usadas nas indústrias
tas gravadas, filmes revelados, ma- las de valvulas, inumes, mancais ae totagrafia e rias análises quimicas,
Metaldrgica Fibra
Substâncias e preparações químicas
quinas falantes, aparelhos de iremolas macacos de róacas, ce
anti-corrosivas e anti-oxidantes;
S/A MEFISA
quênCia modulada e aparelhos trans- roletas,
paraiusos e maraulicaa, macacoa me,
detergentes.
missores de soas
canicos, magnetos de igniçao, man- ••••••
Classe: 32
1e quarenta: Metall:as:0a Pit ira S.A.
N9 878.931
dris, magnetoa para motores, motores
Local: Minas Gcrais
Artigos: Para distinguir: veiculos
explosao e cosncustão interna e elepublicidade gráfica, publicações
N me Comercial
pinhões, platinados para N,cipressas em gerai contendo textos e talcos.,p•acials
N ° 878.919
de alavancas de embreailustrações de qualquer espécie, al- cuàs,
Si
buns, almanaques, catálogos a:ilhetas, gem, parafusos ' aem fim e de rodas,
de motor, aparelhos de cosiTAUM
listas e guias, avros e obras anistio- pistões
cas, cientificas, literárias ou religio- sumo de gasolina, ressaltos repuisioámetria Brasileira
sas, filmes televisivos e cinematográ- nadores de rolamentos de rolos, rolaficos, programas radiofônicos e tele- mentos, redutores, catalitoa, silencioZ.
Mercantil
Ltda.
A.
te:
necagren
visivosa documentados, reportagens sos, segmentos -de pistão, engrenagens Requerente: Oxisintese do Bra.511,
Local: São 'Paulo
parafusos sem fim„ a:epara dores de
Comércio 'e Indústria Ltda.
• filmadas, partituras musicais e (ir- egraxas,
óleos e cilindros, tuchas
Classe: ;í3
Local: Rio de Janeiro
quest2.-ações
"
válvulas, tubos condutores flexivels
ArtigOs: -Para distinguir. artefatos na •
Classe: 1 — Título •
N.
878.922-23
de gasolina, válvulas para motores,
natarial plástico e de nylon: Recepia
No 878.932
virabrequins, - velas de ignição - para
tnteg. fabricados de material plástico,
motores, valvwas de aspiração, rola)eveatimentos confeccionados de subamantos para 'motores, platinados" de
Ucias animais e vegetais: Argolas,
TÁPE•
motores
OXISINTESE DO BRAzLW
açucareiros, armaçóes para óculos,
oules, bandejas, bases para telefones,
•
Indistrla
.Brasileira
878.22;
,
N
baldas, bacias, boasaa, caixas, carteiCOMÉRCIO E INDÚSTRIA IMA.
ras, chapas; caaos para •ferramentas
ealxas
para
aconatensalios, critzet•as
RECut'S RIIPRESEN—
Requerente: Oxisintese do Brasil,
Discos CBS S. A.. —
dicionamento' ile • aliinentos, caixas de Requerente:
Comércio e Indústria Ltda.
Indústria e Comércio
•
COMÉRCIO
E
TAÇÕES
naterias,
coamaterial plástico para
Local: são Paulo
Local: Rio de Janeiro
dores, copos, panacas, colheres, con
DE PEÇAS LTDA.
Classe: 8
Nome de Emprêsa
chats, cestos para pão, cestinhas, escpas para, alfaiais e Pará haroS, cálices, Artigos: Para. distinguirgravadores,
N° 878.933
magnética s, discos gravados, 11. Acquerente: R ECOPE — Representa.
S,estos, cdStiçais - para velas, caías- fitas
ção e Comércio de Peças
tas gravadas, farae.s revelados, mápara -guarda de • objetos,- cartuchos; quinas - falantes, aparelhos de freLocal: São Paulo
,o,s‘çf
aoadoresáiaaa chá; deacanao para ma- quência-modulada a aparelhos transNome de Einprêsa
•
Los, copos "e copinhos -plástico •para
missores de sons
N9 378.927
sorvetes caixinhas_ de plástico para
•
Clas,ae: 32
sorvetes, colherinhas, nambu, garfi- Artigos: Para distinguir: valcUlos ao
nhos de plástico para sarvetes, fora' publicidade gralica, publicações imMV AS "SAFAR"
minhas de plásticos ps ia sorvetes, pressas em geral contendo textos e
Sundiai— Est. clf
guarnições de material plástico para ilustrações, de qualquer espécie, aicalçados, discos de mesa, estojos, es- buns, almnaques, catálogos, folhetos
ao Paulo
\ • S—
tojo, para ÓCIII0E, enfeites para au- listas e guias, livros e obras artistitionfavels, escoadoras de pratos. funis, cas cientificas.. literárias ou aeligio.
Titulo de Estabelecimento
fornias para dikes, fitas isolantes, ,ias. Filmes t•alevisivos e cinematoRequerente: Muhaminad Khalfl
filmas virgens, fios de celulose, fe •• gráficos, programas radiofônicos e te .faallioneh
Requerente: • Maschinenfabrik Tuner
tibo a. para bolsas, facas, guarnições, levisiVos, documentarioa, reportagens.
A.G.
Estabelecido em: São Paulo
guaraiições para' Amparas e mama- filmadas, partittd!ad musicais e oia Classe: 22-23_35,37 .
Local: com sede em OberutseliTata
.
deiaa.s, guarnições para porta blocos,
nus, • Alemanha. • .
aucatraçõas
•
N9 873.927
guaanições para liquidificactores e
Classe:
878.924
9
para batedeiras de frutas e legumes,
Artigos: • Máquinas para curtir, para
guarnições de material plástico para
a fabricação do couro • e para o be,
ESE — EMPRESA DE SERVIÇO)
utensílios e objetos, ausznições paia,
£1COPE
neficiamento do couro.oolsas, garfos, galeria; para cortaa faiai :inçai) o o beneficiamen.
• DE ENGENHARIA LTDA. para
nas jarros lasinnaaoa !lastima lan-' Indtist pia.Bresileira
to de plásticos a de artefatos da
:heiras, mantegueiras, inalas Massas!
plasticos, Maquinas, transamtadoraa,
•,a
•st a' a --anti-ruídos, crinóis, prendedores de Remanent:::
especialrn . ai: s. com ea:reias transpor:a
Lua--- tripsc ets?.
1.3m11,:taa
1
roupas, puxadores para móveis, pires» ção e comérel .)
tadoras.
1
'Ices CIc Eneenharia Ltr.h.
Local. São Paulo
tratos, paliteiros, pás de cozinha, pe ..

Classe: 50
•
Çerviaps: Organização do excursões
grupos e individuais. Lançamentos. Promoções. Pralicidade
N. 878.916
í-
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Ne 878.934

gã,os, matérias para vacinação, sciros,
Classe : G
máquinas de embragar maquinai
produtos de sangue, produtos para á Artigos :. Para distinguir: Acopla - de empurrar; máquinas de enfornar,
medicina e a farmácia, produtos mentos axiais; alavancas mecânicas máquinas de engraxar; máquinas MJ'
contra a infeção.
alavancas partes de m q
áuin as; Anéis estriar; máquinas • de explosão ; 1)1W
de seguimento; anéis partes de más quinas de fabricar produtos ; mama ; •
878.938
quinas; anticle 'sonantes para moto-- nas defiletar ; máquinas de roscar;.,
res ; aquecedores de máquinas ; arfe 'máquinas de sacudir ; máquinas sit
tes; arranques de rc atoreas; apito de salgar
;máquinas / descascadoraa;
máquinas; aros da máquihas; balan., máquinas desempalhadoras ; máqui,
ceiros de máquinas; bases de má- nas desfibradoras; máquinas desin
Requerente :
CheMie Grünenthal quinas; barras de máquinas ; bate- tegradoras; máquinas desnata dorag;
estacas; betoneiras ; bielas; blocos máquinas distribuidoras; máquinas
G154731.1
Local: com sede em Stolberg (RhIcl) , partes de máquinas: bonibas a pis- elevadoras; máquinas empacotado.
tão;; bombas centrifugas; bombas ras; máquinas encardenadoras; má, a
Alemanha
elétricas; bombas hiráulicas; braça quinas encanadoras; máquinas encsa4
Classe: 3
Artigos: Preparado analgésico, anti- deiras de máquinas; braços de má. veladeiras; máquinas enroladoras
pirético e antipirético e antiflogístico quinas; bronzes de máquinas; bronzi- máquinas ensimadoras; máquinas eg,
Requerente Maschinenfabrik Tuner
nas ; buchas de máquinas; burrinhos; cavadoras; máquinas estampadoras‘
N 9 878.939
cabeçotes de máquinas ; cábreas; ca. máquinas espremedoras; máquinas
A. G.
brestamtes ; acdeias para máquinas; furadoras; máquinas gasefieadorasa
Local: com sede em Oberurscls Taucaixa § partes de máquinas; calandras; máquinas gramadeiras; má quinas
nus, Alemanha.
calços partes de máquinas; caldeiras impressoras; máquinas impulsiona..
Classe: G
de máquinas; câmbios; camisas para doras ; máquinas lavadoras, máquinas
Artigos: Máquinas para curtir, para
máquinas; canos partes de máqui- lixadoras; máquinas misturadoras ;
a fabricação do couro e para o benas; carburadores; card ans ; chuma- mar/ninas moedoraa; máquinas puis
neficiamento do couro, máquinas
ceiras antifricção para • máquinas; verizadwas; máquinas purificadoras
para, a fabricação e o beneficiamencilindros de máquinas; colares para _máquinas rachadoras; máquinas
to de plásticos e de artefatos de
máquinas; compressores; comutado- finadoras; máquinas refrigeradoras;
plásticos, máquinas transportadoras,
res de força; comutadores de veloci- iriáquina,s secadoras; máquinas sepi-5especialmente com correias transpors
dade ; condensadores de máquinas ; _ oras; máquinas serradoras ., mesa a
tadoras.
PRODUQ-1?,01/U2)2 QUI:MICOS, INDdnuie condutores
v nora ovinas soldadoras; máquinas sopra,'
E COMÉRCIO, 1,111t.
•
N 9 878.935
cot/ritos para máquinas; contra,shass duras; máquinas torcedoras ; milaquja
.d
Requerente: Produq-Produtos
, tes de máquinas; contrapesos de má- nas torneadoras; máquinas t ri til
micos Indústria e Comércio, Ltda. quinas ; coroas para Máquinas; cora duras; máquinas ventiladoras ;
Titulo de Estabelecimentó: rediças para maquinas; correntes de quinas urdidoras; marteletes inecáma
máquinas; correntes de transmissão; coa; martelos mecânicos; xnecallinig
Classe : 3
molas de má
cruzetas para máquinas; cubos para de máquinas ;
5
N 9 878.940
maquinas; culatras de máquinas; quinas; motores; munhões para ma'2.
quinas;
parafusos
para
máquinas
s
dínamos; discos de Máquinas; dragas
mecânicas; eixos de máquinas; ele- pedais para máquinas; pentes detrodos; êmbolos; engenhos de cana ; máquinas penteadores de teares; num
engenho de serra ; engrenagens de gadores de máquinas; pilões de . na
máquinas; escatéis; esmeris de má- quinas; pilões partes de máquinas;
Requerente : CISA — Incorporadora quinas; esmeris mecânicos; estassani- pistões para máquinas; placas para
e Construtora de Imóveis Ltda.
zactores ; excentricos de máquinas; tornos; placas para tornos; placas
Local: Guanabara
facas partes de máquinas; ferramen- partes de máquinas; plainas; plain-/
tas mecânicas; ferramentas partes tários; platinados de motores ; polias;
Classe : 38
de máquinas; filtros de máquinas; politrizes; pratos de máquinas; prenR,eauerenta Masehinenfabrik 'rumar Artigos: " Agendas, bilhetes, blocos foles de máquinas ; fôrmas de má- sas; ralos de . máquinas ; redutores •
para escrever, cadernetas, capas de quinas; fornos de máquinas; forquis para máquinas; reguladores de fôr.
A.
Local: ,com sede- em Oberursel/Tau- panei ou papelão para álbuns, livros lhas; ,•fim.nzlelores de máquinas de ça, para máquinas ; aeguladoras de
e documentos, cartões de visitas e costura; freios; !rasas; furadores de velocidade, para máquinas; rolainen.
. • nus. Alemanha.
comerciais, cheques, duplicatas, en- máquinas; furadores .mecânicos; ga- tos de motores; rolos partes de inqa
Classe :
Artigos: Máquinas para curtir, pala velopes, envolucros, etiquêtas, fatu- tilhos de máquinas; geradores de quinas; rotativas; rotores; segui/ima-2
a fabricação do couro e para o be- ras, notas fiscais, notas promissórias, correntes; grelhas de máquinas; tos; separadores, partes de máquí
neficiainento do couro, máquinas recibos, rótulos, envelopes e livros gruas; guias para máquinas (partes) ; nas; tambores, partes de má quinaSh;
comerciais não impressos
para a fabricação e o beneficiamen,
guinchos; guindastes ; hastes de má- teares; tesouras • mecânicas: . tornos
to de plásticos e de artefatos de
quinas; insufladores de ar para má- tubulações para caldeiras; turbinas;
N9 878.941
plásticos, máquinas • "Pansportadoraa,
quinas; juntas para, máquinas; lan- valvulas, partes de máquinas; verifi • •
especialinente cem correias transpor.,
çadeiras para máquinas; lanças par- ladores, parte de máquinas; vento'
CISA - Incorporadora
tacioras.
tes de' máquinas; lubrificadores par- inhas; partes de máquinas; virabrea,
•--------a
tes de Máquinas; macacoa; mancais quina; volantes, -partes de máquineà.
N 9 878.936
e Construtora de Imóveis Ltda.
antifricção; manivelas de máquinaS;
Requerente: CISA — Incorporadora máquinas abanadoras; máquinas
N 9 878.943
e Construtora de Imóveis Ltda,
achatadoras; Máquinas 'afiadoras;
si:
Local: Guanabara
máquinas ajustadoras; maquinas
a,
VERMELHO ' BRANCO PRETO.
Nome Comercial
alargadoras; máquinas alimentad .o,
ras;
máquinas
alisadoras;
máquinas
N9 878.942
10 ft
alumadoras; máquinas arna.ssadoras;
máquitias a,plairsadoras; máquinas áras 4
qui adoras ; máquinas arrolhadoras;
e I.
maquinas aspiradoras; máquinas
..9)3) ® Ts,10
atarrachadoras; máquinas a vapor;
INDUSTRIA METALURGICA S. A.
máquinas batedeiras; máquinas benefieiadoras; Máquinas bombea deras;
Requerente.: Ibelco Idc ai 'aia. Meta máquinas brunidoras; máquinas buris
(adoras; máquinas catadoras; más'
lúgica S.A.
Local: . São Paulo
quinas eentrifugadoras; máquinas oFnAcn " - 1'IHC) BRANCO
Nome
de
Emprêsa
classificadoras; máquinas coletoras;
Regue:ca.:si J. R. Geigy S.A.
Lalústrii' -1
Ibelco
Máquinas - compressoras; máquinas Requerente
Local: com sede em Basiléia, Suíça
N 9 878.943
Meta l úrgica S.A.
condensadoras;
máquinas
construtoClasse:
". • .1
Local
:.
São
Paulo
Tas ; máquinas cortadoras;
Máquinas
;.
Artigos: Pastas dentifricia8
Classe: 07
de
abrir;
máquinas
de
acoplar;
má—
'
distinguir:
Adubadoes(
Artigos
:
Para
N: 878.937
quinas de alumar ; máquinas de binar
Anainhog
fios; máquinas de bobinar'; máqui- -- Ancinhos emilhadores
nas de bordar; máquinas de brigue_ mecânicos — Analnins puxadas a ca.al,
Arrancu dores de !
valos — Atados
tar ; máquinas debruadoras;
— Arranaadores do Piantaai
nas de calandrar; máquinas de cor- frutos
de tocos — - Balanein3f
, dar; máquinas de clareãr; máquinas Arrancadores
Wal~1111~20~01111~1111
Batedeiras agrícolas -- Bicos para
! de colar ; máquinas de conservar es- —
BrJ;sileir?
— Bombas agrícolas — Borw
tradas ; • máquinas de coser; máqui- arados
'dadores agrícolas — Braços de ara-Requerente : Spofa, Spojené Fuá/ilha
nas de costurar; máquinas de cavar; d os — Capinadeiras inecárdeaa
Pro Zdravotnickou Vyrobu ern.
maq atlas de debruam; máquinas de arpideiras C.- ao deil'asi - e- Ceifa
cês: Spof a, Usines Plrism ? asa q es
máquinas
descarnar ;
dederr a:ed eiras — Ceifeis • - Canos cit. arr,..L:
mamarias cie descaroçar; máquinas .d
co.rç.n,jr.r,
Charra • •
.... •.• :
; máquinas • do despol- ânicoa de cm
5.; r; arerite
Ibeleo -- 1
a
Artiacis Majaaaments s, ci. ea i máquinas de difundir; magna Deacavadeira.s u ián icas
Meta 1 eisraica: , S . A.
clutos farmacêuticos, produtos de (Sr.
,., da ("a(rram máqu i nas da drenar; Ii 'oadores agrícolas — Des5imaslase.:
• Lecal: São Psi mai
5
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Curvas de canos,
-- Cunhas
s
--- Medidoras de altura,gás). - Baterias - 13a- re.s elétricasres
Me-Cubo
de refôrço - Cutelos - Descansos
05tribuidores mecânicas de estrumei der e regular lcões
cumprimento
de
o
Da-Medid
frigoríficos
a- Distribuidores mecânicos de se- lizas
lar ais
- Ba
ferro - Discas
•
- Batedeiras
de uso domestico (lideras ne dia anca..
- _ d' ^ os de para talheres e para,
ou
não de
mentes - Eixos de maquinas agrí-• - Bobinas - Bombas de ar não me- fôrça Medidores de . intervalo - - Dobradiçaa - Enfeites
colas Escarificadores - Escava- canana - Borboletas automáticaa - Medidores
pêso -- Medidores de tras classes - Engates - Engrena(Jeiras mecânicas - Espalhadeiras de Bules elétricos anBuzinas - Calibra- pressão --- Medidores cie rôsca - Me- gens (exceto partes de máquinas) ólucros - Enxadas - Enxadinhas •
terra - Máquinas - Extintores de
Cam- didores de volumes -- iviedidores gra-- Fany
erva daninhas e pragas - Extirpa-1 dores - Câmaras frigoríficas
- Enxós - E,scareadotre.s - Escopros
ditados
Medidores
Metrônomos
painhas
eletaicas
Carregadores
auEsguichos - Espelhos metálicos
dores agrícolas - Máquinas - Pena-d
MetrosMicrômatros a- Miras - Esporas
deiras - Gadanheiras Cindes dal tamancas - Chapas de aparelhos - Me
- Espremedores - EsMisturaclores de líquidos gracluadaa
cos
Chassis
Chaves
autoétri
chamas
el
discos ou dentes - Lancha Molinetes hidráulicos - Mostra- pumadeiras - Esticadores (ferramenmáticas
Chaves
de
alavancas
agrícolas - Leivadores - Locomóveis Chaves elétricas - Chaves magné- dores - Nivela Odômetros Oxi- tas) - Estojos - Estribos para mon- Extensões - Facas - Facões
agrícolas s- Maquinas aclubadeiraa
- Ozonô- tarja
- Chuveiros elétricos - Cidô- !adores - Ozanizarlares
áquinas amassadoras agrícolas - ticas
- Fechaduras - Fechos - Ferraa de aparelhos ele- duras
metros
Painéi
metros
Comandos
à
distância
- Ferrolhos - Ferro comum
Máquinas arrancadoras de tocos - Combustores de gás - Comutadores tricos' a-- Panelas de pressão - PaMáquinas batedeiras agrícolas - Ma- - Condensadores - Contadores au- nelas elétricas - Pantômetras - para passar roupas - Ferro de plaiquinas capinadeiras - Máquinas car- tomáticos - Contaiaas de rrtação Pára-raios - Passimetros - Pentea- na para cortar capim - Foices Máquinas cavadeiras para fins diversos - Forcadas
• pideiras
elétricos - Pesos para balanças Fôlha.s
ca- - Conversores - Cometas para vei- dores
Máquinas ceifadeiras - Máquinas COPi- - Fôrmas - Formões - Forquilhas
Picadorcs,
de
uso
doméstico
calos
Cristais
de
rádio
Descasi/ladeiras
- Máquinas cortadeiras de
- Freios para animais - Frevas ]
de uso doméstico Diafrag- lhas elétricas - Pistolas • de pintar Frigideiras
- Fruteiras - Funis plantas - Máquinas cultivadoras - cadores
Planisférios - Polarimetros -- Po- Furadores manuais
mas
Discos
automátice,s
Discos
- Ganchos -Máquinas de abrir _canais de irriga- gravados - Distribuidores de eletri- tenciômetro - Prismas - Projetores
Garfos - Globos --- Goivas não de
ção - Máquinas de colher algodão cidade - Dispositivos mecânicos ou de imagens - Projetores de luz
- Máquinas de colhas frutas - Má. outras classes - Grampos - Gaosas
par.
pa cortinas - Ebulidores Propulsores - Prumos - Puheriza- Instrumentos cortantes
tes não de batra s
quinas de combater pragas - Máqui- - Ejetores
dores,
não
de
outras
'classes
Qua
Eletróforo
Enceranas de cortar galhos - Máquinas de deiras - Equipamentos de aparelhos drantes Quadros de eletricidade - classes - Instrumentos perfurantes f
cortar raízes - Máquinas de matar elétricos - Equipamentos para sin- Queimadores de óleo - Queimadores não de outras classes - Jardineiras •
formiga e outros insetos, na agricul- cronização - Aparelhem para instala- elétricos - RadiGfOrriOS — Rádios - - Jarras - Jarros - Ladrões para
d'água - Lâmina não de outura - Máquinas derrubadoras de ár- Receptador es - Apare- caixa
ção elétric a - Esquadros, exceto para Reatores
tras
classes
--- Lamparinas) - Latas
vores - Máquinas desinfetador as de desenho
lhos
(de
sinais)
Refletores
Re- 'Estabilizadores de presPtóes - Lavatório - Letras de
plantações - Máquinas empilhadei,
2.
frigeradores
Reguladores
automás
de
voltagem
- Estabilizador e
ras -agrícolas - Máquinas espalha- são
- Re- matai - Levantadores não sendo má- Registradore s de arRegistradosas de terra - Máquinas escarifi- Estadimetros Estilômetros Es- ticos
nutras - Limas - Limatões • gistradores
de
atmosfera
trada de ferro - Aparelhos para:
Limpa-pés metálicos - Linguetas . cadoras Máquinas estrumadeiras Estrada
dores
de
pressão
Registradores
de
de
ferro
Sistema
de
sinaa- Máquinas extintoras de ervas da- lização para - Estufas de aqueci- velocidade - Registres automáticos - Luvas não sendo parte de máquinas
ninhas e pragas - Máquinas irriga- mento - Exaustores, exceto de má- Registres para água - Registros para - Luvas para bombas d'água -a Madoras agrícolas - Máquinas lança- quinas - Extintores de incêndio - canais - Registros para gás - Re- çanetas - Macetes - Machadinhas
chamas agrícolas - Máquinas nive- Faroletes -,-- Faróis - Fecha-portas gistros para luz - Registro para va- - Mechadas - Malhos - Mancais
adoras agrícolas - Máquinas poda- automáticos - Perlas elétrico; para por -- Réguas graduadas - Relays para rodas - Mandris - Manivelas
Marretas - Martelos - Matrizes
deiras - Máquinas pulverizadoras
- Ferro para passar e engo- ou ralais Reômetros - R.eostatos --. Molas não sendo parte de máquiagrícolas - Máquinas regadeiras soldar
Retinimo
Resistências
RetiFiltrantes
FilMadOreS
—
mar
agrícolas - Máquinas semeadeiras - Aparelhos - Filtros automáticos - ficadores - Semáfaras - Setas de nas - Morsas -Munhões - Núcleos
Moinhos de ventos - Mondadeiras - Fios
para martelos e Dia-ornas - Parafu- Aparelhos elétricos - Fitas sinalização elétrica - Sextantes - aos
Moto-arado - Moto-charruas - Mo- metálicas
- Panelas - Pás - Pedestais
Sinais
de
trânsito
Sinaladores
Fixos
dentados
Fotores agrícolas - Nivaladoras agrí- gareiro (elétrico ou não) - Fogões Sinaleiros de direção - Sincroniza- - Pendentes - Perfiladas - PerMáquinas
furadores
- Pensos de
Plantadeiras:
colasou não) - Fôrmas elétricas dores - Sirenes - Sistema de alar- fixação -(ferramentas)
Podadeiras: Máquinas - Pulverizado- -(elétrico
Pés de cabra - Pias ma
Sistema
de
comunicação
Fornos
Freqüência
Apareres agrícolas - Regadeiras mecâni- lhos do. -.Freqüência - Medidores Sistema de contrôle - Soldadores Picadorea - Picaretas - Picões cas - Ralhas de aradas Roçadei- Pinças não de outras clas- Frequencímetros - Fusíveis - elétricos - Socuetes - Suportes de Pilares
ras: Máquinas - Rodas de arado - de
ses - Pinos não partes de máquinas
aparelhos
elétricos
Termostatos
Base
de
Fazíveis
Chaves
de
-aRolos compressores para esfarelar Galvonômetras - Garrafas térmicas Tomadas - Torneiras automáticas - - Placas - Plainas - Podadeiras
Se- Podões --Polias - Porterra - Rolos destorroadores
de compressão Torra- manuais
mea,deiras: Máquinas - Sernea,deiras -- Gás - Bicos automáticos de - Torneiras
cas -. Porta-chaves - Porta-pão deiras
Transferidores
Trenas
Gás
Bombas
para
-Gás
BomSulfatade)ras agrícolas - Timões
- Postes - Pregos - Puas
para limpar tubos de - Gás - Tubos acústicos - Tubos cond.uites - Ponteiras
de arado - Tosadores de grama - bas
- Punções- Quebra-nozes - RaVálvulas
de
comportas
Válvulas
Bombas
para
provar
Gás
ConTratores agrícolas - Vapc)rias dores
- Ventila- látclores - Ralos - Raspadeiras não
tadores de - Gás - Difusores de - elétricas - Velocimen-tos
agrícolas
outras classes - Rasados - ReGás - Dispositivo para lavar - Gás dores - Vibradores . -Voltámetros de
Recipientes - Regadores Voltírnetros - Volímetros - Vo- bites
Classe: OB
- Distribuidores de - Gás - _foReclamas - Retentores - Roçadeiras
lumenómetras
gões a - Gás - Fornos a - Gasodistinguir:
Acèndeclores
Roldanas
- Rolos - Roscas artigos: Para
Classe: 11
gênios - Gasômetros - Geladeiras
Rosetas
4aaa-pregos
- Sacarro- Acumulado res - Adaptadores --:
Artigos:
Para
distinguir:
Abotoaduras
Graduadores - Gravadores - Sacatixas - Sachas - SaAlternadores de corrente elétrica - Gravimetros
- Abridoras de latas e caixas - lhas
-a
Gravoscópios
CeuAlto-falantes - Amassadeiras de uso pos conversores - Hidrantes - Hi- Aços para afiar - Açucareiros - chos -- Serras - Serrotes - Sifões
elétricos dráulicos - Aparelhos - Hidrôme- Adornos, exceto jóias e imitações de - Sinos - Sovelas Suportes • doméstico - Amortecedores
Amorteced ores elétricos - Ampe- tros - Hidrostatos - Holofotes - jóias - Afiadores - Alavancas - Taças - Tachas - Talhedeiras -rímetros
- Talheres - Tambores - Ampliadores --a Amplifi- Indicadores automá- Alargadores Aldravas - Algemas- -Talhas
- Tanques - Tapêtes de
cador - Anéis de calibrar - Antenas Incubadoras
- Alicates -:Almotolia - Alviões Tampas
ticos
Indicadores
de
detenção
de
- Anúncios elétricos - Aparelhos curto-circuitta - Indicadores de apa- -- Ancinhos - Anéis, exceto jóias ou metal Tarrachas Taxas - Telas
arame - Tenazes - Terminais
acionados por moedas - Aparelhas
elétridap - Indicadores de cor- parte de maquinas - Arames lisos -de Tesouras
para coatura - Tesouras
ampliadores Aparelhos calibradores relhos
ou
farpados
Arcos
de
serra
rente
Indicadores
de
elevadores
- Aparelhos cinematográficos - Indicadores de flexões - Indicadores Arcos de pua - Aros para óculos - para jardineiros - Torneiras - TorAparelhos de alarma - Aparelhos de de fôrça motriz - Indicadores de nf- Armações - Arranca-tach as - Arre- ninhos - Tornos - Torquesas Travadeiras
alta tensão - Aparelhos de ar refriTrados - Tranquetas
- Indicadores de pêso - Indi- bites - Arruelas - Assadeiras - - Trilhos - Trincos - Tubos para
gerado - Aparelhos de assar - Apa- vel
Atiçadores
ele
fogão
Azeiteiras
de pressão de gás Indica- Tubos para fins direlho de comunicação interna . - Apa- cadores
de vácuo - Indicadores de Bacias -- Bainhas - Baixelas - Bal- encanamento
relho de contrôle de calara- Apare- dores
versos L Uniões - Válvulas simples
des
Bandejas
Barris
Batequantidade
Indicadores
de
tensão
lho de contrôle de fôrça - Aparelho - Indicadores de motores - Indi- Reis de cozinha - Bebedouros - Be- - Varetas - Vasadores - Vasilha- Virola.s de contrôle de movimento - Apare- cadores deválvulas
válvulas - Injetores - tumadeiras - Bigornas - Biscoitei- mes - Verrumas
Xícaras
lho de contrôle de som - Aparelho
de controle de temperatura - Apa- Instrumentas de calculas - Instam- ras Barabonieres - Botões puxa21
mentos de contrôle mecânico - In- dores - Braçadeiras - Bridões para Artigos: Para Classe:
distinguir: Alavanca de
. relho de galvanoplastia - Ap are
terruptores - Isoladores- - Isolantes animais - Brocas - /Bolas não de câmbio - Ambulância
e suas partes
ção - Aparelho de, medi- 1
de
outras classes —Bules - Cabeções integrantes - Amortecedores
çãoilumina
- Aparelho de observação --1- -Fitas - Lâmpadas
- -Lampeões
de veíCabides
-Cabos
Caçambas
de
pilhas
Lanternas
--.
.
de ' eletricas
- Aros para veículos - AutoAparelho - de pesar - Aparelho
___ Aparelho
- Lanternas simples - La- Caçarolas - Cadeados - Cadinhos culos
partes
integrantes
e suas
proteção contra acidente
reiras- - Liquidificadores - Lustres - Caldeirarias - Canecas - Cani- móveis
-caminhões e suas partes intede rádio - aparelhos de refrigeração
- Manipuladores - vetes - Canos - Cântaros - Canudi- Auto
grantes
- Auto-motriz e suais partes
- Aparelho de _sinalização - Apa-_ -Manômetros
Maçaricos-- • Máquinas afiadoras, nhos - Canudos
Carretilhas Telhas da som -- Aparelhos de tele _ de uso- domestico - Máquinas corta- Catraca,s - Cavadeiras Cavaletes integrantes - Aviões e suas partes
- Balões para navegação
comunicações - Aparelhos de Atele
mesa - Cha- integrantes
pa_ deras ele uso doméstico - Máquinas de ferro - Centros de
aérea e suas partes integrantes Chanfradores
visão - Aparelhe») geofísicos
.
uso
doméstico
(
3
leiras
Chaminés
parelhos
hi_
de
fazer
café,
A
de veículos) - Barcas e suas
relhos -hidráulicas
- de lavar legumes de uso - Chapas não de outras classes a- Bancos
integrantes - Barcos e suas
drônsetrca - Aparelhes misturadores máquinas
doméstico - Máquinas de lavar pra- Chaves de bees, - chaves de fenda partes
(cle líquidos e óleos) - Aparelhos tos, cie uso doméstico , - Máquinas - Chaves de parafusos - Chaves partes integrantes - Bicicletas e suas
integrantes - Botes e suas
czcnizadora
- Aparelhos
náuticos
ientifico - Aparelhos
reatores
___ de moer ou picar carne, do uso do- em geral - Chaves inglêsas - Cha- partes
integrantesBraços para vaia rant
veira> comuna - Cinzéis - Colheres partes inte
ea
Máquinas
de
moa,:
ou
picar
l
acareia-ma ;a amtanicos - Aparelhas rnéstice
de mesa - Colheres de pedreiros - calos - Breques - Calotas -- Carefrigeraaoras - - Aparelhos reprodu- legumss, de usa doméstico - Ma- Compoteiras - Conchas - Conexões minhone tas e suas partes integrantes
toras de imagens -- -- Aparelhas re- quinas acalantas -- Máquinas lava- para encanamento - - Correntes não -- Caminhões e suas partes integraninteproclu.ores de sons -- Aparelhos si- deras cle uso doméstico - Máquinas nao d.e outras classes - Confeiteira te,s - Carretas e suas,
de uso doméstico - Magrantes - Carrinhos de mão e sua:
CortaC
tanailz,adores - Aparelam • ,)1claciores - limpadoras,
adoras,
de
uso
•
doméstico
----Copos-Coquetelem
c
as pi
in --- Cordtaderes
integrantes - Carroças e sua
Aparelhos ventiladores --- Aqueeedp- quarluinas
marcadoras de passagem -1 arames
de gramas e partes
%ssadores al
partes integrantes - Carroc.erias
A4,l:auGres de pó
- Autuei...vs.> - Automalida: Chaves, Máquinas marcadoras da roupas -- outras - - Cranialheiras - Cremones
Automáticos; Aparelhes. .(de acen- . Marcadoras automáticas - Marcado- -- Crivos - -Cruzetas - Cabeies - Carros irrigadore,s e suas partes iatei
---
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gantes — Carrosimotores e alias parNo 878.950
bee integrantes — Carros reboques e
suas partes integrantes — Carros tanques e suas partes integrantes —
Cascas de embarcação — Chapas para
veicules -- Direções de veicules —
Dirigíveis e suas partes integrantes —
Dragas — Eixos de direção para veículos —Eixos de veículos — Elevadores — Embarcações e suas partes
integrantes — Engates de veículo —
Escadas rolantes — .Eseatilhas — Es121,14stria
tribos de veículos — Freios ,de
nulos — Fronteiras para veículos —
Vurgões e suas partes integrantes — Requerente: Leão Júnior 8: Cia. e.A.
ssuidões para veicules — Hélices de
Local: Paraná
veículos -- Jangadas — Lanchas e
Classe: 43
• suas partes integrantes — Lemes -- Artigos: RRefrigerantes sem álcool e
Lccsmotivas e suas partes integran- refrigerantes espumante sem álcool a
tes
Manivelas para veículos —
a base de erva mate
, Mastros — Molas de veículos — Motocargas e suas partes integrantes —
N9 878,951
• Motecicletas e suas partes integrantes
— Motociclos e suas partes integrantes — Motofurgão -e suas partes inORLA
tegrantes — Motoretas e suas partes
integrantes — Naves e suas partes
integrantes — Navios e suas partes
lseuerente: Orla Distribuidora de
integrantes — Onibus e suas partes
Títulos e Valeires Mobiliários
integrantes — Para-brisas de veículos
Ltda.
-- Para-choques de veículos.— ParaLocal: Minas Gerais
lamas de veículos — Pedais de veí•
Classe: 11.
culos (de câmbio) — Piek-ups e 'suas Artigos: Bancos — casas bancárias
partes integrantes — Pontões de veí- — empresas de crédito, financiamento
culos — Radiadores de veículos — e investimentos — empresas de
Raios para bicicletas — Rebocadores termediação de valores — enipresa,s
e suas partes integrantes — Reboques de distribuição de títulos e valõres
s e suas partes integrantes — Remos mobiliários — emprêsas de corretagem
— Rodas de veículos — Selins —
de valõres
Toiletes para veículos Tratores não
agrícolas — Veículos te suas . partes
N9 878.952
integrantes) — Trena e suas partes
integrantes — Troles — Troleibus e
suas partes integrantes — Trueks e
suas partes integrantes — Vagões e
suas partes integrantes
Vagonetes
e suas partes integrantes — Varais
cto . veículos
Varetas para veículos
N9 878:944-48
Requerente: S.A. Cotonificio Gávea
Local: -Guanabara
Classe: 45
Artigos: Sementes e mudas para agricultura — horticultura e a floricultura — flõres naturais
Classe: 46
Artigos: Velas — fósforos -- sabão
comum e detergentes — amido —
• Requerente: Indústria Mineira
anil e preparações para a lavanderia
de Frias Ltda .
Local: Minas Gerais
artigo para conservar e polir
Classe: 19
Classe: 47
Artigos: Combustíveis — lubrifican- Artigos: Gado assinino — gado botes e substâncias e produtos desti- vino — gado caprino — gado cavalar
nados à iluminação e ao aquecimento — gado eqüino — gado muar — gado
ovino — gado suíno — gado vacum —
Classe: 48
galinácecs vivos
Artigos: Perfumarias — cosméticos —
Classe: 41
dentifrícios — sabonetes e preparados
para o cabelo — artigos de toucador Artigos: Alimentação para animais e
escôvas para os dentes — unhas — para aves — carnes — doces — essências alimentícias — condimentos para
cabelo e roupa
alimentos —farinhas —hortaliças —
Classe: 49
rações
Artigos: jogos de tóda a espécie — laticínios .— leite — peixes
brinquedos e passatempos , petre- alimeriticias — rações balanceadas
hos e artigos para fins sex,clusiva- para animais— sal — vegetais —
embutidos — frios
viveres
mente desportivos, exceto vestuários
e.
Classe: 42
N9 878.949
ArtigOS: Aguardentes — aperitivas —
biteer cervejas — chopps — conhaques — férnet- -•-• genebra — gin
graspa — licores — quinados —
rum — sucos alcoólicos — vinhos —
vodka — whisky
Classe: 43
Artigos: Refrescos e águas naturais
e artificiais usadas como bebidas
Classe: 50
Gêneros de atividade: Bares — rescasas de carnes — casas
taurantes
de frios — churrascarias — casas
de lanches

N9 878.953
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Classe; 50
N. 9 878,959
Gesscos de Atividade: — Empresas
de administração de bens, empresas
de administração de empresas, empresas de administração de obras, em
B
presas de construções, empresas de
orientação, empresas de planejamento
to, empresas de p ublicidade, emnre.sas de turismo, empresas de auditos .• Requerente: União Brasileira de s.1
*ria, empresas- de engenhara , empreVendas Ltda. — UBV
sas de estudos • técnicos.
Local: Belo Horizonte
•
'Classe: 50
N,9 878.954
Gêneros de Atividade: Empresas cies
administração de bens e de obra
empresas de construções , •-en.presas deros
orientação, empresas de planejamensia
Trg..LTRA, E coN J, .TRIn5E5 1114
to, empresas de p ublicidade, empteas
sas de turismo, empresas 'asobiliáriasd
empresas de cdnotagem, empresas deu
promoções e vendas,
Requerente: Serviços Complementares
de Estradas Ltda. "Sereel"
N.9 878.960
Local: Minas Gerais
Nome comercial.
I)
N.9 878.955

Onnni

g 0 a225.. e Ira

•In .

le;
Requerente; Halim Makários civ
Local São Paulo
CI
Classe: 41
Artigos: para assinalar: Café 'sa
N.9 878.961

Requerente: SerViços Complementares
de Estradas Ltda. fSereel"
Local: Belo Horizonte
Classe: 50
Gêneros de Atividade: Empresas de
arquitetura, empresas-de engenharia,
empresas de engenharia de estradas,
empresas de terraplanagem e pavimentação, empsesas de obras, empresas de construções, emPrêsas de serviços complementares de estradas,
empresas imobiliárias.
N.9 878,95R

srmrcOS COMPLI~AIM
ESZROA.S LUA • "Onalág

13

maustria Brastieira

Requerente: Gilberti
Franklin —
„Arquitetura e Construções Ltda.
Local: Minas Gerais
Non.t comercial
nclustria thrasiieira
N.9 878.957
Requerente: Lanifício Suiriograndens
se S. A.
•
Local: R. G. do Sul
Classe: 23
Artigos: Tecidos em geral, a saber:
brocados; 'casimiras, gaze de algodão
em peças; paao couro; tecidos plásticos em peças, tecidos de algodão. de
lã, de linho,: de cânhamo, de juta,
seda natural ou raion, Lecidos de
elástico, de vidros, de vi.scose. tule.
N.9 878,963

I

c kt a fl

Requerente: Gilberti
Franklin et-Arquitetura e Construções Ltda.
Local:" Minn Gerais Classe: 50
Géneros de Atividade: Empresas de
Indústria Brasileira
administração de obras, empresas cie
arquitaSeara, erratrêsas de engenha- Req uerente: Lanifício Sulriograndenria; empresas de projetos, allaprésas
se S. A.
de planejamento.
Local: R. G. do Ssil
Classe: 23
•
N.9.378.958
Artigos:- Tecidos em geral, a saber:
.brocados; casimiras, gaze ele algodão
em p eças; pano couro; tecidos plásticos em pecas. tecidos de algodão, de
lã, de linho, de cânhamo, • de .jutu.
seda natural ou raleia ,ticiclis de
elástico, de vidros, de visasse: tule.

Requerente: Geriu?) Lisbeas Crus
Local: Minas Gerais
Casse: 36
Fle'querente: S.S. Cia. de Empreendi- Artigos: Agasalhos, ' blusas, calçados,
mentos e Participações
ealçat, camisas, capas, chapéus, chiLocal: Minas. Gerais
nelos, cintos, fantasias, fardas gra•Classe: 25
vates, lenços, liagerie.s, lu vara meias,
:Artigos: Ações — bõnu -- apólices. meiaa confecções roupas feitas rouprojetos / — titulas
pas para esporte, roupa de baixo,

NÇ W18.:".

3.,S.

Requerente: Sky-Lo Produtos
Alimentícios Ltda.' Local: Guanabara
. Classe: 41
Titulo

.c

Requerente: Lanifício Sulriograndense
se S. A.
Local: R. G. do Sul
Classe: 23
Artigos: Tecidos em geral. a saber:
brocados; ' casitairas, gaze de aigodãoo
em peças; pano couro; . teaidos plass,
ticos em peças, tecidos de algodão, dei.
lã, de linho, de cânhamo, de mtao
seda natural ou raion, teckloe
elástico, de vidros, de viscose, sule.
878.962

-5Ss 480 _CHOONER
indústria
Requei'01 j -

ILILIÚ S I ' .0 ...,z(ali.er:íç
Ltda.
"Local: São Paulo

Abril de 1969

&MARIO OFICIAL (Seção III)

2254 Quarta-teira

N9 878.25'7

Classe: 8
Artigos: na classe
N, 9 8'78.965

Indústria Brasileira
Requerente: Cia. Ultragaz S.A.
Local: São Paulo
Classe: 20
Requerente: Indústrias Vilares S.A. Artig o s: ,âncoras — baias — bóias
Local: São Paulo
para redes - - cintos de natação —
Classe: 50
ganchos para botes e dispositivos para
Ramo de Atividade: — Presta-çáo de arriá-los — paraqueda,s — salva-vidas
serviços de conserto e manutenção de — toletas para remos — vigas —
elevadores.
- vergas
N 9 878.966
N 9 878.96R

N9 878.914
vatóries de mesa — licoreiros — magarrafões — globos — guarda-queijos
madeiras — mantegueiras — mão de
vidro para grau — pendentes cip luatres — de vidro e de cristal — portajarros de mesa — potes pires —
pratos — provetes — porta-jóias -paliteiros -- purificadores de mesa —
queijeiras — redomas para frutas — Requerente: Banco de Desenvoivi--mento do Paraná S.A.
roscas — saladeiras — saleiros —
Local: Paraná
tacos — terrinas --- tubos para amClasse: 50
pôlas tijelas — tulipas vas o s —
vaetas — vasilhas — vasilhames — Artigos: Serviços: Operações bancária e financeiras
vidro comum laminado — comum trabalhado, de cristal trabalhado, com
N 9 878.975
composição especial, em pó, de relógio
vciiro para nível — vidros para seringas --- vidros para aut o móveis —
vidros para parabrisas — vidros para
faroletes de automóveis vidros para
faróis — -vidros para portas de automóveis -- vidraças — xícaras
N9 878.970

Requerente: Ultralar Aparelhos .e
Serviços Ltda..
Local: São Paulo
Classe: 50
Ramo' de Atividade: Serviços de assistência técnica a aparelhos aleirodomésticos
N° 878.971

Requerente: Renato Poubel
Local: Guanabaka .
Titulo de Estabelecvntento

Classe: 33

N 9 878.976

Indústria Brasileira
Indústria

Requerente: Cia. Ultragaz S.A,
Local: São Paulo

Brasileira

Classe: 15
Artigos: Na classe

Indústria 'tsreiieN,
Requerente: Cia. Ultragaz S, A.
Local: São Paulo
Classe: 4
Artigos: Na classe

N 9 878.972
-Requerente : Aços Villares 5. A
N 9 878 969
Lactai: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Veículos e sys partes integrantes, a saber: Aeronaves — acrosatos — aeroplanos — alavancas de
;raios -- amortecedores — ambulâncias — assentos de veículos — aviões
Indústria Brasileira .
•••-• automávels — balões — bicicletas .
barras de freios — barras de tração
R equeren te : Cia. Ultragaz S.A.
— braçadeiras de caixa — braçadeiras
Local: São Paulo
de eixo — braçadeiras de mo l as —
• Classe: 34
braç o s- de veículos — charretes .—
Artigos:
Capachos
— cortinas — c' or7.arroS de bagagens — carretas — tinas automáticas — cortinados — enretas de artilharia — carrinhos —
cerados — linóleos, — mosquiteiros
carrinhos de mão — carrinhos para
— oleados -- panos para assoalh o s c
pedreiros — carros para carga —
Paredes — passadeiras,— tapetes de
carros para estrada de ferro — carros
peles — tapetes de madeira, de es,-- caminhões — carrocerias — carroindustrio Brasileira
teira — Tapetes, corda e cortiça
tanças — carruagens — carros
•
ques — camionetes — chassis — earN 9 878.973
Requerente: Cia. Ultragaz S.A.
buradores — chapas de cabeçalho de
•
Local: ,São Paulo
teiculos — chapas circulares de veíClasse: 11
culos — charneiras — eches — conexões de tope de veículos — cubos para Artigos: Vidros e seus artefatos, a
propulsores — cubos — desligadores saber: Açucareiros — •almefarizes —
—• eixos de hélices — eixos de loc o ampolas (para vacinas) — anéis (eir-motivas—exodvicules—m- culos de vidra) — aquários - bacias
res — engates Je
bareacães
—engates
elevad o de ferro --. estrl- — bandejas — bebedouros .-- bibelot.l,
borracha —
o nieres -- bo— estribo s de — biscoiteiras — bomb
bo- , -, ara—carruagens
veículos
freios a.utomáticos — freio telhas, —
— bulbos
cio
vidro
(para ;Mncálices -- •panulinhoS
-pneumáticos — freios para estrada de Padas)
as de vidres — ch.pas de fotop
ferro
—
ferro
—
ferro.de
paralaina
cha
..._ galeras — hastes de veículos --hÔ- grafia — círculos de vidro — confel.lices — iates
- injetores
de locomo——
compoteiras
— copos
—,
s de
engrenagens
— jogos teiras
culsetas
centrcs de mesa
— cara
o
tivzs
-jog
de rodas — jogos de rodas para truns-do
"ros
cápsulas
— cristal
trabalhavu'llia
.s — ess para
——
envolucro
porte de toras — lanchas — lanches
pelhos
---1
espelhos
de
fazer
bar-molas de ba — esteira; de lã de vidro --— liteiras — locomotivas s—--motociclos
simples 1:-. fruta.s
veículos — motocicleta
.
de v dro
de vidro — i
-- monos icI os -- motonetas — nara- espremedores
— fios fôrnias
Rtqocr ante: Compannia de Calçadas
lamas — pontões — reboque — remos refratá rio, — frascos -- frascos isoPresidente
fraseu.; d t,
q ue para transporte — reboca- iddores para líquidos -x--arope
reborodas
—res
Local: Guanabara
— frupara
veículos
—
sareifiltrar
—
frascos
para
do
ClassJ.: 36
-•
•
ros — tambores de freios — tenders — teiras de vidro de cristal —
e:zra hom,n.s segairafas -- :AvUgo:
tilbures — tirantes de carros — trato- galhetas — galheiJirw:
nhoras e crianças — chinelos e si njardineiras
tares — troles — trenós -- triciclos — graus — liastes s--de
dálias
latrucks de locomotivas -- vagões jarros — lava-ded o
;
, • .:... vaporo".,

A LAVON
Requerente: Smith Kline
.French
Laboratories
Loca): Philadelphia, Estado de Pensyvânia Estad os Unidos da América
Classe: 3
1
Artigos: Preparado PsicofarmactutiCo
NC 878.977

LT

car

mesa • —

Requerente: Unilever Limite
Local: Port Sunlinght, Cheshire, Inglaterra
Classe: 41
Artigos: Substâncias Alimentícias
seus preparados. Infredientes de alimentos. Essências alimentícias,.excete goma de mascar .

N9 878.978

,CAPDCABÀ
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Antônio Valentim t.ta,
Silva
Local: Bom Jesus do Itabapoana
Classe: 49
Artigos: Mesa de sinuquinha
bo.
necos para jogos — balanços — futebol de mesa
N9 878.979'

-45-11-4114.-'Zrrgerft-RSari

Requerente:

Brasilia Represen,
tações Ltda .

Local: Distrito Federa!
Marca: BR
Classe: 6
Artigos: Máquinas e suas -partes- intè;
grantes, a saber: Eixos quando parte de
ti-táctil:nas (.-rtoq coando norte de •nizi.

S‘.;

Quarta-feira' 9

guinas, geradores a gazolina, motores de
gombustão interna, elétricos e a gaz,
: !botares para bicicletas e motocicletas,
juntes quando parte de máquinas, vá/3rutas e ventiladores guandop arte de
máquinas,
•• 1 t,
05res e Dimensões: Variáveis,

MARIO OFICIAL (Seção
A-9 121.882

1\19 878.980

Rftwerente: Motor Club do Planalto
Classe: 33
N° 878.981
Requerente: Nyland Menti Ltda.
Local: Guanabara
Marca: Dunorte.
çaracteristicos: Como acima representa
"p•odendo variar em côres e dimensões.
Classe: 42
Artigos: Aguardentes.
N9 878.982

Classe; 38
Artigos: Bobinas de papel, blocos para
anotações e para ser usado em caixas,
cartões, duplicatas, envelopes, envolucros de papel, ,etiquetas, faturas, notas
fiscais, papeis em geral, recibos, recipientes e rótulos.
NQ 878.986

OS TRANQU1LOS 4
" Sitio:.

Pago

Reverente: Celso Luzio c Franci.‘o
Holzel Neto,
Local: São Paulo
Classe: 33
N9 878.287

Ind. Brasileira
""ne

memommamear

N? 878.984

PURINHA'DO,SUL
Ind. Brasileire

Classe: 50
Classe ; 36
Artigos: Para distincuir: Os- serviços Artigos: Abrigos quando vestuários,
gráficos,
anáguas, alvas, aventais, blusas, blusões,
camisas, camisetas, camisolas, gravatas,
N9 878.991
meias, lenços combi~es, ceroulas,
cuecas enche-cola, mailiots, culotes, liSANTO ANDRÉ
bres, corpinho, baby-dolis Bonés, pija.
•• £nd.' ;Brazileira
mas, paletós, jaquetas,: jaquetões, pergnfirs, orros, ponchos, puloveres, quepis,
Requerente: Ccinàruções Metálicas
quirnonos, regalos, robe . de c)ambre,
Santo André. Ltda.
roupões dares, togas, sapatos, sandálias,
Local: São Paulo
túnicas, uniformes , veus-visons, saias e
Artigos: Para distinguir: estruturas mevestidos,
•tálicas, caldeiraria, pontes , pontes rolanN9
878.999 "
tes e pontes móveis.
N5 878.992

"iviINERADORA

"VALLE DáLL

Requerente: Mineradora Vi Ltda.
Local: • São Paulo
Classe: 4 — Titulo
N9 879.000

Ind. Brasileira
Requerente: Cano Vitiello
Local: São Paulo
Classe• 48
Artigos: Artigos da classe.
N5 878.993

!.'CAJMANGO".
Requerente: Ca.finalig,)
er.;
• Limitada.
Local: São Pauli
Classe: 50
Atividades: Representações
N" 879.001

"AKEBONO"
Ind. Brasileira
Requerente; Cano .Vitielie
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos: Artigos da Classe.
N9 878.994 -

ria

Requrente: Cano Vitiello
Local: São Paulo
Classe- 48
Artigos; Artigos da Classe,
N9 878.995

.Requerente:
Imóveis e
Administração Ltda. S/C
Local: São Paulo •
Classe: 50
Artigos: Imóveis e administração.
N9 878.989

ESCUDERIA.MANS\,
Ind, Brasileira
i_scune.rli

Ind. Brasileir4

Requerente: João Vicente de Araújo
• Filho
Local: São Paulo
Classes:- 33 e 50 — Titulo
N9 878.997

--VERDE"
and. Brasileira

Brasileirb,

• '"JORAGUIA"
Ind. Brasileira'

Requerente: Cano Vitiello
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos: Artigos da Classe.
N" 878.996

NMOBILIAlfi\
SANTA STELLA"

ES

.Requerente: "Dilefrutas" Distribui-,,
dorade Legumes 6 Frutas Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: ,Alfaces, agrião, couve-flêr,
manteiga, repiilho, esplWre, almeirão, .alcega„ rabanetes, cenouras, escarola, maxixe, pepino, nabo, pimentão, beringela, tomates, beterraba, vagein abacaxi, abacate, , banana, caqw.,
laranjas, mexiricas, melancia, melao,
maçãs, paras, pessegos, figo, goiana-,
manga, caju " e cereja.
1',1? 379.002

"AMOR PROFUNDO'

Requerente: Indústria de Biscoitos
Larom Ltda.
Local: São • Paulo
Classe: 41
Artigos: Biscoitos.
N9 878.988

aço

"DILEPRUWAS°
Ind. •

"VALE DE ORQUIDEA"
Ind. Brasileira

1)UNOR.,TE

Requerente: Nyland ki Menti Ltda.
Local: Guanabara
Marca: Purinha do Sul
Classe: 42
Artigos: Aguardentes
1\1.9 878.983
Requerente: Bruno Schinner.
Local: Rio G. do Sul
.Artigos: Jornais, revistas é publicações
em geral. Albuns e programas radiofónicos, Peças teatrais c cinematográficas.
Classe: 32

Abril de 19b9 2255

1

Requerente: Joraguia Indústria e
e Comércio de Roupas Limitada.
Local: 'São Paulo
Classe: 36
Artigos: Abrigos quando vestuários,
anáguas, alvas, aveitais, blusas, Olusõe,s, camisas, camisetas, camisolas,
gravatas meias lenços combina:enes,
'ceroulas, cuecas, • cache-cols, sisal lota,
culotes, libres, corpinho, baby-nelts,
bonés, pijamas, 'paletós, jaquetas, jaquetões, peignoirs, gorros, ,ponnhos,
pulovers, quepis, quimonos, regaloS,
robe de chambre, .roupões, tiaras,
togas, sapatos, sandálias, túnicas,
formes, véus, vlsons, saias e vestidos,:
Requerente: A Pneuasta Limitada
'in1 9 879.003

IINEUASTW!,

Maus Ltda.
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 39 — Titulo
- Classe: 41.
Reci merentr: Salwitina dc Loardes
Artigos: Pratos rápidos variados; lan1
No 879.004
ches detõdas as espécies, petiscos e
•
Gervásio
'fiMARISTELA"
petisqueiras, refeições em geral, pizzas e
Local: São Paulo
Requerente: Norbrasa Material de Esuhurrascos.
Classe- 32
':rna, Brazira
critório S. À.
-Artigos:: Revista cultural,
Locai: São Paulo.
878.990
Classe: 17
878.998
Requerente: Bar e Lanches IViaristei,.
Artigos: Almofadas para carimbos, apaLimitada.
I
R
duplicadoras
de
cópias,
canetas,
elhos
"MANNIP
São Paulo
•
Classe: 41
arimbadores, datadores, duplicadoras,
ind.
Brasileira
Artigos: ;Lanches de: alinhe, paio,
itas para .máquinas, máquinas de esCrepatês, .copa, -mortadela, presunto. rosServiços GrAlicos
nr, calcular e de grampear, multiplica- Requerente: Trini
bife,
salsicha, lingüiça, mussarela,
Ltda.
ores de cópias, • papel carbono e papei
Rce;lier'ento- Confecções ivlannix Ltda. chouriça,
maritelga, mostarda, queijo,
, Local: São Paulo
stenal.
Local: São Paul"
reueljão e churrascos.

Par

2266 %luar-ta-feira.

9

e)iÁRIC f)FICIAL

(Seção lio-Abril

-de 1969

Clase; 5
Classe: 42
-Artigos :Anizes; aperitivos; bagacei-1, Artigos: Para distinguir: aço; adesiras; batidas; bebidas alcóolicas não vo metálico; alcalinos metálicos; almedicinais; bitter brandy; cachaça; paca (metal); alpax; alumínio; meSUZANO"
rifoFICINA MECÂNICA..
cervejas; chops: cidras; conhaques; ital antifricção; antimônio; aparas de
51%,
111(1,rBrasile
tOULO IX%
fernet; bebidas fermentadas, genebra; metal; • babit (metal); constantan
„
genebrita; gringer alcoólico; graspa; I (lisa) ; cromo. (metal) ; supro-níquel;
Requerente:
Indústria
e
comercio
Requerente: Rficina Mecan
hidromel alcoólico; kirsch; kummel; Iduralumínio; durana (metal); elec-'^
Materiais
para
Construa
Século XX Ltda.
icôres; marasquinas; nectár alcoólico; tron (metal); eletroplata; estanho;
Suzano Limitada.
Local: São Paulo
pipermint; ponches; quinados; runn; estibio; ferro; bronze; metais e carLocal: São Paulo
bono; carbureto metálico; cascara
Classe: 33 — Título
sucos alcoólicos; vinhos; vodca e
Classe; 16
(cobre); cério (metal); chumbo; ciuísque.
Artigos:
Argila
preparada
para
cons879.006
— N9
salhas de metal;' cobre; colas metátruções, alcatroados para construções,
N9 879.018
licas (soldas); ouropel; paládio (mecaibros preparados para construçõea,
pastas metálicas para solda;
•
calhas de telhados, cimento comum,
OItNOIA ",giAtrr 1 tal);
perrnolay; pichesbeque; plaquê; plaareia
para
construção,
esquadrias,
" "•v ÁPOLO"
i rtina; glucínio; gusa; hidrogênio; ímã;
Q10$ RODEIA',
grades, imitação de mármores, Lajes,
tina; glucínio; gusa; hidrogênio; ímã
1 .1nd, Brasileira
eqtierente: Transportes Apoio Ltda. lajeotas, lambris, manilhas, mosaicos,
natural; (ferro magnético); itrio; lapapela para forrar casa, divisões préLocal: São Paulo
tão; Mio (metal); manganês; manRequerente: Editora Verbo Ltda.
fabricadas, lamelas, estruturas para
Classe: 50
; ganiu; colas e ligas metálicas; moliClasse: 32
construções, pisos, portas, portoes. JaAtividades: Transportes
bdênio; manta.; níquel; osmio; osmiLocal: São Paulo
nelas, placas para pavimentação, tiArtigos: Almanaques; agendas; bold- rídio; ouro; pós metálicos para solN9 879.00'jolas, vitrõs, vigamentos preparados Uns;
boletins impressos; folhetos; dar; spiegel; sucata de metal; tântapara construções, vigas de constração.
_ catálogos; calendários; jornais; revis- lo; thomaz (metal); tiras metálicas
N9 879.013
tas impressas; prosas impressas; pu- para solda; titanio; tita,niosílico; tom"LUAR DA SAUDADE"
blicações impressas; propaganda im- baque; tório tungstênio (metal);
pressa e escrita; , poesias impressas; vanádie (Metal); volfran; volfrâxdo
"VALE DEL
crónicas impressas de rádio e televi- (metal); yelloew; zinco e zircônio
Ind. Brasileiroç
são; peças teatrais e cinematográfi(metal).
PARAIZ O"
•nn••n••••••.*
Requerente: Cano Vitiello
cas; índices telefónicos e livros mi- —
Brasileira,.
pressos.
Local: São Paulo
Classe: 48
1T9 879.019
Requerente: Cano Vitiello
Artigos: Artiga da Classe
B51,$4:12,LpliWWUW:t.
Local: São Paulo
N9 879.008
Classe: 48
o LUPE 'E LUPI/rO!'
Artigos: Artigos da Classe
¡Ind. Braiie ira" Requerente: Dr. Fauzi Jorge Rizea
AGE LOTtRIOD".•
INT9 879.014
Local: São Paulo
Requerente: José Garcia raaa, e LuRequerente: Antonio Gianin1
Classe: 8
pardo Garcia Pires
Local: São Paulo
Artigos: Instrumentos de precisão;
Local: São Paulo
Classes: 33 e 49 — Título
1 instrumentais científicos; aparelho:
Classe: 32
Artigos: Uma dupla vocal e musical de uso comum; instrumentos e apaN9 879.009
!relhos didáticos; moldes de toda esLocal: São Paulo
pécie; acessórios de aparelhos Requerente: Carlo Vitiello
VILA PRUDENTE
N9 879.020
váluvios; lâmpadas;
Local: São Paulo
cos: (inclusive
carep rl T A TÊ F.T_,ETRX
tornadas; fios; soquetes); aparelho:
Classe: 48
cinematográficos;
máArtigos: Artigos da Classe
"SEMPRE FELIZ"
I fotográficos;
(OA"er
quinas
falantes;
discos
gravados
Ind.
Brasileira
N9 879.015
filmes revelados.
tequerent e: Vila Prudente Comercial
N9.079.028
acequerente: Cano Vitiello
Elétrica Limitada.
"VALE DO SONHO"
Local:
São
Paulo
Local: São Paulo
Ind. Brasileira
Classe: 48
Classe: 8 — Título
'. .13ELLOTA „.
Artigos Da Classe.
Requerente: Carlo Vitielic
N9 879.010
cid; 'Brasileira
N9 879.021
Local: São Paulo
Classe: 48
Requerente: Aços Bellota Ltda.
"GUENAL"
Artigos: Artigos da Cassa
Local: São Paulo
Iiia2 Bras
"VAL CAMONICA"
Clase: 5
N9 879.016
Artigos; Metal branco; metais antaInd. Brasileira,. fricções
Incióstalae metal patente; aço; alumlRequerente: Guenal
Requerente: Cano Vitiar
e Comércio Limitada
i'INAESM.0
nio •' alpaca; bronze; chumbo; cobre,
I
Local:
São
Paulo
estanho; ferro; gaa; níquel; latão;
Local: São Paulo
and.
Classe: 48
Classe: 6
metais para ligas - em bruto ot
i! zinco;
Artigos: Da Classe.
parcialmente
trabalhados, recuperaRequerente:
Indústria
Nacional
.f1rtigos: Bombas elétricas bombas hição de alumínios.
879.022
N9
a
Inaesma
Ltda.
de
Artigos
Esmaltado
dráulicas, bombas a pistão, bombas
Lboal: São Paulo
centrifugas, betoneiras, acoplamentos
N9 879.027
Classe: 6
axiais, alavancas mecânicas, bielas,
"BELLE VILLE'
brocas mecânicas, coMutores de má:- Artigos; Máquinas para lavar roupa
quinas, diamos, discos de máquinas, de uso domestico, motores para máInd.
Brasileira
eletrodos, blocos partes de máquinas, quinas de lavar, bielas, cabeçotes de
Requerente: Cano Vitiello
braços de máquinas, alavancas, fresas, máquinas, caixas para máquinas de
Local: São Paulo
esmeris de máquinas, máquinas afia- lavar, rolos compressores, _cilindras,
Classe: 48
dora.s, máquinas impressoras, máqui- correntes para máquinas de lavar,
Artigos:
Da Classe.
nas encanadoras, máquinas enrola- mecânica de máquinas de lavar roupa,
donas, máquinas de uso doméstico, molas de máquinas, tornos, soldas
N9879 023
para máquinas, pilões, partes de mámecanismos de máquinas.
quinas. prato de máquinas, regula"QUERO VIVEh
Clas-Je: 11
dores de forma e máquinas lavadoras.
Classe: 8
Artigos: Abotoaduras. abridores de lad,
tas, alavancas, ancinhos, anéis, al- Artigos: Acendedores, aparelhos acenInd. Braffl2fra
viões, bateriais, arruelas, arrebites, dedores, chapas para fogílt, fogareibarris bandejas, biscoiteiras, bacias, ros, fogareiros elétricos, fogões, fôrRequerente: Carlo Vitiello
chaves de fenda, chaves de parafuso, mas elétricas, fornos, bicos automáLocal: São Paulo
chaves ingl6sas, esguirichos, enxadas, ticos de gás, .bombas para gás, fogões
Classe: 48
Requerente: DOIfiin Jesus Pavin
fõrams, formões, ferros de plaina, coa- à gás elétricos, fornos á gás, fornos
Artigos: Da Classe.
Costa
dores, colheres de mesa, talheres, co- elétricos, botõeõs para fogão, tampas
879.024
N9
e estufas.
Local: São Paulo
lheres de pedreiro, serrotes, recipien.
Classe: 41
tes, martelos, rodomas, reservatórios,
N9 379.017
Artigos: Café em grão, torrado e
telas de arame, vasos, taxas-sacamotdo.
pregos, taxas, tampas, tanques, tapetes de metal, roldamas, rolos, sifõeá.
"410
SX0
PAULO,
879.021
N9
-4
Ind.Brasileira
sinetas, sinos. tráncas, tranquetas e
and.'
-Brasileira;
travadeira .
DRÁNS-LMTP.
a7,9 .01
Requrente: Distribuidora de Bebida',' Requerente: dufer -Coméaco de
Ferros Ltda.
Alô São Paulo Ltda. •
LAR
Local: São Paulo
Requerente: Antonio Marques
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Imóveis
Lida.
Vailkerente : La
Clase: 50
Local: Szio Paulo
.
49,Ttigos; Traa)Sporatas.
NúnICU, PI ki9JELi_INCIA Q,1§ , .
Classe: .50 eutzuv.
N9 879.005

NP 879.012

T ;ZANWatnIr.

dGUFER,"

4a?Ç1; imóvdo

