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REPÚBLICA FEDERATWA:

SEÇÃO III
ANO XXVI - N.° 61

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Dia 22 de março de 1968 ,

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 1968

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

NO 580.149 - Cusydio Augusto fio,
mes de Souza.
NO 580.571 - E. V. P. da Silva.
N9 580.572 - E. V. P. da Silva:No 580.977
Hércules Industrial
Ltda.
NO 580.978 - Falmingo Malhas LI.
mitada.
No 581.091 - Planvel - Represenn
tações e Planejamentos de Vendas Lin
initada.
NO 581.515 - Brida -- Reconsti.
tuidora Guanabara de Máquinas Co.
mércio e Indústria Ltda.
N9 581.667 - EMTEC - Ernprêsa
Técnica de Assistência Comercial Li.
mitada.
N9 259.679 ".".= Emprêsa Construtora
Sala Grosso Ltda.
NO 499.903 - C'ompanhla Jandaia
do Sul de Armazéns Gerais.
No 505.780 - Farmácia Droga Sele
Ltda.
N9 511.314 - Cia. Agro Pastoril
Rio Doce.
NO 517.465 - Bar e Lanches Bufai()
Ltda.
N9 525.675 - co.mapin - Comércio de Materiais para Pinturas Ltda.
N9 530.669 - Dilermando Alves
Paschoal.
N O 534.814 - J. Alves da Costa.
NO 538.024 - Flocking - Comérn
cio e Indústria de Flocagem Ltda,
No 548.159 - Utilit Ltda.
Ne 567.661 - Estaleiros Nordeste
Ltda..
NO 574.063 - Turipres Turisini e
Câmbio Ltda.
No 575.303 - Florestal Brasileira
S.A.
No 577.217 - Oscar Argollo.
No 577.983 - INCA - Indústria
Nacional de Calculadoras Ltda,
No 579.496 - Curvidros Ltda.
No 579.560 - Bonifácio Marinhe
de Mello.
NO 579.774 - João F'errelra doa
Santos.
NO 580.050 - Soterra Ltda.
NO 580.170 - Comércio e Indústria
Fluminense de Diamantes Ltda.
N O 580.979 - Hércules Industrial
Ltda.
- Arquivem-se os processos de
acôrdo com o art. 158, parágrafo único do Código.

N O 571.317 - Marca "Vamapla"1 efeito a exigência. Prossiga-se na
- classe 21. - Requerente: Veí- classe 21 e retifique-se onde couber.
culos e Maquinas Agrícolas PlatiArquivamento de processo:
nense Vemapla. S.A.
Maroa deferida
Foram
mandados arquivar os proN9 576.932 - Marca "Tricofil" Têrmas:
abaixo mencionados de acórdo
classe 22. - Requerente: Texti' Tri- cessos
com
o
artt
158, parágrafo único, do
N9 737.306 - "Produtor" classe cofil Ltda. - Registre-se sem di42. Requerente: Félix & Souza Ltda. reito ao uso exclusivo, isoladamente. Código:
- Considerando como distintiva na das expressões "Trico" e "Fil" e
N. 574.062 - Transmissul Ltda.
forma de apresentação da marca. com exclusão de fio e linhas de toda
NO 574.092 - Fábrica Real de Móa espécie , linhas para pescar e li- veis de Ferro e Fórmica Ltda.
N9 574.162 - Mon Cheri Calçados
DIVISÃO DE MARCAS
nhas para pescar e linhas de aço
Ltda.
para pesca.
•
Dia 22 de março de 1968
No 575.900 - Construtora Davos
N9 412.405 - Marca "Usibras" - Ltda.
classe
21.
Requeernte:
Industria
GRUPO , DE TRABALHO
Brasileira de Usinagem Usibras LI,-N9
576.547 - Ataulpho Alves de
.Souza..
mitada.
Registre-se
sem
direito
No 576.645 - Wilson Gomes Dias
Insígnia Comerc;a1 deferidas
exclusivo da expressão "Bras".
e José Gonçalves Paiva.
N9
577.035 - Editõra Soriimar LiNo 569.244 - "Prado" - classe 2.
Têrmos:
- Requerente: Laboratório , _Prado mitada.
N9 573.303 - "Pot)." - classe 33. S.A. - Registre-se como marca geN 9 580.375 - Emprêsa MetropolitaReque-ente: Viação Poá Ltda. - nérica.
na de Instalações Ltda.
Artigo 97 n9 1, do Cód:go.
No - 529.527 -L• Cia. _Internacional
N9 569.370 - Marca "Acetanyl" - de Capitalização.
N9 573.306 - "Tamboré" - clas- classe
36. - Requerente: ArfiplexN9 568.129 - Indústria São Paulo
se 33. - Requerente: Armazéns Ge- Artigos Finos para Presen! es
de Pedreiras Ltda.
rais Tamboré Ltda. - artigo 97. N O 276.163 - Lanco S.A. - InMarcas indeferidas
número 1 do Código.
dústria Química.
NI/ 573.325 - "Nazaré" - classe •
Têrmos:
NO 570.780 - SERIP - Sociedade e
33. - Requerente: - "Transportes
de Radiodifusão Imprensa
N9 570.882 - Marca "Rápido" - Emprêsa
Nazaré Ltda. - artigo 97 n o 1 do classe
e
Propaganda Ltda.
11 - Requerente: Indústria
Código.
NO
570.917
- Fábrica de Correias
Metalúrgica São Caetano S.A.
Anta Ltda.
Marcas deferidas
N9 571.072 - Brasimport - ComisExpressão de propaganda
Têrmos:
sária de Despachos Ltda.
deferida
No 571.607 - Taufic N. Mansur
No 261.629 - marca "Monark"
& Filhos Ltda.
_... classe 6. - Reque:ente:
Têrmos:
N9
571.612 - City Rio Indústria e
tas Monark S. A.
No 550.407 - Exp. Propaganda - Comércio de Roupas Ltda.
• No 569.303 - Marca "Dinave" - "Verdadeiro Suco de Amendoim" - N O
573.208 - Arpedi - Empreendiclasse 11. - Requerente: DINAVE classe 41. - Requerente: Cia. CesComerciais e Industriais Li- Distribuidora Nacional da Veí- to' - Indústria de nieas vbwetais. mentos
mitada.
culos Ltda. - RegStre-se com exN9 573.375 - Aníbal Cézar Pereira
Exigências
clusão d e"calotas e super-calo:sal
de Noronha e Genji Ishige.
Tèrrno:
N9 569.632 - marca "Rint'n" NO 573.466 - Morumby S.A. classe 48. - Requerente: Colgate- No 571.799 - Granalha de Aço Terrenos e Urbanização.
Palmolive Company. - Registre-se Ltda. - Cumpra-se a exigência •
No 573.823 - Uslisses Scrassolo.
com exclusão de "artigos de toucaNo 574.078 - Libório & Cia. Ltda.
dor".
N9 576.016 - Norsupply BornecedoDiversos
ra de Navios Ltda.
N9 570.522 - Marca "Cauta" Têrmo:
DIVISÃO JURIDICA
classe 21. - Requerente: -Indústria
Ns. 576.017 - 576.018 - 576.019
No 580.335 - Pro-Plan Publici- - 576.020 - 576.021 - 576.022 Coméicio e Indústria S. A.
N9 570.523 - Marca "Ciferal" - dade, S. A. - Desarquive-se o pra- 576.023 - 576.024 - 576.025 - 576.026 Expediente, de 22 de março de, 1963
classe 39. - Requerente: CIFERAL cesso considerando o que consta do - 576.027 - 576.028 - 576.029 Exigências:
576.090 - 576.031 - 576.032 - 573.033
Comércio e Indústria S.A. - Re- despacho da Divisão Jurídica.
- 5'76.034 - 576.035 - 576.036 - Urino: 139.116 - ti. S. Vitamba
gistre-se com exclusão de "anéis
N9 571.258 - Jacinto Raimundo 576.037 - 576.038, - Todos de um só
, para den,tiçã,o, câmaras de ar e Pereira.
- Tendo em vista o gênero req uerente Norsupply Fornecedora de & Pharmaceutical Corporation. n.
pneus":
'Ciimpra a exigência.
de negócio reivindicado. Prossiga-se
• Térmo: 166.702 .- Istvam - Sai..'
N9 571.197 - Marca. "Noc 10" -, também nas classes 42 e 43, retifiN O 576.678 - Companhia Melhoratas. - Cumpra a exigência'.
classe 48. - Requerente: Odol So- cando-se onde couber.
mentos de Maricá - COMAR.
cirdad Anon'ma. Industrial Y CoNO 578.050 - Boutique Saint TroDiversos:
N9 573.663 - Luiz Celeste. - Tormercial.
no sem efeito a exigência, prossiga-se pez Ltda.
Usafarma
S.A. - Indústria Faiu)
N O 571.293 -- Marca "Ultranen" com inclusão da classe 43 e retifiqueNo 579.184 - Distribuidora Pira- macèutita - no pedido de cattucl.
- classe 3. - Requerente: Chas. se onde couber.
tini Ltda.
clade da patente de no 64...549 priPfizer & Co., Inc. - Regstre-se N9 5761113 - Comercial de Vidros
NO 579.628 - caiba Indústria, e Co- vilégio de invenção. - Ne go provicom os exemplares de Ils. 17-19.
A. Guimarães S.A. - Torno sem ~raio Ltda.
mento ao pedido de caducidade.

EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
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D(.-RO OFIC AL (Seno III)

.-- As Repartições Públicas deverão entregar ria Seção de Comunicações do Departamento deImprensa Nacional, até ás 17 horas, o expediente destinado à pe-

DEPARTAMENTO Ori IMPRENSA NACICNAL
.
OIREIOR GE R AL. \
ALEERTO DE BRITTO PEREIRA
L oo nenvecc) os

C“EI IP

.— As reclamações pertinentès

PUBLiCAÇ(SE• _

J.13.0E- FIMEIDA CARNEIRO

CHEFE GA

— Para evitar interrupçãoremessa dos órgãos oficiais a re-

sacio oa naoAcAo

novação de assinatura deve.

ser

FL ORI A NO GUIMARÃES solicitada com antecedência da
trinta (30) dias.

DIÁRIO OFICIAL

•

Na parte superior do ende.
rêço estão consignados o numera*
do talão de registro da assinatura

saçao

•.4 to •• ••••cta•a• •• .... •• n•11s• no Gop.artama'ntger
111. •emprbas1.4. ~Burlaria' do MInIgté.to
we ~10~0. • do CornérWe

subseqüente à publicação no

drgão oficial.
•
A Seção de Redação fruidona, para atendimento do públiao, de 11 às 171,30m.

—• As assinaturas vencidas pa.
derão ser suspen.sus sem previ3

EXÉ•EDIENTE

. blicação.

à matéria retribuída, nos casos de
¡no- ou omissão. deverão ser
jorrnuladas por escrito à Seção
de Redação, até o quinto dia útil,

Março de 1968

e o mês e o ano em que findará.

As assinaturas das Reparti.
çóes
Públicas
serão anuais e deASSINATURAS
verão ser renovadas até 28 de Ie.
•
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
vereiro.
Os origÁniais. devidamente
Capital e
Capital' e Interior :
autenticados. .deverão ser dactilo- Semestre
NCr$ 18.00 Semestre .... .
NCr$ 13,50 — A remessa de vaiares, semsgrafados em espaço dois em uma flno
NCr$ 36.00 Ano
NCr$ 27,00 pre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nadosó face do papel. formai..., 22x33:
E.xtertor
- Exterior
nal, deverá ser acompanhada de,
as emendas rasuras serão resAno .
NCr$ 39.00 Ano
NCri 30,00 esclarecimentos quanto à sua aplisalvadas por quem de direito.
cação.
NÚMERO AVULSO
--- As assinaturas podem
—.0-prcço do número avulso figura na última página de cada
— Os suplementos às edições
tornadas em qualquer época do
excImplar.
ano. 'por seis meses ou um ano,
dos órgãos oficiais só serão reme-— O , preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0.01, tidos aos assinantes que os soli.
exceto as para o exterior, que
se do rnesrn" ann e de NCr$ 0.01 por ano. se .de anos anteriores. citarem no ato da assinatura.
sempre serão anuais.
In:presto naa •Oticinsa cie De kens tnt.nto e rni. remia Nacional§

•

I lItEr1Ot :

•

der

o

•
•

Editóra Brasileira de Relaçees PetTermo: 241.665 — Cari Zeis Soblicas Ltda. -- no pedido de cadu- ciedade ()Uca Ldta. — Cumpra %.
cidade da_ marca — Revista de Re- !exigência.
_ lações Públicas n o 207.350. — Declaro caduco o registro em sace do
- Diversos
parecer da Seção Legal. Laboratório Lomba Ltda. -The — Hotpeint —Electee Applianpedido de caducidade da marca_ Al- ce ampany Limited — ne pedido de
veolan — n• 214.162. — Em face e retifecação de apostila no Registro
do parecer da Seção Legal, eerlara n9 242.185 — Reconsidero o despacho
caduco o presente pedido,
de fls. 9, para que cumpra no: seus
termos o parecer da- Semi() de TransLaboratórios Jorna' Ltda. - no ferência e licença.
pedido de caducidade da marro AnDia e despacho da Seção de Transsiecap — n9 219.392. — Em face do
parecer da Seção Legal, declara ca- terência e licença: Torno sem efeito
o despache de fls. 9, que autorizou a
duco o presente registro.
•
•
Çôco Alimenyar de Alageas S. A. transferência, para o fim de ser auto• no pedido de caducidade -da read- rizada, mediante apostila, a onotaca — Tudor — n9 233.041. — Em ção da alteração de nome da titplar
face do parecer da Seção Legai, de- para A. E. J. Holpoint Limitéd,
anotadas nos registros .anteriores.
claro caduco o presente pedido.
Masza Falida de Laboratórios Raul
Dr. A. Wander S.A. — no pedido de caducidade da marca Dao- Leite S. A. — no pedido de reconsitil — ng 264.722. — elm face do deraçãe do despacho que declarou a
parecer da Seção Legal, declaro c-a- caducidade da -marca Ectopan — número 267.184 -a• Em face do parecer
duco o presente registro.
Laboratório Legrand Ltda. -- no da Seção Legal, nego provimento ao
pedido de reconsideração, mantendo
pedido de caducidade da. marca
o despulo que declarou caducado o
ilevit — n9 340.759. — Em face do presente
registro.
parecer da Seção Legal, ceediare caPôrto ,Velho Administração E. A.
.
duco O presente registro.
— na impugnação. do Termo número
Pirelli S.A. Cia." Industrial Bra- 369.071 — marca: •Pôrto Velho — Insileira — no pedido de caducidade defiro o pedido " de impugnação em
•e da marca — Candango — registro face do parecer.
301.04.1 — Nego provimento ao peFabril Ltica-Tez 5: A — na impugnação do Termo n° '380.430 —
dido de caducidade.
marca: mica — Ante a prov dos
Gulomar de Mello Figueira -- no autos
e parecer da Seção Legal, deu
- pedido de caducidade da marca — provimento ao pedido de impugnação.
.Lactomicina — n9 193.737. — peJosé Cardoso de Mendonça — na
• claro caduco o registre, on face impugnação do Termo n9 382;583 -r
comprovado de desuso._
marca: Jamaica — Nego provimento
• Laboratório Guidotti do Brasil Li- ao pedido de impugnação nos termos
- initada — no pedido -de ',ceedueidule do parecer da Seção Legal. A. Divisão
;
da marca — Sencrom — .n9 321.020. de Marcas.
— Em face da Seção, declaro—ca- Hugo Cird S. A. Indústria de Bebidas e Conexos — no pedido de
duco o registro..
transfarencia e alteração de noine
Exigerecias:
do registro n9 187.355 — ReceeiCarmignanl S.A. Indtistria e Co- sidero o despacho de fls, para que
enércio de Bebidas — no pedido de efetuem as alterações da Seção de
caducidade -da marca n 9 213.538. — Transferência e Licença.
Despacno da Seção .de TransferênCumpra a. exigência. e Licença — Tendo em vista o
A Se-rviçal S.A. Técnica e Comer- cia.
artigo V de Deçreto-lei n9 •326edde
cial — na exigência formulada no 8
de maio de 1967, torno sem efeito
termo 357.473. — Cumpra a exim edserem
o despacho de fls. a fi
stência.'

autorizadas as i seguintes anotações:
1. Alteração de nome da titular
para — Refrigerantes Continental Limitada.
2. Transferência desta para — Hugo
Cini a. A. Indústria de Bebidas e
Conexos.
Pheeco Rádio e Televisão S. A. -no pedido de averbação do contrato
no .registro — Pilde° n° 117.643 —
Reconsidero o despacha, nos termos
do parecer da Seção de- Transf:rencia e Licença. Diz o parecer:
Torna sem efeito o deepacho do Senhor Diretor da D. Jurídica, face da
declaração do Senhor -Procurador, e
tendo em vista que o Registro número 117.643, em apreço, foi prorrogado;
constante do mesmo as devidas anotações.
• Pedro Breves 8.1 Cia. — no pedido
de 'caducidade do registro Raupentin
— número 200.224 — Pela improcedência do pedido de caducidade, em
face dos pareceres da Seção.
Fox's — Glacier Minta Limited —
na impugnação ao Termo n9 435.48e
— marca: City — Rio — Pelo não
provimento ao pedido de Impugnação.
Têtmo n° 388.40 — Café Imbitiba
Ltda. — Arquive-se o processo e tendo em vista não
o Cumprimento da
exigência.
Exigét.icias republicadas por terem
saído com rncorrep5es
Nilsa Borba — na impugnação do
Termo n9 392.658 — Título: Tavares
Cabeleireiro — Cumpra a exigência,
retificado por ter saído em 18 de dezembro de 1967, como sendo exigência
feita ao requerente-titular.Termo n° 587.761 — Errist — Jacobi
& • Co. Koramanditgesedeebaft —
Cumpra a exigência. — Fica também,
retificado o clichê publicado em 12
de julho de .1963 — marca: Augusta
Universal Corabination -para -o local estabelecido: Alemanha. •
•

SEÇAÕ DE PRORROGAÇAO
Expediente de 22 dé março de 1968
Exigências
'
Duilio Bonassi & Cia. — Na prorrogação do registro 200.198 -- Marca
Regina. — Cumpra a exigência.
t

Termo n9 639.429 —• Irmãos Frederico Cumpra a exigência
Termo n9 671.114 — Casa João
de Campos Pitangui I4tda. — Cumpra a exigência.
Termo nv 079.016 — Torres S.A..
Indústria. e Comércio, — Cumpra a
exig ência,
•
Tedino n9 708.051 — Café Gaule
Ltda. — Cumpra a exigência.
Termo ne 708.514 — Distribuidora
de Bebidas Idjuca Ltda. — Cumpra a existência.
•

Deeersee
•

Fargo Sde. Indústria Mobiliária:
No pedido de prorrogação da marca.:
Fergo. númere 223.445 — Nada ha
que deferir, Requeira de acordo com
o artigo 114 do Código.
Gierre Zizine — No pedido de prorrogação do r. registro Agocholine, número nunt. — Indeferido, em face
de registro já havia sido prorrogado.
Mariana Ribeiro Nogueira — NO
p2cliclo de prorrogação do registro
da marca: Dona Zi nilazirtha de São
José do Rio Pardo -número: 2a5.544.
-- Indeferido em , face de irregularidade cio pedido — a assinatura.
Pargo S.A. Indústria Mobidárla
— No pedido de prorrogação do registro 244.957. Marca: pergo. — Indeferido, Requeira de acierdo com o
artigo 114, parágrafo único do Código.
Fergo S.A. Incleàtria Mobiliária —
No pedido de prorrogação do registro 243.173. Marca: Fergo. — Nada.
há que deferir. O registro só poderá
..'ar prorrogado depois de 10 de março de 1268.
nano n9 576.680 — De General
El:ctric Company. — Foi mandado
prosseguir como Predogação, umavez que ' foi paga a devida taxa e
protocolado , i no prazo legal.
Terme n9 576.651 — General Electra ampaty.- — Foi mandado prosseguir como registro em prorrogação
— Marca: G.E.C.. ema vez que entrou ckntrd do prazo estabelecido
pelo Código e Paga a taxa.
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Esb Inc. (oposição l aos termos):
N 9 626.879 marca Exoxi. .
s
N9 826.876 marca Exxon.
Texon Inc. (oposição aos termos:
N9 826.876 marca Exxon. •
o 826.879 marca Exon.
SEÇA0 DE EXAME FORMAL DE N
Screen Gems Inc. (oposição ao terPATENTES
mo 827.122 marca 03 Flintstones).
Expediente de 22 de março de 1968 .Purex Corp. Ltd. (oposição ao termo 825.057 marca Bombrillio). •
Exigências
Prods. Rocha Químicos e Pana ..
cêuticos S. A. (oposição ao termo ..
Térmos:
839.775 marca enterosterol).
N 9 136.834 - Nifrace - Indústria
e Comércio Aparelhas Técnicos , Li- Consultec - Soc. Civil de Planejamanto e Consultas Técnicas Ltda.
mitada. -sCumpra a exigência.
N 9 142.841 - Mitchell Cotts Pyre- (o p osição ao tênno 827.934 marca
thrum Limited. - Cumpra a exigên- consultec).
cia,
Balpan S. A. Comercial e Agrícola
N o 153.308 - Cláudio Mona "e Sil- (oposição
ao termo 822.830 marca
k va. - Cumpra a exigência.
N 9 158.960 - Luiz Emir Rossim. Balk.an) .
Instituto Adventista de Ensino
- Cumpra a exigência.
N9 158.961 - Luiz Emir Rossin. (oposição ao termo 824.242 marca C.A.
- Cumpra a exigência.
B.).
Bril S. A. Ind. e Com.. (oposição
NO 158.962 - Luiz Emir Rossim.
ao termo 825,057 marca Bombrilho).
- Cumpra a exigência.
No 160.020 - Shell - InternadoAnápolis Ltda. (oposição
nale Research Maatschappij N. V. aoCerealista
têrtno 840.613 marca Anápolis).
- Cumpra a exigência.
Pires & Pires St Cia. Ltda. (oposiNO 160.345 - Metalúrgica Feira- ção ao têrmo 840.360 marca Barulho
car Ltda. - Cumpra a exigência. de Brasília).
N O 185.585 -• Antônio Luiz Matar.
Ind. de Máquinas Santa Terezinha
- Cumpra a exigência.
N9 165.901 - João dos Santos. - Ltda. (oposição ao têrmo 826.706 tí- .
tulo e- Usinas Metalúrgicas Santa TeCumpra a exigência.
rezinha) .
NO 156.935 - Adindo Alves da
•
Costa. - Cumpra a exigência.
Lojas Blusolandia , LtalaS (oposição
N o 160.515 - Antonio Zaxxaria. ao tèrmo 832.135 titulo à Blusa).
- Cumpra a exigência.
Músicas e Instrumentais Caso manon S. A. (oposição ao tarmo 839.643
titulo Casa Masson).
NOTICIÁRIO
arwin Motores Diesel S. A. (oposição ao tétano 824.23 marca WMW).
S, Paulo Alpargatas S. A. (oposi- Editara Abril 'Á:da. (oposição ao
ção aos télmos:
•
termo 826.981 marca M'esaulnas para o
isl9 830.398 marca Ventania.
Progresso).
N9 830.398 marca Ventania.
Martini & Rossi S P A (oposição ao
N 9 831.869 marca Green-Cat.
térnio 839.367 marca -teissi) .
N 9 832.581 marca Italmocrassin.
J. S. Souza Com. e Ind. de Roupas
No 833.921 marca Fre-Vol./
Ltda. (oposição ao tétano 839.302 marFloresta S. A. Agro-Mercantil (oPo- ca Don Michel).
unção aot--t&xmos: 827.539 - 831.376 Antarctica, Paulista Ind.
marca Moneta). a
Móveis Kirsch Ltda.- (oposição aos Brasileira de Bebidas e Conexos (oposição ao terno° 822.768 marca Nectartêrmos):
No 827.311 nome com - Lojas vita) .
• Precon-Prernoldados de Concreto
Kirsch Decorações Ltda.
Protendido S. A. (oposição ao têrmo
N9 828.426 marca Kirsch.
830.701 titulo Pracon).
Multiplic S. A. Sociedade Corretora (oposiçãa aos' térraos: 823.674 - Banco da Província do Rio Gran823.675 - 823.676 - 82.3.677 titulo de do Sul S. A. (oposição ao termo
829.376
marca Providência).
lerultiplic).
Inglesa Levy 8, A. Comp. i Ind.
Charles Finocchiaro (oposição ao
(oposição aos têrmos):
têrmo 827.564 marca Dar-Ly).
N9 834.416 marca D,enver.
Pescai S. A. Ind. Brasileira de PeiN9 839.279 titulo Lenver.
Transoto Lida (oposição aos ter- xe (oposição ao tênno 830.154 marca
Pescasul).
mos):
Igreja Presbiteriana do Brasil (opoal 9 832.147 - marca Transrodo.
sição acetêrmo 826.212 marca Anuário
In19 832.747 - título Trar-srodo.
Sal).
No 832.747 - marca Transrodo.
N 9 832.748 - marca Transrodo.
Empresa Brasileira de Varejo S.A.,
Helena Rubinstein Produtos de Be- Embrasa
(oposição ao têrmo 837.792
leza S. A. (oposição aos ternos:
marca
Ebrasa) •
•N 9 836.074 marca H R - Helena
Rinder.
Guanabara S. A. Com . e Ind.
(oposição ao termo 836.26% titulo OrN9 836.075 nome emp. - Helena ganização
Ideal Guanabara).
Rinder Produtos de Beleza Com.
e Ind. Ltda.
Madesul - Materiais de ConstruArmações de Aço Probel S. A. (opo- ções Ltda. (oposição ao têrmo 826.318
aição aos termos:,
marca Madesul).
•
N9 823.960 marca Dell-À/fatie. - 11/."Xliaria Veverly Ltda. (oposição
N9 824.208 nome emp. Compro- ao Mimo 824.212 titulo Beverly Com.
bel Comercial de Produtos de Beleza de Confecções).
Ltda.
Ind. e Com. Auto Peças Welton
Volksuagenwerk Aktiengesellschaft Ltda. (oposição ao têrmo 826.489 mar(oposição aos termos:: 824.110 - ca Wel-Ten). ,
824.111 manca Covolk's).
Inquisa - Ind. Química Santo AnCota -Lida
Comercial
Técnica
de Auto- tônio S. A. (oposição ao termo 826265
&Wats
(oposicão
aos térmos:
marca Sanodor).
meros 828.187 - 828.199 - 826.198
marca Cota).
Margan Rep. Ltda. (oposição ao
Automóvel Clube Alunipipal de Ara- têrmo 822.893 marca Ortalion).
raquara (oposição aos„ têrmos - Entel S. A. Engenharia de Teleco831.781 - 831.783
831,784 título, ,nounicaçaes (aaosição ao térmo 824.077
Automóvel Clube de Araçacanias),, ,
marca, Emalei),
Têrmo n9 588.876 - Seara, Roebuck S.A. Comércio e Indústria.
Indeferido em virtude do aegistro
152.910, já havia sido prorrogado pelo registro número 292.456.

•
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SEÇAO DE TRANSFERÊNCIA
E LICENÇA
Expediente de 22 de março de 1968
Transferência e alteração

Transferência e alteração de nome de
titular de processo

Foram mandados anotar nos proa

cessas as traneferênclas e alterações

de de nome:
Vogue S. A. Com . e Ind. (alteraForam mandados anotar nos pro- ção de nome da marca :Vogue termo
cessos as transferências e alterações nO 507.462).
de nome:
Shell International Petroleum ComGulf General Atomic Inc. (trans- panst Li mited - transferência para
ferência para seu nome das patentes: seu nome das marcas:
Epikure reg. n 9 214.374.
privilégio de invenção na. 73.908 Phosdrin reg. n 9 225.686.
75.662 e tèrrnos: 175.875 - 178.067
Narita reg. n° 225.857.
- 179.029 - 179.927 e 61.055).
Cardura reg. na 232.844.
Diptona, reg. no 323.082.
Gesellschaft fur Technischen Fortschritt M B H (transferência para D-D reg .no 333.778.
seu nome das patentes privilégio de Aldrisan reg. W 310.642.
invenção na. 67.400 - 69.270 - ' Lab. Especifarma S. A. - transpara seu nome das marcas:
69.415 - 72.595 - 75.3 _ 76.696 ferência
Mamisiilfan reg. n 9 196.468.
- 77.409).
Gordon-Iod reg. n° 211.796.
Mergothiol reg. n 9 213.721.
Bohme Chemie Gesellschaft M B
reg. n° 214.484.
e
(alteração à enome das patentes pri- Pepasalgex
Laboratório Audaz n o 215.151.
vilégio de' invenção as. 58.666
Zoomed reg. n9 215.934.
59.934 - 66.304 - 67.027 - 70.106 Oltociase reg. n o 217.437.
Neoglucase reg. n o 221.569.
- 71.167 - '73.539 - 73.540
reg. n o 225.438.
74.209 - 75.437 - 75.731 - 76.044 Tolbutam
Rumis-an reg. n9 225.835.
- 76.060).
-Provet reg. n o 231.221.
Dana, Corporation (transferência Giutadoze reg. n o 232.367.
Coenbione reg. n o 238.00.
para seu nome das patentes privilé- Raubam
reg. n o 242.806.
gio de Invenção as. 63.274 - 69.156).
Iforesin reg. no 248.511.
Ildpadoze reg. 119 248.346.
Sinalume Sinalizadora de Rodovias
Foldoze reg. no 243.347.
Limitada (transferência para seu noEileina reg. 11.9 243.923.
me da patente privilégio de invenção
Chloracid reg. no 251.167.
no 58.249).
Nirvotin reg. n° 255.188.
Qu'malgex reg. n9 255.937.
Hermann S. A. 1114s:estria e Comér- Pulmotrac
reg. , no 253.593.
cio (alteração de nome da patente 'Proteolin reg. no 238.188.
modelo industrial n9 5.001) ..
Zimamin rag. n9 258.189. •
Tanacar reg. n9 É58.190.
Gebruder Buhler A. G. (transfe- „alucinai
reg. n° 253.191.
rência para seu nome da patente priBileina reg. no 260.353.
vilégio de invenção n0 73.363).
aelidan reg. n o 282.174.
Glen Alden Corp. (transferência
Apaben reg. n9 269.283.
para seu nome 'da patente rrivtlégio
BIscan reg. n 9 299.922.
de invenção tkrino 169.575).
Neuro-Nervo, reg. W 270.172.
Vigamil reg. n o 273.698.
Slemens Aktiengeàellschalt (alteraCalclo'r reg. n o 273.945.
ção de nome da patenLe privilégia
Gicboferrina reg. n 9 284.788.
invenção termo 169.497).
Cincon-B-C reg. n9 285.9992.
Cooperativa Agrícola de Cotia - Cardlosit'reg. n o 289.810.
Cooperativa Central (alteração de Tricardil reg. n o 291.370.
nome da patente privilegio de ineen Reumaflex reg, n o 300.414.
ção termo 164.911).
Sulfio reg. n 9 309.61'7.
_Coeelma Produtos Qirmicas
Arteriolise reg. n o 309.618.
dada Anônima (transferência para Dresodal reg. n o 309.9`.9.
seu nome da paterna ,niinejt.
"Argyvan reg. n9 315.441.
venção têrmo 136.013).
Pulmos't reg. no 318.251.
Xerok Corp. (transferência para
Ds.Bio.L.A.L. reg. n o 322.457.
seu nome da patente privilégio de invenção têrnoo 155.786).
Yolitium reg. n 9 323.618.
Bilelna reg. n 9 325.205.
José Arildo Vaecoucelos Pereira
(transferência dos direitos eertencen- Neo-Bileina reg n9 330.884.
tes a Roberto Annond da patente priTirptamin reg. n 9 331.042.
vilégio de invenção termo 179.822) .
Ovochromo reg. n9 332.410.
Anotem-se.
1 - transferência dos direitos per- Io-Pyronal reg. n° 336.437.
tencentes a Leopoldo Ehrl para José Hipochrom reg. n9 342.417.
Arildo Vasconcelos Pereira.
Stabiron.reg. n 9 342.418.
2 - transferência dos direitos per- Sulfoglicol reg. n9 342.419.
tencentes a Roberto Armond para 'Dyberene reg. n o 343.760.
José Atalaio Vasconcelos Pereira.
Pulmoctusol reg. no 343.761.
Armour Pharmaceutical Company Peicceslut reg.
n° 344.729.
(transferência para seu nome da patente privilégio de invenção númeExigências
ro 50.837). Anotem-se:
1 - transferência de Annour and A Cia. de Instrumentos e Apare.
Company de rilinois para Arnsour and lhas
Mecanicos-Cidam (junto ao rege
Company de Delaware.
nO 205.762). - Cumpra exigencta.
2 - da última para Armour Phar- A Simpatia Lotérica •Ltda: (juntes
tnaceutical Company.
ao reg. n 9 246.3'70). - Cumpra eme.
Onda:
Exigências
Su p ermercados Serv-Lev Ltda.
(junto ao tênno no 552.239). - ciuna
Térinos com exigências a cumprir: pra-sae
exigência.
Arraour Agricultura' Chemical ComArmazém
Minuano Ltda r. (titular
pany (junto a patente tênno 160.911) do tèrmo 119 566.612).
- Cumpra cala
e e terznos: 161.234 - 168.350.
génela.

•

e

d.e ' nome

titular de processo

•

•
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PATENTES DE INVENÇÃO
'

Publicação que se faz de acôrdo com o art. 26 do Código da Propriedade Industrial (Decreto-lei n9 ?.903-45),
Item 4 da Portaria n9 73 de 4 de outubro de -1967, do Direfesorsasai
•
1
./
TERMO N 9 139.581
mente antes da entrada no cilindro, sura variável, estrutura fina, comprida mistura de combustível e ar.
mento e grossura diversa, mantendo
De 5 de janeiro de 1962
um espaço entre a periferia das es2
Processo,
de
acôrdo
com
o
ponRequerente: Ieocádio Bezerra Ca to 1, caracterizado pelo fato de que pirais e os contornos internos do convalcanti,
ou da câmara de expansão dos
o combustível separado é imediata- duto
mente pulverizado outra vez por meio gases.
Local: São Paulo.
Patente: "Dispositivo mecânico-au- de ar adicional.
6) Dispositivo silenciador para moxiliar para escrituração de livro-diá- 3 Processo, de acôrdo com os tores a 'explosão de veículos em
pontos 1 e 2, caracterizado pelo fato geral acorde com os pontos de. 1 a 5
rio"- - Modelo de utilidade.
de que o combustível eliminado da tudo como substancialmente descrita
mistura 'é aspirado e reconduzido ao reivindicado e representados nos
Reivindicações
carburador' ou ao encanamento for- desenhos anexos.
Em resumo, reivindicam-se como necedor tie combustível.
pardos característicos essenciais, co Finalmente, o depositante reivin'rpm° N9 139.813
seguintes:
dica, de acôrdo com a Convenção In1 - 'Dispositivo mecânico auxiliar ternacional e de conformidade com o
Depositado em 8 de janeiro de 1962.
para escrituração de livro-diário", art. 21 do Código da Propriedade InRequerente: João Zanaga, Atnericaracterizado por uma base plana dustrial, a prioridade do corres- cana,
Estado de São Paulo.
metálica - 1 - de tamanho con- pondente pedido, depositado na Re- Titulo':
"Molde paia . a formação de
veniente, tendo na proximidade de partição • de Patentes da Alemanha caixilhos de
cei arnica".
em 2 de junho de 1981, sob o númesua borda superior, uma projeção
2 - em relação à, face superior ' do- ro G 32.387 IVc/46 c 6'.
-Pontos característicos
tada 'de dobradiças onde se articula
com movimento levadiço 'Um quadro
TM.mo N9 139.733
1 9) "McIde para . a formação de cai,-- 3 - formado por quatro barras rixilhos de cerâmica", constituído de
lindricas ou de seção geométricas
De
30
de'
janeiro
de
1962
um pedestal adaptável às prensas
qualquer, interligradas em fordaa
Requerente: Carlos Sinibaldi - São usuais, dito pedestal apresentando raretângulo, inscrito na base - 1 mo vertical com paredes lisas para
retângulo esse que se levanta para Paulo.
servirem de guia ao movimento ascenpermitir a colocação da base plana
Título:
"Uni
dispositivo
silenciador
através da fôlha do livro-diário abai- para motores a explosão de veículos dente de uma contraoplaca, e caractepelo fato de a mencionado conxando-se o retângulo de modo que em geral".
privilégio de Inven- rizado
este prende a folha, prendendo-se a ção.
tra-placa apresentar a forma aproaiparte inferior do quadro em outra
s mada de um "L", ou outro que sirva
4,- dotada de
1) Dispositivo silenciador para mo- ao propósito, em cuja parede interna
projeção simétaica
tores a explosão de veículos em ge- é formada uma obliquidade para a
presilha - cendrai dotaia
mola, impede que o quadro se solte; ral, destinado a , reduzir de maneira conformação do caixilho, a prensagem
pelo fato de ter, do lado esquerdo, absoluta os ruídos do escapamento do material em pó ou granular sendo
deslizando ao lonoo da borra limita• dos gases combustu.s vindos de qual- feita por um cursos, por uma de suas
-dom do quadro 3 - dois cursores - quer motor de combustão interna que hastes-conectado aos meios usuais da
e e 7 - que se projetam paralelos e passando pelo tubo de escape alcan- prensa e apresentando na haste infehorizontalmente em forma ?e ba oa, ça a atmosfera externa, caracterizado rior,uma conformação em escada, que
- 6 e 7 -, indo tangenciar a barra por consistir de um eu mais corpos modela o referido caixilho.
vertical oposta do quadro - 3 - espirais dispotos e afixados : horizon2 9 ) "Molde para a formação de caionde há dois outros cursores - 8 e talmente dentro do conduto de des9 - dotados de pequena ponta vol- carga dos gases, corpos esses fixados xilhos de cerâmica", de acrsrdo com
tada para dentro do quadro e des- de forma a quebrar as ondas sonoras o ponto característico n 9 1, e caractetinadas a segurar contra a fôlha do sem cbsrouir a livre saída dos . ga- rizado pelo fato de na parte inferior
da câmara formada pelos elementos
Diário as barras - 6 e 7 - prenoen- sess
do também as contas confeccionadas '2) Dispositivo silenciador para aio- descritos no ponto característico n 9 1,
em papel carbonado no verso, de tores a explosão de veículos .,rn geral, aplicar-se um elemento cuja perifemodo que o lançamento será feito acorde com o ponto 1, caracterizado ria tem perfil apropriado e cujo corpo
imediatamente sem maiores dificu l por o corpo existente dentro do con- é possantemente perfurado, para fa-daes,noqu^arfixedtr- duto de descarga ser constituído de cilitar a retirada de dito elemento que
leva o - caixilho formado no interior
minar a linha do laneamento Oa um uma
espirai fixada coaxialmente ao da referida câmara.
terceiro cursos no lado direito - 10 dito conduto
de
descarga,
espirar
essa
:.- entre os 'dois anteriores, dofeclo aberta nas extremidades deixando
3 9 ) "Molde para a formação de caitambém de pequena ponta voltada completamente livre a passagem dos xilhos
de cerâmica", tudo conforme
para interior do quadro' e que conto
descrito
e reivindicado no presente
os outros dois mecanismos de re- gases, porém onebrando as ondas so- memorial,
e ilustrado rios desenhos
dos gases em expulsão podendo
tenção ou fixação ao longo do lado noras
a espiral ser em número variável, e acompanhantes.
do quadro que oss suporta. '
posições diversas. •
2 — "Dispositivo mecnico auxiliar
~MO N9 139.814
para escrituração de livro-diário", 3) Dispositivo silenciador para mo.acorde cem o ponto anterior, confor- tores a explosão de veículos em geDepositado
em 8 de janeiro de 1962.
acorde COM os pontos 1 e 2, came acirra, substancialmente descrido ral,
Titulo: "Nova disposição construtiracterizado
por
duas
paredes
vertie reivindicado e devidamente ilustra- cais mie mantêm fixada a espirar, uma va em telhas" - Privilégio de Indo nos desenhos em anexo.
•
das paredes furadas centralmente venção.
Requerente: Rogério Zanaga de Cae a outra furada no cento e também margo
Neves - Americana, Estado de
a volta da borda, podendo também as
TORMO . N 9 139.598.
duas paredes terem furos iguais, pa- São Paulo.
De 1 de junho de 1962
redes essas que mantêm a espiral em
Pontos característicos
certa e orientam a corrente'
Cvjetko Galic, alemão _ Alema- posição
dos gases.
nha. _
19) "Nova disposição construtiva em
4) Dispositivo licenciador para mo- telhas", caracterizada pelo fato de a
Pontos característicos de "Proces- tores
em
gea
explosão
de
veículos
so para reduzir o teor de óxido de ral, acorde com os pontos de 1 a 3, telha apresentar um corpo central
cujas superfícies superiores e inferiocarisônio nos gases de combustão de caracterizado
por a espiral ou es- res podem ser lisas, corrugadas ou esmotores Otto" - (Privilégio de In- pirais terem a forma
troncoâcônica,
triadas, longitudinal, obliqua ou transvenção),
cilíndrica ou a de qualquer outra versalmente, dito corpo central forfigura geométrica regular ou irregu- mado, em uma de suas extremidades,
Pontos característicos
1
lar.
com um rebôrdo saliente em relação
plano da face superior, nas late1 - Processo para diminuir o teor " 5) Dispositivo silenciador para ra- ao
de monóxido de carbônio nos gases tore,s a explosão de, veículos em geral, rais apresentando abas projetadas inde combustão de motores Otto, ca- acorde com os pontos de 1 a 4. ca- feriormente além do plano da face
racterizado pelo fato de que o com- racterizado por a espiral fixada den- Inferior, e na outra extremidade forbustilvel depositado em forma liquida tro do conduto ou da câmara de ex- mando uma nroieção quadrangular
no tubo de sucção. 'separado, direta- pansão ser dotada de passo e espias- com a face inferior aberta, as extra-

face do que ficou resolvido no
midades laterais dessa projeção quadrangular, sendo salientes em relação
ao plano lateral do referido corpo
central.
2 9 ) "Nova disposição construtiva em
telhas" de acôrdo com o ponto caracteriAlco n 9 1, e caracterizado pelo
fato de a projeção quadrangular referida no ponto característico n9 1,
apresentar um Oco central destinado a
receber por encaixe o mencionado re,bôrdo saliente, dito Oco central sendo lateralmente vedado pelas testeiras laterais formadas em peça única
com a referida projeção saliente e, em
conseqüência, com o corpo central.
3 9 ) :Nova disposição construtiva em
telhas"; de acôrdo com os pontos característicos ns. 1 e 2, e caracterizada pelo fato de a junção lateral entre
as telhas realizadas, segundo este pe.,
dido de patente, ser feita em conjunto com calhas de corpo quadrangular,
e cujos paredes laterais verticais, encaixam-se sob, e internamente às projeções inferiores das abas laterais rea
feridas em 1), ditos corpos de jun.
ção podendo ser realizados em pedaços de tamanhos apropriados, ou em
comprimentos predeterminados, no
primeiro caso recebendo em seu Oco
Interno, calhas de perfil assemelhado,
e realizadas em qualquer material
apropriado e gize impeça qualquer infiltração de água entre as-telhas.
4 9 ) "Nova disposição èonstrutive.
telhas", tudo coneorme descrito e reivindicado -no presente inemorial, a
ilustrado nos deesnhos acompanhantes,
TERMO N9 139.817
, De 9 de janeiro de 1962 Requerente: Luiz Jorge Freire . São Paulo.
Titulo: "Nôvo processo de obtenção
de vassouras e produto resultante" Privilégio de, Invenção.
1 - "Nôvo processo de obtenção de
vassouras e produtos resultante", caracterizado por se preparar os fios
vegetais que vão formar os fios das
vassouras, envolvendo pela sua parte
central, um molde que os prende e
fixa, de aliado a se manterem com o
feititSoatbstencialmente de "U" invertido, co mas pernas ou hastes convergentes ;pelo fato do molde preparado com os fios ser colocado em
um segundo molde formado por duas
metades longitudinais, com o feitio externo do suporte Ou corpo principal
da vassoura, tendo internamente o
feitio de complemento do primeiro
moldeoisto é, também com o feitio de
"U" invertido com as hastes convergentes, porém maior do que o molda
interno já que abriga, e que funciona
como macho para o segundo molae,
onde_ Ó' injetado o material termoplástic0 e, que depois de resfriado tl
retirado o corpo principal dg vassoura com os fios já nêles presos, sendo
posteriormente retirado . o primeiro
molde que funcionou como macho
para o segundo e de suporte para OS
fios da vassoura; pelo fato de, depois
de rosqueado o cabo mut projeção moidada no corpo principal da vassoura,
já com rosca interna, terem as extremidades dos -fios que se projetam
para fora do corpo da vassoura, mergulhados em solução conveniente de
material termo-plástico' durante tempo ideal para que as cerdas ou fios
sejam „recobertos de plástico. ,
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2 — "Nôv0 processo para obtenção
de vassoura e produtos resultante",
acorde com o ponto anterior, e ca•
racterizado ainda pelo fato da vassoura assim obtida ser formada por corpo de material têrmo-plástico de côr
variável, alongado, horizontal, dotada
na parte superior devidamente ceiatrada, de projeção rosqueada Interiormente onde se rosqueia o cabo usual
da vassoura, sendo que o corpo principal de seção longitudinal qualquer,
porém de seção transversal de "IP'
invertido, com as pernas ou hastes
convergentes, obrigadas no seu interior os fios presos por material têrmoplástico e envolventes na sua parte
mediana que corresponde à curva central interna do "U" ou seja, do corpo
principal, de suporte Interno que tem
o mesmo feitio do corpo principal e
• obtido também por injeção de material têrmo-plástico é que serve de suporte e tampão para os ifos de forma
que estes com o suporte principal, ou
seja, com o corpo da vassoura, formam um corpo único; pelo fato da
parte externa dos fios, que, por acompanharem o vão interno formadci pelo
corpo principal e suporte interno convergirem para a linha mediana ,longitudinal da vassoura, deixando uni
vão interno entre as duas porções laterais de fios que podem ou não serem mergulhados em solução térmoplástica destinada a revesti-los, aumentando a sua durabilidade, resistência e modificando a sua coloração.
3 — "Neivo processo para obtenção
de vassoura e produtos resultante",
' tqriorea, Conacorde com os-pontos an
forme acima substancialmente descrito e reivindicado e devidamente fins
_trado nos desenhos em anexo.
TERMO N9 139.819
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namente bandeijas apropriadas."
Modal° de utilidade.
Reivindicações:
Em resumo reivindico para o presente pedido os seguintes pontos característicos:
1 •-k Nôvo tipo de caixa para transporte de ovos, tendo internamente
bandejas apropriadas, o conjunta -poderá ser confeccionado de madeira
ou derivados, plásti, masaaa adequadas e outros em tamanho e côres
desejados, caracterizada pelo fato de
ser apresentada numa caixa provida
internamente de peças moldadas na
forma de bandejas, cujas bandejas,
apresentam uma' pluralidade de saliências que separa os ovos entre si,
impossibilitando a quebra.
2 — Nevo tipo de caixa para trans,
porte de ovos, tendo internamente
(bandejas apropriadas, caracterizado
de acôrdo com o ponto 1, ainda pelo
lato da bandeja apresentar constituída de' um corpo com base. retangular e bordas superiores laterais
suavemente inclinadas e limitadas,
em seu contôrno, de rebordo, onde
se encaixam as bordas ou coisa equivalente da outra bandeja -em sua
parte superior, formando suave pressão entre tôdas as demais -bandejas,
retendo os ovos em seus entre-meios.
3 — Ndvo tipo de caixa para transporte de ovos, tendo internamente
bandejas apropriadas, caracterizada
como tudo substancia lmente descrito
e ilustrado nos desenhos em anexo.
•
TERMO "N9 139.825
De 8 de junho de 1962
Requerente:
José Ferreira Alves
Torga e Ivo Teixeira Filho.
Ti lulo: "Um expositor para a venda de c"garros."
Madéle de utilidade.
Local: Minas Gerais.

De 9 de janeiro de 1962
Requerente: seibi Kitagawa -- são
Pontos caractoristicbs
Paulo.
Título: "Aperfeiçoamento em caixa
1 —, Um expositor para a venda
para traasportes diversos" — Modal° de cigarros caracterizado pelo fato
de utilidade.
que uma caixa substancialmente paralelapipedica tendo na parte supeReivindicaçõaç
rior uma coluna central também paralelepipédica que acompanha todo o
Em resumo reivindico para o pre- comprimento da caixa; sendo obliqua
sente pedido os seguintes pontos ca., a metade inferior da parede anterior
racteristiccs:
da caixa apresentando ai unia aber1 — "Aperfeiçoamento em caixa tura retangular tendo por fundo um
para transporte diverso", constituída plano inclinado situado um pouco
de madeira, plástico, papelão ou de abaixo das bordas da referida aberqualquer outro material apropriadu tura. Sôbre a parte superior da caixa
para esta finalidade em côres e ta. eleva-se uma coluna ou depósito tammanha desejados, Caracterizado de bém paralelepipédico dividido por paapresentar num çorpo principal dt redes verticais, formando escaninhos,
-formato prismático retangular com os sendo a parede frontal transparente
cantas angulares providos de encaixes e a traseira formando portas.
ou dispositivos apropriados que se casam entre si, possibilitando a mon- 2 — Um expositor para a venda de
tagem ou desmontagem da dita caixa. cigarros de acôrdo com o ponto 1,
caracterizado pelo fato que no inte2 — "Aperfeiçoamento em caixa rior da caixa estão previstas na parte
para transporte diverso", caracteriza- trazeira da mesma, duas alavancas,
do de acendo com o item I, ainda pelo
de cada lado da caixa! ambas
fato da mencionada caixa apresen- uma
tar em suas faces frisos longitudinais articuladas pelo pé em uma 'travessa
que orientam a montagem e desmon- situada no fundo da caixa, onde se
tagem da caixa, sem produzir defeito apoia as molas que atuam sôbre as
referidas alavancas, 'cujas extremidana mesma.
des superiores se prendem a uma
3 — "Aperfeiçoamento em caixa barra longitudinal.'
•
para transporte diverso", caracteriza3' — Um expositor para a venda
do como tudo substancialmente descrito e ilustrado nos desenhos em anexo, de cigarros de acôrdo com cs pontos
1 e 2, caracterizado pelo fato que a
São Paulo, 9 de janeiro de 1962. — referida barra longitudinal se apoia
Seiji Kitagawa.
na extremidade dos ramos verticais
de hastes impulsoras ortogonais, dispostas em linha • na parte superior
TERIVIO N 9 139.823
da parede posterior da caixa; sendo
cada retina vertical das referidas hasDe 10 de janeiro da 1962
tes praao a um bloco ejetor que passa
Requerente: Seibi Kitagawa
São sob um dos escaninhos da coluna
central ou depósito de carteiras de
. Paulo.
cigarros.
Títulos : "Uni nôvo tipo de caixa 4 — Um expositor para a arenda de
. para transporte de ovos tendo Inter- cigarros de acendo com os pontos 1
•

'

a 3 caracterizada pelo fato que os
ramos verticais das hastes impulsoras
atravessam osrespectivos
,
rasgosguias em uni tabuleiro, sendo instaiadcs ao fim de cada rasgo uma lâmina flexível pertencente a um circuito elétrico, bondo a extremidade
livre cia referida lâmina dobrada para
baixo e dotada ae um contato que
eventualmente se liga a outra lâmina situada sob o supoate da primeira, sendo ambas ligadas a uma
cigarra.
5 — Um expositor para a venda
de cigarros substancialmente - como
descrito no relatório e ilustrado nos
desenhos que o acompanham.

TERMO N9 150.431
De 3 de julho de 1963
RequereiTte: Francisco Fraga Vieira de Barros — Minas Gerais.
Titulo: Nônio mcdê10 de afiador de
lamina de barbear."
Modêlo de' utilidade. ,
Pontos característicos- Nôvo modal° de afiador de

lâminas de barbear, formado por uma
caixa retangular com tampa encaixavel, caracterizada por apresentar a
parte inferior, inteiramente uni canal
côncavo de secção rigorosamente curva; , formando um setor de cilindro,
revestido de material vitrificado 'ou
parcelanisado.
2
Miro modal() de afiador de
lâminas de barbear, de acôrdo com
o ponto 1, tudo substancialmente
como descrito de esquamaticamente
representado na rslatório e nos desenhes anexos.
•
TERMO No 116.717
Depositada em 3 de favareho
de 1260.
Requerente: Peataney Covipagnie

cia Produits Chimiques Et EleetroinetallurgiqUes -- França -

de Invenção.
Pontos caracteristidos de: "Processo de Fabricação de ',Enates Acanalados".
Reivindicações:
1) — ¡Processo do Fabricarão 'de
Lingotes Acanalados", caracterizado
por consistir em estampar-se um cabaça de lingote maleável, por meio
de uma ferramenta apresentando
dentes regularmente espaçadoS.
2) — "Processo de Faaricação
Lingotes Acanalados", segunda o
item 1, caracterizado par ser, o esbôço mencionado, preparado por fun
dição, em lingoteiras de fundo plano.
3) — "Processo de Fabricação de
Lingotes Acanalados", conforme o
caracterizado por ser, o asbôço citado, preparado por fundição continua
ao metal.
4) — "Processo de Fabricação de
Lingotes Acanalados", de aceado com
os itens 1 e 3, caracterizado por ser
o dito esbôço, fundido continuamente, entre a garganta periférica de'
uma roda giratória e a cinta metálica sem fim, aplicada à mesma garganta, sobre ela.
5) — "Processo de Fabricação de
Lingotes Acanalados", na conformidade dos itens 1 -2 3, caracterizado
por ser, o referido esbeiço,' fundido
continuamente entre dois cilindros
rotativos, dos quais um, pelo, menos,
apresenta em sulco.
6) — "Processo de Fabricação de
Lingote Acanalado", segundo os itens
1, 4 ou 5, caracterizado por ser, o
mencionado estaku, acanaiado à saida ou pouco depois da salda da máquina de fundir continuamente.
7) — "Processo de Fabricação de
Lingotes Acanalados", conforme os
Itens 1 a 6, caracteriza-do por ser, a
ferramenta que apresenta
-dentes re.
gb

•
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gularinente espaçados, acionada poir
uma .arensa que trabalha junte à
maquina de fundir continuamente e
por funcionar em sincronismo cora
esta última.
8) — "Processo de Fabricação da
Lingotes Acanalados", de acôrdo cora
o item 1, caracterizado por ser, o
eslakci acaneela do, cortado em lingotes, por meia da uma tesoura, cujos,
movimentos são sincronizados aqueles da prensa conforme o Item 7.
9) — "Processo de Fabricação de
Lingotes Acanalados" caracterizado
pelos lingotes acanalados obtidos segtwdo sua aplicação, na conformidade de uma, ao menos, das reivindisações precedentes.
• _Reivindica-se, finalmente, os benefícios da Convenção Internacional, de
acôrdo cora.o que dispõe o art. 21 do
Decreto-lei n• 7.903, de 27 de agias-to de 1945, e tendo em vista a patente depositada na França sob o
no 786.242, em 10 de !evereiro
de 1959.
_
TERMO DE PATENTE 1\19 124.578
De 19 de dezembro de 1960
Requerente: Philco Corporation
Regida sob as Leis do Estado de De- .
laware --,- Est. Unidos- da América.
Titulo: "Um processo para a produção de unia ligação elétrica por
ação d emala, interruptor empregado
e dispositivo regulador de voltag-m
assim obtido."
Privilégio de invenção
Pontos Característicos

1 — Um processo para a produçao
de urna ligação elétrica por ação de
mola em associação com meios definindo uma série de estações de ligação individuais, incluindo cada uma
um el mento de ligação elasVco aniável magnaticamente montado pa- a
feche-manto fleaivel com um contato
cooperante, caracterizado pelo fato
de cerapreender o acionamento de
um Inagne ::o para proximidade atuante sucessivamente com os dit-,s
elementos de ligação; e equilíbrio de
fôrça de airteaão magnaticei contra a
fôrça • acionadora causadora de -atravessamento, para proporcionar uni
• c de ação de mola da dito mgnata ai- um elemento para o saguim e.
2 -- Um processo para a produção
de uma Lgação elétrica por ação de
mole, caracteri:-.ado pelo fato de C01-preender o . proporcionam -rito co
meios definindo unia sada de esalçõ.ss de ligação- individuais incluindo
cada urna uni elemento de liga'-'ao
atuável magnèticamente montado
para movimento de ligação com ta.
ferência a um contato coopeisante;
acoplamento elástico de uni atuaaar
de interruptor magnético a meles motores para atravessar ens proximidade atuante sucessivamente cera C3
ditos elementos de ligação; movimento de retardamento magnético da
dito atuador passando as estações de
ligação sucessivas; e deformanão
elástica dos meios de acoplamento
pela operação continuada dos meios
motores, durante o retardam-W-0,
para desenvolver uma fôrça elástira
suficiente para superar a' fôrça
atração magnética com o fim de proporcionar o avanço por ação de mola
da atuação de uma estação de ligação a estação seguinte.
. 3 — Um processo para a produção da uma ligação elétrica Por ação
de mola caracterizado. pelo fato de
compreender o proporcionamento de
Uma pluralidade de estações de ligação atuáveis magnaticamente; m:loa
magnéticos de acoplamento elástico
com meios acionadores para atravessarem os meios magnéticos em proximidade atuaraa: aucessavamente com
as ditas estaçaks de ligação; e movimento de retardamento tampará.
rio do dito atuador passando as estaçaes de ligação' sucessivos • para desenvolver no acoplamento elástico
uma fôrça elástica suficiente para
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emane ,tal fôrça retardadora com o agação cana referência a um contato dado temporariamente por uma fõrça eircidto em série com a dita fonte
fim de proporcionar um avanço de cooperante; uma fonte de , filmo mag- de atração magnética entre o dito de , voltagem na atuaçãa das ditas esação de mola dos ditos meios atuan- nético de intensidade suficiente para atuador e o d-to elemento de ligação tações de ligação; uma 'fonte de fluxo
tes de uma estação de ligação para efetuar tal movimento do elemento atuais,' para desenvolver assim, du- magnético; .m elemento bi-metalico
de. ligação quando trazido para pro- rante tal retardamento ,pelo aque- para transportar a dita fonte da-flua seguinte.
4 — Um interruptor elétrico de ximidade estreita com ela; e, meios cimento continuado do dito elemen- xo magnético para proximidatia atuação de mola caracterizado por com- proporcionando que o movimento da to bametalico, uma fôrça elástica ante sucessivamente com a dita esprender meios definindo uma plu- dita fonte passando uma estação de suficiente para superar a dita farça tação de ligação; e meios de calefaralidade de estações de ligação Indi- ligação seja retardado temporaria- de atração magnética e proparcionar ção sensíveis à variação na voltagem
viduais incluindo cada; uma um ele- mente pela fôrça da atração magné- um avanço de ação de mola do dito da linha ligados enr relação condumento de ligação elástico atuável tica entre a dita fonte e um elemen- atuador entre as estações de ligação tora de calor com o dito elemento bimetálico e efetuando 6 atravessamenmagnèticamente montado. para.moa to ae ligação atuado, para proporcio- suceesivas.
vimento de ligação com referência a nar assim o avanço de ação de mola 12 — Um interruptor elétrico de to da dita fonte de fluxo magnético
um contato cooperante; um atuador da dita fonte entre as estações de li- ação de mola, caracterizado por com- em registro com a estação ue ligação
preender meios definindo uma plu- de actado com a dita variação de volde interruptor magnético de intensi- gação sucessivas.
dade magnética suficiente para efe- 8 — Um interruptor elétrico -de ralidade de estações de ligação indi- tagem, para'conectar uma quantidaduais incluindo cada uma um ele- de acôrdo com a dita variação de
tuar tal mpvimento de um elemento ação de mola, caracterizado por com- mento
de ligação atuatal magnéti- voltagem, para conectar uma quantide ligação quando trazido para ama apreender,
definindo uma plura- camente montado 'para movimen- dade predeterminada de resistência
proximidade estreita com êle; ,e meios lidade de meios
estações de ligação indivi- to de ligação com referência a em• circuito em Urja com a dita fonmotores par aimpelirem o dito atua- duais incluindo
cada uma uni ele- uni contato cooperante; meios mag- te- de voltaaem e efetuar a regulagem
dor para uma proximidade atuante mento de ligação
elástico atuável néticos para atuação dos ditos ele- da voltagem.
com os ditos elementos de ligação magnèticamente montado
para mo- mentos; ani elemento bi-metálico de A requerente reivindica de acôrdo
sucessivamente.
vimento de ligação com referência a configuração espiral construido e dis- com a Convenção Internacional e o
5 — fam mterruptor elétrico de um contato cooperante; um magneto posto, sobre o seu movimento de fle- Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de 27
aça° de mola caracterizado por com- de intensidade magnética suficiente xão para transportar o dito atuador de agasta de 1945, a prioridade do
preender, meios definindo uma plu- para efetuar a operação de um ele- para proximidade atuante com os di- correspondeate pedido depositado na
ralidade de estações de ligação indi- mento de ligação quando 'trazido para tos élementos de ligação sucessiva- Repartição de Patentes dos Estados
viduais incluindo cada uma um ele- proximidade 'estreita com éle; meios mente; e meios para aquecimento do trnidoa da América em 29 de dezemmento de ligação elástico atuável acionadores de rotação para inova- dito elemento bi-metálio para pro- bro de 1959, sob n9 862.526.
magneticamente montado para mo- rem o dito magneto para proximida- porcionarem o seu movimen ao (I R fleTERMO N9 126.398 vimento de ligação com referência a de atuante sucessivamente com os xão, sendo tal a construção . e comum contato cooperante; um atuador ditos elementos de ligação; e uma binação do dito atuador, interruptor
De
6.41e
fevereiro de 1961 "
e
elemento
li-metálico
que
o
tsavesde interruptor magnético de intensi- haste elástica acoplando os ditos
dade magnética suficiente para efe- meios acionadores ao dito magnata sa Elo dita, atuador passando uma es- Requerente: Indústria de Produtos
tuar tal movimento de uni elemento sendo tal a construção e combinação tação de ligação é resistido tempora- Elétricos Zuna Ltda.
de ligação quando trazido para uma das ditas partes aludidas que o mo- riamente pela fôrça de atração mag- Titulo: Aperfeiçoamentos em toma.
proximidade estreita com êle; e meios vimento do dito magneto passando nética entre o dito atuador e um ele- das Elétricas.
motores para impelirem o dito atua- uma estação de ligação é retardado mento de ligação atuado para desen- Local: São Paulo — Privilégio de
dor para uma proximidade' atuante -temporariamente pela fôrça de atra- volver, através da deformação elásti- Invenção.
com os ditos elementos de ligação ao magnética entre o dito magneto ca do dito ciumento bi-metálico pelo
Pontos Característicos
sucessivamente, incluindo meios 'elás- e um elemento de ligação atuado seu aquecimento ontinuado durante
uma fôrça elás
tica
ticos acoplando o dito atuador aos para permitir a deformação elástica o retardamento,
Aperfeiçoamentos
em tomadas
1.
ditos meios motores, sendo tal a da dita haste pela operação conti- suficiente para superar a dita fôrça elétricas, do tipo que compreende um
construção e combinação das ditas nuada dos ditos meios acionadores de atração magnética e proporcionar corpo prismático retangular alongado
partes mencionadas que o movimen- durante tal retardamento; para -de- um avanço de ação de mola io dito provido de placas de fixação do con-_
atuadoa entre as estações de ligação junto e alongamento internos para
to do dito atuador passando uma es- senvolver assim uma fôrça elástica sucessivas.
tação de ligação é contido tempora- suficiente para superar a dita Maça
as lâminas de contacto, caracterizados
riamente pela fôrça da_ atração Mag- de atração magnética e para propor- .13 a: Um dispositivo regulsdor de, pelo fato de as mencionadas lâminas
nética entre o dito atuador e.um ele- cionar um avanço de ação de mola voltagem, caracterizada por compre- de contacto, serem formadas por uma
mento de ligação atuado para &sem- do dito atuador Entre as estações de ender uma fonte de voltagem; uma peça tubular, de menor diâmetro que
volver uma fôrça elástica, por meio ligação sucessivas.
pluralidade ce estações de ligaçãoandi o dos alongamentos acima menciode transferêntia de energia aos ditos 9
viduais inclu:ndo cada uma um ele- nados, peça esta provida de raslo
Um
interruptor
elétrico
de
meios elásticos pela operação con- ação de mola, caracterizado
mento de ligação atuável magnetica- longitudinal e de recortes laterais,
por
comtinuada dos ditos meios motores du- preender meios definindo uma plu- mente incitado para movimento de substancialmente trapezoidais; e a da
rante tal refreamento, suficiente para ralidade de estações de ligação indi- ligação com referência aaum contato ta peça ligada no lado oposto do resuperar a dita fôrça de atração mag- vicinais incluindo cada uma um ele- cooperante; uma série de elementos ferido rasgo longitudinal, à uma planética, e proporcionar um avanço de mento de ligação elástica atuável resistivos adtapados para. iigaçau se- ca plana extrema, disposta perpenação de mola do dito atuadar entre magneticamente montado para mo- letiva em circuito em série com a dicularmente, e provida -de orifício
fonte de voltagem em resposta
as estações de ligação sucessivas.
vimento de lia ação com referência clita
aos movimentos de ligação dos ditos central.
2. Aperfeiçoamentos em tomadas
—
interruptor elétrica de um contato cooperante; meios mag-a eiemena-ligação individuais; um elétricas,
como reivindicado em 1,
ação de mola caracterizado por com- néticos para atuarem o dito elemen- atuador dede
interruptor
magnético;
e
substancialmente
como descritos e
preender meios -definindo uma plura- to; meios sensíveis à temperatura:- meios Sensíveis a variações na voltailustrados
nos
desenhos anexos.
lidade de estações de ligação indivi- construídos e dispostos, sôbre o seu gem da linha para atravessarem o diduais incluindo cada. uma um ele- movimento de flexão,- para carrega- to atuador em proximidade atuante
mento de ligação elástico aatuável rem os. ditos meios magnéticos para com
os ditos elementoe. de ligação
TERMO N9 131.397
naagneticamente montado para mo- proximidade atuante com os ditos para conectar quantidades predetervimento de ligação com referência a meios de ligação sucessivamente; e minadas - de resistência em circuito
. De 5 de junho de 1961
Um contato cooperante; meios mag- meios de aquecimento dos ditos meios em série cum a dita voltagem da 11-,
néticos de intensidade magnética su- scnsiveis à temperatura para propor- nha para efetuar a regulagem Eia vol- Requerente: Walter Gennari — São
Paulo.
ficiente para efetuarem operação de cionarem tal movimento de flexão. tagem.
Titulo: Novo tipo de aro para roum elemento de ligação quando tra- 10 — Um interruptor - de acôrdo
zido para proximidade estreita com com o ponto 8, e caracterizado ainda 14 Um dispostivo regulador de das de veículosem geral — Privilégio
êles; meios acionadores para trans- pelo fato de que os ditos meios sen- voltagem, caracterizado por compre- c/e invenção.
ferirem os ditos meios magnéticos síveis à temperatura compreendem ander uma fonte de voltagem; unia
- Reitrindica.ções
para proximidade atuante • sucessiva- um elemento bi-metálico e em que os pluralidade de estações de ligação inmente com os ditos meios de ligação; ditos meios de aquecimento compre- dividue i s incluindo cada uma um ele- 1. Novo tipo de aro para rodas de
e meios elásticos acoplando os ditos endeM Um aquecimento de resistên- mento de ligação atuável magnética- veículos az geral, caracterizado por
para movimento de
formar de duas partes que unidas
meios acionadores aos ditos meios cia elétrica disposto em relação per- mente montado
cola referência -a um sontato se
magnéticos, sendo tal a construção matadora de calor com o dito ele- ligação
Por meio de parafusos numa flanas
cooperanle; uma fonte de fluas, mag- in`erna
e combinação das ditas partes aludi- mento bi-metálico.
formam um aro com canaisnético • mantada para movimento em tas externas
das que o movimento dos ditos mes
próprias para receber
io
Um interruptor elétrico de proximidade atuana supessivamente pneus maciços
magnéticos passando uma estação de ação —
ou com câmara de ar,
de
mola,
caracterizado
com
os
ditos
elementos
de
ligação;
por comasais filamos enchidos posteriormente.
ligação é . retardado temporariamente preender meios definindo uma
pluuma
sériade
elementos
resistivos
pela fôrca da atração magnética an- ralidade de estações de ligação indi- adaptados, para ligação seletiva em
II. Tudo como descrito no presente
ta os ditos meios magnéticos e um viduais inclaindo cada uma uni ele- circuito em série com a dita faate de memorial e ilustrado nos desenhos
elemento de ligação atuado para perde liaação atuável magnètica- voltagem por meio da atuação dos anexos.
knitir a deformação elástica dos ditos mento
mente
do para movimento de ditos elementos de ligação; e -meios
meios elásticos pelos ditos meiosissaçsaomonta
TERMO N9133.190
com 'referencia -a
sensiveis à variação na dita fonte de
acionadores e para produzir uma for- san
a" contato coop erante; meios( inag- voltagem para atravessara ma dita
De 5 de outubro de 1961
ça elástica suficiente para superar nétacos para atuarem os ditos ele- fonte de fluxo, com o fim de ligar
• dita força de atração magnética e n.entos; um elemento. bi-metálico quantidades predeterminadas de reRequerente: Romeu Pereira --- Baproporcionar o avanço de ação de comp
por temperatura cons- sistência no dito circuito de volta- hia.
;mia dos ditas meios magnéticos en- truidoensado
gem e efetuar uma regulagem da
e
disposto
para
carregar
o
diTitulo: Um novo modêlo de telhas
tre as estações de ligação suces- to atuador para proximidade atuam- voltagem.
atvas.
te com o ditos raeios de ligação su- 15 — Um -dispozitivo regulador de planas para cobertura , de edifícios e
— Um interruptor - elétrico de ocazivam .te: e meios em rala, de voltagem, caracterizado por- compre- similares — Modêlo de -Utilidade.
inflo de mola, caracterizado por com- permutação de calor cem, o dito ele- ender uma fonte de voltagem:. unia • 1. Um novo modal() de telhas plapreender Melas definindo uma Mu- mento bi-rneí;álico para propraciona- plural -• e de 'estações de • ligação nas para cobertura de edifícios e si.
!alidade de estações de ligação ilidi- rem O seu movimenta flexasa sen o atuf'tveis magnercaments; uma serie ninares, caracterizado 'pelo lata de
Viduals incluindo cada um elemento tal a construção e combinação au crã3 elementos resistivos ligados no cir- ser a telha plana comum munida de
ide ligação elástico atuável magnèti- movimento do cato atuador passan- culto cem as catas estacões de ligação uma rebarba ou saliência, que acomram_eiate . 111011atad0 Para Movirg ento de da Unia estaçasi de ligação é ratar- e adaptados ?ora ligação seleaivaaem panha toda a _largura da telha, de
;
,
.;
j
"New
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altura suficiente para permitir uma
boa adaptação sobre os earrafos,S.pões, entalhes sobre os quais irá ser
aplicada, tal como descrito e representado no desenho junto, para os
Lins especificados.
—ae
TERMO N9 133.415
De 13 de outubro de 1961
Remierente: Toledo Woodhead Spri
tigs Limited — Inglaterra.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou
relativos a molas de lâmina e a fabricação das mesmas — Privilégio de
Invenção.

.0 ui)
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o
Têrmo e 135.490 de 5 de janeiro nes, ou partei dos mesmos, da barra
de 1962.
const.tuida pe:o unpi hainemo dos d.tos
Pontos Caracteristicos de: «Novos porta-bernes mistos.
7. -- Porta-bornes misto de acôrdo
Suportes para Bornes Terminais de Tipo
.Misto, e Barros Coletores Correspon- com o ponto 1, caracterdado pelo fato

como paredes intermediárias que for.
muni separado..1.3 de, circuitos, e /Sen.
initem a montagem de tampas pivo_antes de fechamento por engate; as
ditas paredes são munidas, neste caao, em pelo menos uma de suas faces,
de duas saliências ke formas diferentes, capazes de cooperarem com as
aludidas tampas; pivotantes; uma das
.:aliências, de configuração redonda, e
colocada um pouco abaixo do nível
samerior dos porta-bornes intatos, pode entrar no interior da cavidade
Uormada por uma borda recurvada,
provida longitudinalmente sobre um
•:ado do perfil que constitui as mencionadas tampl3; a outra saliência
da mesma configuração corno os ressaltos providos na parte superior dos
novos porta-bornes mistos, e coloca-.
da à mesma altura, é capaz de cooperar, por engata.mento, com as ex.
memicia.des da outra borda do referi.
dd perfil cuja borda vem igualmene engatar-se sôbre a metade dos res3altos mencionados, enquanto a ouTa metade permite sustentar o inerior das aludidas tampas na posição
horizontal de fechamento dessas til-

de _que: o órgão conector metálico bipolar é introduzido- pelo lado no portabornes, em uni alojamento apropriado,
provido entre dois -blocos de material
Pontos' característicos
isolante, que são solidários com uma del1. )— Porta-bomea do tipo misto, gada placa, 'a qual. é munida, em sua
em matéria plástica isolante moldada, parte superior, de ressaltos capazes de
e podendo cooperar, de forma corredi- cooperarem com tampas protegendo um
ça ou por engatamento, com o trilho de cena ato de porta-bornes mistos, montamontagem de uma barra coletora ,para li- dos sôbre um trilho de montagem, C progação de condutores-elétrico' :acteri- vidos para entreligarem os condutores de
Pontos Característicos
zado
pelo fato de cornportareesem sua um mesmo circuito; o bloco \ isolante ita
•
1. Um processo *para t;roduzir urna parte superior, no mínimo um bome ferior comporta uma nervura, man:da de
'Ralha de mola endureci , temperada metálico central, &lado ou não em re- ressaltos que asseguram a imobilização
e arqueada, caracterizs p por com- lação a um órgão conector metálico bi- do órgão conector metálico bi-polar pelo
'preender o resfriamento rápido de polar, alojado, na parte inferior do dito atrito que estabelecem com as paredes
t eima placa moldada de aço para mola, porta-bornes misto.
de um fresamento provido na parte mede uma temperatura de endureci- 2. — Porta-bomes misto de acôrdo diana inferior do dito órgão metálico; e
mento, o aquecimento da placa endu- com o ponto 1, caracterizado pelo fato o bloco isolante superior compreende, a
recida aa unia temperatura de têm- de comportar um borne metelOco cenum lado e outro de no mijamo uni borpera, e enquanto substancialmente
nessa temperatura, a sua passagem, tral,- embutido por ocasião da moldagem ne metálico, cuja base está embutida no
11. — Barra coletora de acôrdo
longitudinalmente, através de rolos na matéria plástica isolante da parte su- referido bloco isolante superior, dois
ldobrados, destinados a transmitir-lhes perior do porta-bornes, sendo o órgão furos para a passagem de uma chave com o ponto 10, caracatrizada pelo
ato de que as paredes, que levam as
o arqueamento.
conector metálico bi-polar igualmente de fenda, destinada a efetuar a rota- -aliências
redondas, têm uma elasti2. Um processo de acôrdo com o embutido na dita-matéria plástica, e pro- ção de apêrto do citado órgão metálico, cidade suficiente para permitirem a
ponto 1, caracterizado parque a placa vido de dois furos, de preferência orien- comportando, outrossim, ranhura para introdução 'dessas saliências na cavitemperada é passada através de uma tados paralelos ao trilho de montagem alojar rótulos - de identificação, cujas dade formada pela aludida borda remáquina planificadora, para a remo- sôbre o qual vai montado o porta-bor- legendas podem ser lidas, por\ transpa- curvada, mediante simples afastação da carepa, imediatamente antes nes, furos esses, que- se enchem do ma- rência, através da mataria isolante que mento' das referidas' paredes, relativamente às extremidades da cavidada sua passagem através dos rolos teria] isolante, por ocasião da molda- constitui o porta-bornes misto.
, 'ta:obradores que lhe transmitem o ar- gem do porta-bomes, formando então 8. — Porta-bornes misto de acôrdo le em questão.
12. — Tampa pivotante de fechaqueamento.
3. Um processo de ac3rdo com o dois pinos de frenagem para os para- com o ponto 7. caracterizado pelo fato mento por engate, podendo cooperar
de que: o mesmo é munido. simetr:cao cm as paredes extremas ou divisaponto 1 ou ponto 2, caracterizado por- fusos de apêrto.
que as placas arqueadas são subme- 3. — Porta-bornes misto de acôrdo mente em -relação à delgada placã que rias de -barras coletoras de acôrdo
com o ponto I, caracterizado pelo fato reune os ditos blocos iso'antes, de uma com o ponto 10, caracterizada peio
tidas a uma- têmpera final,
4. Um prpcesso de acôrdo com o de comportar um berne metálico central, placa de feehamento a qual comporta, • ato de que sua borda recurvada lonponto 3, caracterizado porque a têm- a, na vizinhança de sua base, ressaltos em uma de suas faces, saliências capazes gitudinal é suficientemente afastada
do interior da tampa para permitir,
pera final é: realizada sôbre as placas que permitem, após a moldagem, intro- de cooperareln com rebaixos correspon- graças
à elasticidade do material que
enquanto
elas
ainda
estão
quentes.
Um processo de acôrdo com qual- duzir e imobilizar por engatamento, o dentes, previstos nos mencionados blocos constitui a tampa, a introdução, pe:as
5.
quer um dos pontas 1 a 4, caracte- referido órgão conector metálico bi-po- de material isolante; e a dita placa de extremidades desta borda recurvada,
de • a fechamento preferentemcnte é dotada, de certas das mencionadas saliênrizado porque a pressão de fluido é 'ar' no interior de uma cavidade.
cias redondas, na cavidade interna
aplicada aos rolos dcbradoree que a qual é praticada no porta-bornes *da- em sua parte superior, de ressaltos cuja que
é formada pela borda recurvada
forma é a mesma dos da mencionada
. rante a moldagem do mesmo. .
realizam o arqueamento.
em
questão.
6. Um processo de acôrdo com o 4. — Porta-bornes misto de acôrdo placa delgada, além do que possui, em
Tampa pivotante de acôrdo
ponto 5, caracterizado porque a pree- com o ponto 1. caracterizado pelo fato sua parte inferior, o mesmo contórno 13 o—ponto
12, caracterizada pelo
são de fluido aplicada aos rolos do- de que o órgão conector bi-polar é como o bloco de material isolante in- com
pato de comportar, tanto interna
bmbradores é mantida uniforme sob solidário com dois bomes metálicos.
como externamente, duas ranhuras
ferior.
o contrôle de
dispositivos
que res9. — Barra coletora constituída entre as quais podem alojar-se rótumovimento
relativo
entre
5.
—
Porta-bornes
misto
de
acôrdo
pondem ao
. com qualquer dos pontos anteriores, pela reunião ou montagem de porta- los de identificação, podendo o rótuos rolem.
mistos de acôrdo com qual- lo, a'ojado entre as ranhuras intercaracterizado pelo fato de apresentar, bornes
quer dos pontos 1-3, caracterizada nas, ter sua legenda impressa em ca'7. Um processo para produzir uma em suas faces frontais, ranhuras verti- pelo
fato de comportar um borne ge- racteres invertidos, de maneira que,
fôlha de mola endurecida, tempera- cais de rotulagem, dispostas acima dos ral para
aplicação de terra, provido após o fechamento das ditas tampas,
, mo
da eparticularmente
arqueada, substancialmente
descrito acima.coorifícios por onde passam os condutores para ser ligado com uma conexão de possa ser lida por transparência, atramassa
ligada,
por sua vez, às bai- vés da espessura diminuta do mate8, Felhas de mola caracterizadas que cooperam com o dito órgão conecnhas metálicas de blindagem dos rial isolante que constitui estas tampor terem sido arqueadas por lami- tor metálico.
de alta - freqüência, que pas.
nação quando aquecidas substancial- 6. — Porta-bornes misto de acôrdo condutores
com os bornes centrais Finalmente, o depositante reivindimente à temperatura de têmpera, com qualquer dos pontos anteriores, ca- comunicam
dos porta-bornes mistos da barra em ca, de aceérdo com a Convenção Inposteriormente a une rdurecimento racterizado -pelo fato de comportar, abai- questão.
ternacional e de- conformidade com o
prévio.
xo do nível da cabeça do parafuso de 10. — Barra coletora, constituída artigo '21 do Código da Propriedade
A requerente reivindica de , acôrdo bome, embutida na matéria plástica, pela reunião ou montagem de perta,- Industrial, a prioridade dos correscom a Convenção Internacional e o ressaltos que permitem a fixação de iam- bornes mistos de acôrdo com os pon- pondentes pedidos, depositados na
.Art. 21 do Decreto-Lei nq 7.903 de
tos 7 e 8, ou parcialmente constituí- Repartição de Patentes da França, em
27 de agôsto de 1945, a prioridade do pas individuais ou de paredes divisó- da pela montagem de porta-bornes 5 dee janeiro de 1961 e 14 de dezemcorrespondente peclido depositado na rias intermediárias, ota,pelo fato de com- mistos e porta-bornes do tipo con- bro de 1961, respectivamente, sob os
Repartição de Patentes na Inglaterra, portar extremidades, eventualmente mu- vencional, caracterizada pelo fato de números 848.911 e 882.002.
em 14 de outubro de 1960, sob n9 nidas de ressaltos para fixação das tam- que: a dita barra comporta paredes Rio de Janeiro, 5 de janeiro de
35.217.pas,
permitindo proteeer todos os boi*. isolantes nas extremidades, bem 1962. — (assinatura ilegível).
....
dentes (privilégio de invenção). — Requerente: Société iltnonyme Elhyco —
Suíça.
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Seção de Veadast 4v. Rodrigues Alves. 1.
'Atende-se a pedidos pelo Serviço de RearabNoo Pootal
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•

IV 843 634 -

TERIVIOS DEPOSITADOS EM
12-3-68
1n1° 843.632

Classe.; 35
Artigos: AcolchoaLos para cama, c^
deiras e poltronas, cobertas para cama,
cobertores, colchas, edredons, fronhas,
guardanapos, guarnições para cama e
mesa, lençóis, panos de prato, panos
para, cobrir móveis, pnos para a , cozinha, toalhas de mesa, de banho e de
• rosto •

Maquiné S. A.

N° 84.637

EDIFICIO

Requerente: confecções Maquiné S.A.
Local: Minas Gerais
Nome de Emprêsa,

(TEACY

N9 843.640

Requerente: José Maria Coqueiro
Local: Guanabara
Titulo do Estabelecimento:
Característicos:
Classe: 33
Gênero de negócio: Edifício de 'partamento residencial.

Requerente: Rossijor Propaganda
Local: Rio de Janeiro
Classe: 50

Aplicação: Serviço de prOpaganda
IV° 843.633

N9 843.638
Requerente: S.A. Moinho Santista
_ Indústrias Gerais
Local: São Paulo
Classe: 22
Artigos: Fios, lãs e lianas em geral
para bordado, costura, croché, tecelagem,
tricô e uso comum, a saber: fios de algodão, amianto, cânhamo, elástico, celulose, juta, lã, nylon, pêlo, rayon e
sêda, em meada ou novêlo, torcido ou
não; fios de algodão, amianto, ....rinhamo, elástico, celulose, juta, lã, nylon,
pêlo, rayon e sécia, em meada, ou novêlo, par bordado, costura, croché, tecelagem e tricô; linhas para bordado, costura, croché,, tecelagem e tricô.

•

,00

Ini9 843.635-636

Requerente: Ruth Winkler Comércio
e Indústria "Prima"
Local: Santa Catarina
Classe: 41
Artigos: Confeitos para doces, ta.mentos para bolos, açúcar de baunilha, pudins, gelatinas, chocolates em
pó, côco ralado, fubá, amendoim, ervilhas, azeitonas, araruta, cereais, colorantes de alimentos, condimentes
para alimentos, essências alimentícias,
farinhas alimentícias, massas, mostarda, inblhos alimentícios, sal, tempêros, vinagre, xaropes alimentícios
N9 843.642

Requerente: confecções Maquiné,S.A.
Local: Minas Gerais
Classe: 36
Artigos: Agasalhos, abrigos quando
vestuários, alvas, anáguas, aventais,
baby-doll, barretes, batas, batinas,
bermudas, blusas, blusões, boinas, boleros, onés, otas, otinas, cacho-cols
cache-nez, calçados, calças, calcinhas,
Indústria Bruâileira
calções e camisas_inciusive para esporte, camisas da fôrça, camisetas,
camisas-pagão, camisolas, camisoiões,
dapacetes, capas, capotes, cartolas, casacos, casquetes, casulas, ceroulas,
chales, chapéus, chinelos, chuteiras,
cintas, cintos, cinturões, colarinhos,
coletes, combinações, corpinhos, cueRequerente: Krispal — Modas Ltda. cas, ,cueiros, culotes, dolmans, dominós, k, echarpeS, espartilhos, estolas,
Local: Estado da Guanabara
fantasias, fardamentos, fardas, fralClasse: 36
das, fraques, galochas, gôrros, guardaArtigos: Agasalhos, anáguas, aventais, pó, gravatas, hábitos, japonas, jaquebaby-doll, batas, blusas, blusões, bole- tas, jaquetões, lenços, librés ligas, linros, cachecols, calças para homens, se- geries, 'luvas, macacões, maillots.
nhoras e crianças, calções, camisas, ca- mandrões, manípulos, mantas de uso
mantilhas, manteaux, manmisolas, capotes, casacos, chales, cha- pessoal,
tos, martas, Mantinhas, modeladoreà,
péus, cintas, cintos, coletes, combina- meias, meias confecções, paletós, panções, cuecas, fardas, fraldas ,gravatas, tufas, paramentos, peignoirs, pelerijaponas, lenços, ligas, lingeries, luvas. nes, perfeniras, peugas, pijames, peimaillots, mantilhas, manals, meias, pa- tilaos, peitos, polainas, ponchos, puletós, pijamas qui:nonos, roupões, saias, loveres, punhos, quepis, q uimonos, rosandálias, ghorts, soutiens, sueteres bes de chambre, roupas de baixo, roupas feitas, roupas para esporte, roueuspensórios, tailleurs, toucas, unifor- pões,
saias, sandálias, sapatos, solimes, vaus e vestidos.
deus, shorts, slaks, sobretudos, stainas
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Requerente: S.A. Moinho Santista
Indústrias Gerais
Loca': São Paulo
Classe: 22
Artigos: fios, lãs e linhas em geral pr,ra'
bordado, 'costura, crochê, tecelagun,
tricô e uso comum, a saber: fios de algodão, amianto, cânhamo, elástico, celulose, justa, lã, nklon, pêlo, rayon
sêda, mai moçda ou nove°, torcido ou
tão; fios de al godão, amianto, cânhamo,
elástico, celulose, juta, lã, aldon, pêro,
rayon e seda, em meada ou nos/do,
para bordado, costura, croché, tecelagem e tricô; linhas par bordado, costura, crochê, tecelagem e trica.

Requerente: Somotor Auto Peças
Limitada
Local: Guanabara
Classe: 21
AI
a Automóveis e suas partes ints,_._.‘es; breques; calotas; danaras
de ar; caminhões e suas partea Integrantes; camionetas e suas partes Integrantes; carrocerias; carros 'notores e suas partes integrantes; carros
tanques e carros reboques e suas partes integrantes; chassis; eixos de direção, engates e freios de veículos
furgões e suas partes integrantes;
molas de veículos; motocicletas, motociclos, motoretas e suas partes integrantes; ônibus e suas partes integrantes; pára-brisas, pára-choques,
pára-lamas, pedais de câmbio, pneumáticos de veículos; rodas de veículos
c reboques e suas partes integrantes

Jw--"
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N9 843.641

rej4Wma
Indústria Brasileira
Requerente: Ruth Winkler Comércio
e Indústria "Prima"
Local: Santa Catarina
Classe: 41
Artigos: Confeitos para doces, fermentos para moios, açúcar de mauisilha, pudins, gelatinas, chocolates
em pó, côa° ralado, fubá, amendoim,
ervilhas, azeitonas, araruta, cereais,
colorantes de alimentos, condimentos para alimentos, essências alimentícias, farinhas alimentícias, massas,
mostarda, molhos alimentícios, sal,
tempêros, vinagre é xaropes alimentícios
N9 843.643

SERRA-MAR

343.604

ANAPáEL

Marçc. de
--------843 ''Pa
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A.43.672

BACH

Requerente: Bach Aurion, Inc.
Local: Los Angeles, Califórnia,
Estados Unidos da América
Requerente: Biofarma Société
Classe: 8
Anonym e
Artigos: Equipamento fotoisráfico e
Local Neuilly. Seine, França
gravador
de
som, câmaras ou naClasse: s
Artigos: Um produto farmacêutico quinas fotográficas; aparelhos . óticos
e magnéticos pasr travar som em
Indicado como hipotensor
películas ou. filmes cinematográficos,
amplificadores de som gravado em
No 843.665
filmes ou películas, lentes, telêmetros e visores para Câmaras, supri- Requerente: Hiram Walker & Sons
dores ou fornecedores de energia,
Limited
transformadores, bateriais e acumu- Local: Walkerville, Ontário, Canadá
ladores,
toca-discos
ionográficos,
Classe: 42
tripés, câmaras ou carregadores de Artigos: Bebidas alcoólicas de toda
películas ou filmes, aparelhos graespécie
Requerente: Antônio José 'Feital Jú- vadores de einescopio, e aparelhos
1sT9
843.673
nior, Josué Luiz da Silva
gravadores de vide tape
Local: Guanabara
N9 843.670 ----Classe: 11
Artigos:
Ferramentas,
alavancas,
afiadores,alicates, ganchos, lata
facas, enía
das, brocas e furadores

FEIBRISIL

ssfr:

Ns 843.666

Requerente: Serramar Hotéis e
Turismo S.A.
Local: Rio de Janeiro
Classe: 33
Insígnia de Comércio
IS9 843.662

•

Ell0FUSAL
Requerente: Biofarma Soldei é
Anonyme
Local: Neuilly, Seine — França, à
R. Deleau, 4
Classe: 3
Artigos: Um produto farmacêutico
Indicado no tratamen s t dos processos cardiovasculares
N9 843.663

oRK‘ !f t- IL
a
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Indústria erasileira

FILMAGNETIC
Requerente: Bach Aurieon, Inc.
Local: Los. Angeles, California, Estados Unidos da América
Classe: 8
Artigos: Equipamento fotográfico e
gravador de som, câmaras de som
de cinema, cabeçotes gravadores de
som para câmaras de som de cinema, amplificadores de audio para
sistemas de gravação de s sm de ci-

nema, gravadores de fitas, e gravadores paar sistemas duplos óticos e
magnéticos
N v 843.667

AURICON
Requerente: Bach Atuseon, Inc.
Local: Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos da América
Classe: 8
Artigos: Equipamentos fotog,ráficos
e gravador de som, câmaras ou máquinas fotográficas, aparelhos óticos
e magnéticos para , gravar som em
películas ou filmes cinematográficos,
amplificadores de som gravados em
filmes ou plelculas, lentes. telêmetros e visores para camarás, supridores uo fornecedores da energia,
transformadoras, baterias e acumufonográficos,
toca-discos
ladores,
tripés, -câmaras ou carregadores de
películas ou filmes, aparelhos gravadores de eihescópio, e aparelhos
gravadores de video tape
No 843.668

Requerente: Niopon Gakki Seizo
Kabushiki Kaisha
Local: Hamamatsu-shi,

ken, Japão
Classe: 8
Artigos: Aparêlhos e instrumentos

municais e partes dos ntesmus

Requerente: Gifu Seisen Kallashild
Kaisha (conhecida tarab-Sin como
Gitu Dyeing Co., Ltd.)
Local estabelecido: Gifu
GifuKen, Japão
Classe: 23
Aritgos: Tecidos em geral
Classe: 36
Aritgos de. vestuários, de tOda sof ce,
inclusive de esporte, e para cria.nças
(fraldas, cueiros, etc.)
TERMOS DEPOSITADOS
13:3-68
No 843.675-67'

N9 843.671

ADVAWAX
Requerente: Carlisle Chemical Works
Incorpora ted
Estabelecido em Ohio — Estado
Unidos da América
Classe: 28
Artigos:
Substâncias e preparaçOes
químicas para uso como
produtos
acabados, artefatos de substâncias
sintéticas e de materiais plásticos
Clanss: 46
Artigos: Substánclas e preparadas
químicos, em qualquer estado físico
e sob qualquer forma, para lavar,
lustrar, conserva e polir
N9 843.684-627

MAQUidNiSH

.311E:DISOL
(Indústria Drasiló12*,

Requernete: Lancome S. A.
R. :nuerentei a' Novaouimica, Laboratórios . A .
Local: São Paulo
Classe: 3
Artigos: Um produto farinacéu leo

indicado como Hepatoprotetor

Local: Paris — Pran.;a.
Classe: 48

Artigos:
Perfumaria,
cesmáticos,
dentifrícios, sabonetes e preparados
para o cabelo; artigos de teimados e
escovas para os dentes, unhas, cabelo e roupa

Itequere:ste: Iadústriess Reunida,

Requerente: Cândido Gonçalves
Freitas
Locrl: Guanabara
Classe: 50
Serviços

Vidrobrás Ltda.
Estabelecido em são Paulo
Classe: 14
Artigos: Vidro comum, lamina,
trabalhado em teldas as formas e pre•
paros, vidro cristel para todos os fins,
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Vidro inaustrial comtelas de metal ou
Composições especiais: Ampolas, aguaaos, assadeiras, adôrnos para fins at,Lsticos, bandejas, copos, cálices, centro de mesa, consolos, espelhos, es•
carradeiras, frascos, globos, guarnições para utensílios, jardintiras, licoreiros pendentes, serviços para refrescos, vidros para automóveis e
vasilhames •
Classe: 16
Artigos: Materiais de construções de
cerâmica, vidro, cristal e plásticos:
Azulsjos, blocos, chapas para coberturas, esquadrias, ladrilhos, lajotas,
lages, manilhas, material isolante
Contra frio e calor, mosaicos, persianas, pingadeiras, pisos, telhas, tijolos
tijolos furados, porta de vidros, tuim.
;ações para construções, vigamentos e
vitrôs
Classe: 15
Artigos: Artefatos de porcelana,
râmica, faiança, louça vidrada e instalaçõSs sanitárias: Bidês, bacias, bebedouros, banheiras, consolos, canta. ros, cadinhos, cubos, comedores para
aves, escarradeiras, filtros, globos,
jardineiras, lavatdrios, pratos para ornatos, pias, porta-toalhas, porta-papéis higiênicos, talhas e vasos
sanitários
- Classe: 8
• Artigos: Um isolante térmico e acústi-s
co, confeccionados com fibra de ssiciro
e papel "karft" ou aluminizado, com
• emprêgo na indústria em geral

.
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IP 843.680

No 843.689
11 S I- S O M •

Requerente: Arthur Caruso
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos: Na classe

Requerente: Wa/demar Marchetti
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 32
Afeigos: Álbuns impressos, agendas,
almaáaques, anuários, boletins, catálogos, calendários, conjuntos musical,
instrumental e vocal, -folhetos, folhinhas, jornais, livros impressos, método para ensino de música e de instrumentos musicais, músicas impresasai peças teatrais e cinematográficas,
programas de rádio, cinema, televisão, programas circenses, radiofônicos,
e rádio-televisionados, roteiros impressos de peças teatrais, roteiros impressos de filmes, revistas, "scripts"
de cinema, de teatro, de televisão.
N9 843.690

••••••

N9 843 . 681-683

Março de 1963
cal, crê, chapas isolantes, caibros,
caixilhos, colunas, chapas para coberturas, caixas d'água, caixas de
descarga pai a lixos, edificações premoldadas, estuques, emulsão de base
asfáltico, estaquea.diras, fôrros, frisoe, gêsso, estacas, grades, janelas,
estruturas metálicas para construções lamelas de metal, ladrilhos, lambris, lages, lageotas, material isolante
contra frio e calôr masaas anti-ruidos
para uso nas construções manilhas,
massas para revestimentos ae pareides, mosaicos, produtos betuminosos
para Uso nas construções, produtos
de base asfáltico, produtos para tornar impermeabilizantes as argamassas
de cimento e cal hidráulica, pedregulhos, produtos betuminosos imparmeabilizantes, líquidos ou sob outras
formas para revestimentos e outros
usos nas construções, persianas, placas para pavimentação, peças orna- .
mentais de cimento ou gêsso para
tectos e paredes, parquetas, portas,
portões, portas de chapas onduladas,
pisos, soleiras parasportas, tijolos, tij olos refratários, gibas de concreto,
telhas, tacos,tubos de ventilação, tanques, de cimento, vigamentoc, vitreks,
venezianas, vigas, pisos, portas e pilares de concreto, tintas para construções não incluidas em autras classes
N9 843 . 693

N9 843.678

JOÃO FERREIRO
4 NP
4'

.35

•

elnitASTRIA ISRAZALEIRA

Requerente: Arthur Canis°
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos: Na classe
N9 843.691

Requerente: João Ferreira Soares
Local: Guanabara
Classes: 21, 33 e 50 •
Titulo de Estabelecimento
N9 843.694

Requerente: Indústrias Reunidas
Vidrobrás Ltda.
, Estabelecido em São Paulo
Classe: 15
artigos: Artefatos de porcelana, ceramica, faiança, louça vidrada e insta41.
FERREM
lações sanitárias: Bidês, bacias, beTESOURO REAL
bedouros banheiros, consolos, cântaDE
ros, cadnhos, cubos, comedores para
•
Requerente:
Sergio
Biancalana
aves,
eacarradeiras,
filtros,
globos,
Requerente: Arthur Carmo
BONSUCESSO
Estabelecido em: São Paulo
jardineiras, lavatórios, pratos para
Estabelecido em São Paulo
ornatos, pias, porta-toalhas, porta.
Classe:
49
Classe: 4d
papéis higiênicos, talhas e vasos
Artigos: Bilhetes de loteria
Artigos: Artigos para fumantes: CDsanitários
Requerente: João Ferreira Soares
garreiras, cinzsiros, cachimbos, carN9 843.692
Local: Guanabara
Classe: 16
teiras para fumos, charutos, cigarros,
Classes: 21, 33 e 50
cigarrilhas, cigarreiras, filtros para Artigos: Materiais de construções de
Título
de Estabelecimento
piteiras e para cigarros, fumos em cerâmica, vidro, cristal e plásticos:
Azulejos,
blocos,
chapas
para
coberNo 813.69.3
fôlha ou em corda, isqueiros, piteiras, turas, esquadrias, ladrilhos, lajotas,
porta-cachimbos, baélsas para cachimages, manilhas, material isolante
bo, tubos de cachimbo, rapé e tabacos ,1contra
frio e calor, mosaicos, persianas, pingadeiras, pisos, telhas, tijolos,
N9 843.679
tijolos furados, porta de vidros, tubulações para construções, vigamentos e
vitrôs
Classe: 5.4
•
Artigos: vidro comum, iaralnacio,
trabalhado em tadas as formas e preparos, vidro cristal para todos os
fins, vidro industrial com telas de
Requerente: Colinbra Buem) & Cia.
metal ou composições especiais: AmLtda.
polas, aquários, assadeiras. adi:Unos
Local: Guanabara
Classe: 16
para fins artísticos, bandejas, copos,
Artigos: Casas pré-fabricadas
cálices, centro de mesa, consolos, espelhos, escarradeiras, frascos, globos,
2S9 843.6a6 \
guarnições para utensílios, jardineiras,
licoreiros pendentes, serviços para rsfrescos, vidros para automóveis e
vasilhames
Na 843.688
Requerente: ,Arthur Caruso
Requerente: Topázio •- Comércio e
Estabelecido em São Paulo
Indústria dê Materiais para ConstruClasse: 44
ções Ltda.
• /
O MENSA6EI1O
Esiselecido: São Paulo
Artigos: Artigos para fumantes: Cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, carClasse: 18
teiras para fumos, charutos, cigarros,
, trtigos: Para distinguir materiais
ciaarrilhas, cigarreiras, filtros para Requerente: Instituto Social
Padre ' cara construções, decorações, e adõr- Requerente: S-N Investirnenots S.A.
piteiras e para cigarros, fumos em MiBarthier
Ines de prédios: Argamassa, argila,
Sociedade Corretora
lha ou em corda. isqueiros, piteiras,
Estabe'ecido: RGS.
¡areia, azulejes, batentes, balaustres,
Local: Guanabara
porta-cachimbos, bffisas para carumClave: 32
¡blocos de cimenta, blocos para paviClasse: 33 50
ba, tubos de cachimbo, rapé e tabace-S.
Artigos: revista
mentação e calhas, chnento, ccncreto,
Insignia Comercial
,

Qjnta-fzira
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Marro

1%17 843.697

.•

1\19

Mar - Lou Armarinhos
Indústria Brasileira

N9 843.698

ENDRIMIST

N , 843.703

N9 843.705

843.701

Braaildrzt

Requerente: Mar-Lota Armarinhos
‘Ltda.
Local: Guanabara
Classes: 12 22 36
Titulo de-Estabelecimento

Je 1'..s .'53 17'3

_

Requerente: Chapéus Bandeirantes S.
A. Indústria e Comércio
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Agasalhos, anáguas, aventais,
beçmudas, blusa, blusões, boinas, bonés,
botas, botinas, cauçados, calcinhas, calcinhas calções inclusive para esporte, caRequerente: Franca — Administração misas inclusive para esporte, camisetas,
camisolas, capas, capotes, casacos, casae Corretagens de Seguros Ltda.
cas, ceroulas, chales, chapéus, chinelos,
Local: Pe.
combinações,
cintos, colêtes,
cintas,
Classe: 50
Artigos: Administração e coretagens de cuecas, cueiros, estolas, fardas, fraldas,
galochas, gravatas, japonas, lenços ligas,
seguros
luvas, macacões, manteaux, mantilhas,
meias, paletós, peignoirs, pijamas, puloN" 843.702
vers, robes de chambre, roupas de baixo, roupas feitas,. roupas para esporte,
roupões, saias, sandálias, sapatos, shorts,
FRANCA - Administração
so:iretudos, sueter, suspensórios tailleurs,
vestidos e- vestuário %(a
Corretagens de Seguros Ltda. toucas túnicas,discriminar)

DiA NGO
INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: r ábrica de Balas Sinal
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Na classe
N° 843.709

e

Requerente: Shell International
Petroleunt Company Limited
Local: Inglaterra
Classe: 2
Artigos: substâncias qu:micas e preparações usadas na agricultura e horticu:tura;
inseticidas, larvicidas, fungicidas e semelhantes

es\
%

N9 843,706

Requerente: Franca — Administração e Corretagens de Seguros Ltda.
Local: Pe.
Nome comercial

‘S‘

Ne

,#9s)S

N9 843.703

N" • 843.699

ys.
dÉ>

\(%

<tr

Requerente.: Vábri.:a de Balais Sinal
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
pirtigos: Na classe
N^ 843.710

' <c 'n 4; 2,..9.(.1Pdfrft à
Indústria Brasileira

Requerente: Prelabrilar — Indústria
de Prefabricados do Nordeste S. A. •
Local: Pernambuco
Classe: 16
Artigos: Casas pre-fabricadas
N9 843.700

Reourrente Prefabrilar — Indústria
de Prefahricados do Nordeste S. A.

Local: Pernambuco
Nome cornrecial

Requerente: Nicolae Nik,
Local: Guanabara
Titulo de estabelecimento
Classe: 33

Requerente: Franco 6 Ferreira Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Classe: 33 — Titulo

eNot/Itil/Aai Al21.1111/N

N9 843.707

N9 843.704

BAN-VESI
Ind. Brwsfleira
Requerente: Chapéus Bandeirantes
S. A. Indústria e Comércio
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Agasalhos, anáguas, aventais,
bermudas, blusas, blusões, boinas, bonés,
botas, botinas, calçados calcinhas, calções inclusive para esporte, camisas inclusive para esperte, camisetas, camisolas, capas, capotes, casacos, casacas, ceroulas, chales chapéus chinelos, cintas,
cintos, colêtes, .combinações, cuecas,
cueiros, estolas, fardas, fraldas, galochas,
gravatas, japonas. lenços, ligas macacões manteaux, mantilhas meias, paletós,
12 ,,ouerenfr. : e -- , -~rcé.rTos Peg-Pag
peignoirs, pijamas puloveres, roupõ?s, rog . A.
bes d.. chambre. roupas de 'baixo, roupas
feitas, roupas pa esPor`e, saias, sandá- r",-- R _. 1 1 _ 14 — 28 - 16 —
lias, sapatos, shorts, sobretudos, sueter, 17 — 41
"
" -- A 4 — 45 -- 46
suspensórios taileurs toucas, túnicas, vesII'
41
tido:: e vestuário (a diserha'narl.
'Frase de proproand£

Requerente: lbesa — Indústria Brasileira
de Embalagens S. A.
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Na classe
•
N" 843.711

Rega..., -I,.

:tos AliinentIcle)
Abaete Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
trtigost
classí
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N° 843.723

I'4

turas dos cabelos: tônicos, loções, pulverizadores, condicionadores e pomadas
para o cabelo e o couro cabeludo;
sabões e sabonetes perfumados; xampus
para o cabelo e para o couro cabeludo;
desodorantes e depilatórios
N 9 843.726

UROGENVAC 1 AMAZONAS
INDÚSTRIA BRASILEIRA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

, IINDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Química e Farmacêutica
Requerente: Distribuidora de Malrias
Nkkho do Brasil Ltda,
Tupy Ltda.
Local: Guanabara
Local:
Paraná
Requerente: Bodries, Vilialda & Cia.
Classe: 3
Classe: 36
Ib. Ltda.
Artigos: Um produto farmacêutico Indi- Art:gos: Agasalhos, anáguas, babydoll,
Local: São Paulo
cado como vacinotei apia e. antibioterapia bermudas, blusas, blusões, calças, calciClasse: 49
nhas, calções, camisas, canil -setas, camiArtigos: Na classe
N° 843.718
solas, casacos, ceroulas, cintas, combinações, cuecas, dominós, echarpes, es- Requerente: Bridgestone Tire Compatif
N° 843.713
Limited*
tolas, gravatas, jaquetas, lenços, luvas,
Local: Tóquio — Japão
lingeries, maillots, manteaux meias, paClasse: 21
letós, pijamas, puloveyes, quimonos, reAutomóveis, motocicletas, bigalos, robes, roupões, saias, mini-saias, Artigos:
4horts, slaks, soutiens, sueters, vestidos cicletas e suas partes integrantes, hz.
duiive os pneus e as câmaras de ar
N5 843.724
9 843.727

Atone

N

Retl uerente: Leonides Klein
Local: Guanabara
Calsse: 50
Artigos: Agência de prestação de Serviços a proprietários de imóveis, e emprésas especial:zadas na administração de
tniJ veis e condomínios

AZTECA
INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Santo Savio
Local estabelecido: Arapongas
Classe: 40
N° 843.719
Requerente: Auto Mecânica AclimaArtigos: Aparadores, armações sob forma
ção Ltda.
de móveis inclusive para escritórios, arLocal: São Paulo
mários, balcões sob forma de móveis,
Classe: 50
bancos, banquetas, bares sob forma de
Artigos: Na classe
móveis, berços, buffets, bureaux, cadeiCONFECÇÕES PONTEIO IMA.
ras, camas cum molas, ‘ camas com roINDÚSTRIA E COMERCIO
N° 843.714
das, camas comuns, camas para enferIn TECIDOS LTDA
mos, camiseiros, canapés, cantoneiras,
mesas, carrinhos para refeições e para
escritórios, colchões, colchões de molas,
11
Requerei-te: Confecções Ponteio Ltda. cômodas, consolos, cristaleiras, discote!nadai-ria Braaileira- — Indústria e Comércio de Tecidos caa sob forma de móveis, divans, escrivaninhas, estantes, etagers; gabinete para
Local estabelecido: Paraná
copa e cosinha, guarda-casacas, guardaNome de Emprêsa
comidas, guarda-vetsidos, mesas, mesinhas, mesinhas de escritórios e restauN° 843.720 )
Requerente: Rix — Comércio, Imporrantes ,poltronas, poltronas-camas, pufes,
tação e Exportação Ltda.
sofás, sofás-camas, sumiers, roupeiras,
Local: São Paulo
TIbiNSPORTADORA
travesseiros, vitrines sob forma de
Classe: 8
móveis
Artigos: Na classe
OsI

et-- IX.

NQ 843.715

TUPI LTDA.

,110.•
N

o 843.725

Requerente: Transportadora Tupi Ltda.
Local: Apucarana
Nome de Emprsaê
•••nnn
N°

843.724

<

CASA BRANCA DE

TECIDOS LTDA.

5,X4L‘
,

ex.„50
(RJ" Ok‘'''

Requerente: Produtos Quimicos naatoura Limitada
Local: São Paulo
Classe: 11
Artigos: Vaporizadores e atomizadores
de metal, para inseticidas, fungicidas,
rodenticidas e para substâncias e preparações químicas usadas na agricultura,
na horticultura e para fins sanitários
Classe: 26
Artigos: Vaporizadores e atomizadores
de madeira, para inseticidas, fungicidas,
rodenticidas e para substâncias e preparações quimicvas usadas na agricultura., na horticultura e para fins sanitários
N° 843.728

#

.0t*'
oz0

40"
Relações Públicas' Ltda,
Requereute: Casa Branca- de Tecidos
Local: São Paulo
Ltda.
Classe: 50
Local
estabelecido:
Paraná
Artigos: planejamento e assessoria em
Nome
de Emprêsa
relações públicas
Requerente: Laboratórios Anakol Ltda.
N' 843.722
N° 843.716
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos: Cosméticos; artigos de toilette; f
DIMAR
1NúSTRIA E
perfumarias e óleos essenciais; pós de n
arroz e pós para o corpo, rouge; pre-1
COMÉRCIO DE BRINDES LTDA.
parações para colorir os lábios e batons;1 Requerente: Florente Givau Sociedade
preparações para o tratamento e para Anônima Comercial. Industrial Y Ficolorir as unhas:. maquilagens, loções, nanciara, Buenos Aires — Argentina
Requerente: Maria Assatupção Valente Reauere..te: Diniar inda_tria e Comér- cremes e preparações embelezadoras
Classe: 48
cici de Brindes Ltda.
Giacaglia
para a pele e os olhos; óleos para Artigos Agua oxigenada, água de coLocal: Paraná
Local: São Paulo
banhos; preparações colorantes para o lônia, água de quina, água de rosas,
Nome de Entorséa
cabelo e R reparaçeics para remover tin- ânua de alfazema. amónia nerfumada;
Classe: 41 — 42 — 43 — Título

Requerenfe: Planerp — P1analamento de

•111
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batons, brilhantinas; barbas artificiais,
bigodes artificiais; cílios artificiais, crealies para a pele, cosméticos para a
pele, carmim, cheiros em pastilhas; desodorantes, depilatórios, dissolventes; ascôvas, essências, extratos, esmaltes para
unhas, escõvas phra o cabelo, dentes,
cílios e unhas; fixadores para o cabelo;
glicerina perfumada para uso de toucador, grampos para o cabelo; incenso;
lápis para maquilagem, loções, loções
para barba, líquidos dentifrícios, lixas
para unhas: óleos para o cabelo; perucas,
papéis perfumados, perfumes, petróleos,
pentes, pomadas para a pele, pó le
arroz, pastas dentifrícias; rouge, rédes
para o cabelo; sabões e sabonetes perfumados, sais perfumados, sachetes; talco
perfumado, tinturas para o cabelo, tijolos
para unhas; unhas artificiais; vernizes
para unhas, vinagre aromático; xampu
N' f43.729

gorduras, gránulos, 90 de bico, gelaClasse #.
tina, goiabada, geléias; herva doce, Artigos: Alcatra° mineral e vegetal,
herva mate, hortaliças; lagostas, línguas, ! algas marinhas, algodão em rama,
leite, lei condensado, leite em pó, le- argila, refratária, areia para fundlçan,
cortiça, cera mineral ou
gumes em conserva, lentilhas, linguiça, monozítica,
vegetal, fibras, gomas e colas, pasta
louro; massas alimentícias, mariscos, de papel, de madeira, resíduos,
manteiga, margarina, marmelada, mapiassava, serragem, talco
carrão, massa de tomate, mel e melado.
mate, massas para mingaus, molhos,
N9 a43.734
moluscos, mostarda, mortadela; nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras,
ovas; pães, paios, pralinés, pimenta, pós
para pudim, pickles, peixes, presuntos,
patês e pctitpois, pastilhas, pizzas, pudins; queijos; rações balanceadas para
animais, raizes alimentícias, requeijão;
sal, sagu, sardinhas, sanduiches, salsichas,
salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos
de tamate e de frutas; torradas, tapioca,
tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves,
torrões, toucinhos; vinagre

•

BRANCO

&'7

N9 843.731

VERMELHO
N

Orsuco

BRANCO

Requerente: Inofra — Industrializa-1
dora Nordestina de Frutas Ltda.
Local: Pernambuco
-Classe 43
Artigos: Sucos de frutas

Formipan
Indústria Brasileira

Requerente: Companhia Ind n istrial
"Novopan"
Local: Bahia
Classe 28
Artigos: Argolas, açucareiros, candeias, cabos para ferramentas e utensílios, caixas para eondicionamento de
indústria Brasileira
alimentos, cesta para pão, de matéria
plástica, copos de matéria plástica,
caixa de matéria plastica para bateria, cartões têrmo plásticos, de
identidade, enfeites de material plástico para automóveis, guarnição de
Requerente: Indústria de Papéis de Arte celulose para arreios, guarnição de
material
plástico para aieamovels,
José Tscherkassky S. A.
óleo de linhaça, películas (virgem)
Local: São Paulo
de celulose, prendedores de roupas,
Classe: 41
penachos para arreio, resinas de arArtigos; Alcachofras, aletria, alho, as- bastos, porta-plaito de ma terial plástico, pires e pratos
pargos, açúcar, alimentos para animais,
amido, amendoim, ameixas, amêndoas.
N9 843.733
raruta, arroz, atum, aveia, avelãs, azeite,
azeitonas; banha. bacalhou, batatas,
balas, biscoitos, bombons, bolachas, baunilha; café em pó e em grão, camarão,
canela em pau e em pó, cacau, carnes,
chá, caramelos, chocolates, confeitos,
cravo, cereais, cominho, creme de leite,
cremes alimentícios, croquetes, compotas,
cangica, coalhadas, castanhas, cebola,
condimentos para alimentos, colorantes,
Indústria Brasileira
chouriços; dendê, doces, doces de frutas; espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate; farinhas alimentícias, favas, féculas, floco, farelo, permentos, feijão, Requerente: Companhia Industrial
figos, frios, frutas sêcas, naturais e cris"Novopan"
talizadas: glicose. gama de mascar,
Local: Bahia"

orm

art

843.'7:37

CL9M.:9S11.1!:
Indústria' Brasileira
Requerente: Companhia Novosal,
— Indústria, Comércio
e Administração
Local: Rio Grande do Sul
Classe 25
Artigos: Cartazes impressos, literais
de propaganda, cartazes em geral,
clichês, estátuas, estampas, figuras
e desenhos, frutas, flores fôlhas de
côr, flores e fôlhas de substâncias
Isolantes e sintéticas, figuras de cêra, 41.
gravuras, imagens, obras de escultuia,
quadros com moldivas de madeira ou
material plástico, estátuas
N°

843.738

Artigos: Na. classe

ai o k e, is

N9 843.735

indústria Brasileira

Requerente: Monsanto Company
Local: St. Loucisl jis.
p3,:3 . ri, EE. UU. A.

Reqperente: Fábrica de Canetas
• Delta Ltda.
Local: São Paulo

ovopan

Classe 17
Artigos: Canetas
N 9 843.739

Indústria Brasileirrk

N9 843.732
Requerente: Geib 6 Cla. Ltda.
Local: RGS
Classe: 36
Artigos: Agasalhos feitos de peles naturais ou artificiais, calçados, chuteiras,
chinelos galochas, pelerines, pantufas,
polainas, sapatos e sandálias
I•J 9 843.730

N9

i

Indústria Brasileira i1

AZUL
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Requerente: Companhia Industrial
"Novopan"
Local: Bahia
Classe 40
Artigos: Móveis em geral, de metal,
vidro ou madeira, estofados ou não,
armários, bancos, balcões, cama poltrona, cadeiras, conjunto para dormitórios conjuntos para sala de
jantar e sala de visita, conjunto para
terraço, jardim e praia, conjunto de
armários e gabinetes, mesinha, móveis de escritório, móveis de uso, em
casa, comerciais, poltrina.s, mesas de
operações, mesas para curativos, moveis para rádios, escrivaninhas, cadeiras de dentista
N 9 843:736

indústria Brasileira
Requerente: Compannia Novosu/ Indústria, Comércio e Admlaistração
Local: Riu Grame rio "Sul
Classe 38
Artigos: Blocos para cálculo, blocos
para anotações, cadernos de escrever,
cápsula de papel, caixas de papelão,
cartões, cadernos escolares, cadernos
de papel milimetrado e era branco,
faturas, desenho, cartuenos de cartolina, envelopes,, etiqueta, faturas,
guardanapos, pratos, papel nigiênico,
papel para embrulhos papel atsore
vente, recipientes, sacos de papel,
papel de sécia
N9 843.740

VERMELHO)
rtnaRELO
Larlak
RAI
(N

a. • AZUL

1

ovo sul

PRETO

BRANIQ

ndústria Brasileira

(BRANCO
Requerente: Companhia Novosul —
Indústria, Comércio e Administração
Local: Rio Grande do Sal
Classe 4
Artigos: Alcatrão mineral t vegetal,
MIA ELO
algas marinhas, algodão em rama,
argila refratária, areia para fundição
monazítica, cortiça, cera mineral ou
vegetal, corantes animal ou vegetal,
fibras, gomas e colas em bruto, 15
Requerente: Polese, Filho & Cia. Ltda. em bruto, madripérola, minerais, paLocal: Rio Grande do Sul
rafina, pasta de madeira, -resíduos,
Classes: 25, 32, 41, 42 e 43
piassava, serragem, talco, pasta de
Artigos: Insígnia
papel

Jr.
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N9 843.741

N9 843.745

Indústria Brasileira
Requerente: Carrocerias Nicola S.A. —
Manufaturas Metálicas
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 22
Artigos7 Fios de algodão, cânhamo, celulose, juta, lã, fios plásticos, fios de
seda natural e rayon para tecelagem,
bordados para costurar, tricotagem e
para crochê, fios e linhas de tôda a
espécie, fios e linhas para pesca
N° 843.742

4.,

• c,„5,1,7
a

d:Var

Indústria ,Brasileira
Requerenkte: Carrocerias Nicola S.A. —
Manufaturas Metálicas
Local: Rid Grande do Sul
Classe: 23
•
Artigos: Tecidos de algodão, cânhamo,
caroá, fazendas e tecidos de lã em
peças, juta, linho, nylon, paco-paco,
ramy, ramy, rayon, seda natural, teidos plásticos. tecidos impermeáveis,
flanelas, cetim, gorgurão, fustão, couro,
filó, jersey e percalina
1\1843.743

Indústria Brasileira
Reque;,ente: Carrocrias Nicola S.A. —
P" Manufaturas Metálicas
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 32
Artigos: Jorrtais, revistas e publicações
em geral, állatuss, programas radiofônicos, peças teatrais e cinematográficas,
almanaques anuários, álbuns impressos,
boletins, catálons, folhetos, livros impressos. papéis, jornais nacionais e estrangeiros
N9 843.744
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qualquer produto utilizável nas atividades do ramo, comércio de compra e
I venda da veículos a motor, peças e acessórios e oficina mecânica, comércio e
transporte de gasolina e óleos combustiveis e lubrificantes, a participação e
a administração de outras sociedades

Classe: 32
Artigos: Jornais, revistas e publicações
em geral, álbuns, programas radiofônicos, peças teatrais e cinematográficas,
almanaques, anuários, álbuns impressos.
boletins, catálogos, folhetos, livros im,pressos, papéis, jornais nacionais e estrangeiros

N" 843.749
N9 843.753

ri

/ •
Requerentea—Cia. Industrial "Novopan"
Localf Bahia
IN I t4to
Classe: 4
Artigos: Alcatrão s mineral e vegetal,
águas marinhas, algodão em rama, arIneústria Brasileira
gila refratária, areia para fundição monozitica, cortiça, cera mineral ou vege- Requcrenta: Carrocerias Nicola S.A. =—
tal, fibras, gomas e colas em bruto, lã
Manufatai 3s Metálicas•
em bruto, rnadripérola, minerais, paraLocal: Rio Grande do Sul
Indústria Brasileira
fina, pasta de papel, de madeira, resíClasse:: 32
duos, piassava, serragem, talco e co- Artigos: Jornais, revistas, publicações
rantes animal ou vegetal
ém geral, álbuns, programas radiofônicos e telcvisionados, peças teatrais e Requerente: Carrocerias Nicola S.A.
N" 843.746
— Manufaturas Metálicas
cinematográficas, almanaques anuários,
Local: Rio Grande do Sul
álbuns impressos, boletins, catálogos,
Classe: 38
folhetos, livros impressos
Artigos: Blocos de papel para cartas.
brochuras não impressas, cartões, car1\1" 843.750
tolinas, cadernos de papel rnilimitrado
em branco, cadernetas em branco, caixas de papelão, envelopes, faturas, .11•
vros em branco, mataborrão, papelão,
Indústria Brasileira
papel almaço, papel crepon, papel im'10-VCOSUL1
permeável, papéis de envelopes, caixas,
papel higiênico, notas promissóalas,
recibos
Requerente: Cia. Industruil -Novopan"
Indústria
Brasileira
Local: Bahia
N" 843.754
Classe: 25
Airtigos: Cartazes impressos, literais de Requerente: Cia. Novosul — Indústria,
Comércio e Administração
propaganda, cartazes em geral, clichês,
Local: Rio Grande 'elo Sul
estátuas, estampas, figuras e desenhos,
Classe: 1
frutas e flores e folhas de cõr, floreS
PARANAMALHA%
e folhas de subst?ncias isolantes e sin- Artigos: Absorventes, ácidos, agentes
químicos
para
o
tratamento
de
fibras,
téticas, figuras de madeira, figuras de
INDÚSTRIA BRASILEIRA
cera, gravuras, imagens, obras de es- tecidos, couros e celulose, anti-oxidancultura, obras de pintara, quadros com tes, anti-N)rrosivos, amónia, benzol, camolduras de madeira ou material plás- talizadores, colas, corrosivos, dissolventes, formol, fenol, gases industriais, imtico, estatuetas
Requerente: Pieringer ti tieringer
permeabilizantes, lacas, óxidos, soluções
Local: Paraná
químicas de uso industrial, hidratos,
N9 843.747
Classe: 36
neutralizantes
Artigos: Na classe

ovop2 ri

1\19 843.751

_-4",.„010,t4t
,

fibA - Comércio e Indústria
,de Roupas Ltda.

CIVOSU 1

InesBrasileira

1\1 843.755

°R - Strudio
Indústria Brasileira

Requerente: Cia. Novosul Indústria,
Requerente: Paulo Raymundo
Comércio e Administração
• Local: Distrito Federal
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 5
Classe: 50
Requerente: Aida — Comércio e Indús- Artigos: ',Barras
chapas, folhas, fios, Ramo de Atividade: Etiqueta musical.
tria de Roupas Ltda.
fitas, lingotes, tiras, tubos e vergas de gravações em discos, programas teatrais.
Local: Minas Gerais
metal, laminados, moldados, pensados, conjuntos artísticos e promoções de fess
Nome Comercial
usinados, cortados em forma. especial,
tas em geral
em bruto ou parcialmetne preparados
N9 843.748 jaa-Ns 8\43.757
para uso das indústrias e antenas de
televisão, perfilados, estampados,
massas
N9 843.752

Requerente: Cia. Novosui — industria,
Comércio e Administração
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 50
Ramo de Atividaàe: A sociedade tem
Indústria Brasileira
Requerente: Eli Lilly And Company por fim: exploração dos ramos de InLocal: Indianõpolis, Indiana, EE.LILL dústria extrativa e de beneficiamento de
madeiras e o comércio e exportação de Requerente: Carrocerias Nicola S.A.
Classe: 3
Artigos: Produto farmacêutico para tra- seus produtos: as atividades conexas ou
— Manufaturas Metálicas
derivadas: importação do estrangeiro de
tamento de infecções
Local: Rio Grande sio Sal
•

r‘v

Indústria Brasileira

Requerente: Método Toll Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: 8
Artigos: Método de :Corte e Costura

meg
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N 843.760

Indústria Brasileira
Requerente: José Antonio i-lahn
Local: Rio Grande do Sul
Classe 42
Artigos: Aguardente, afiz, aperitiva,
bagaceira, batidas, brandy, bitter; cachaça, cervejas, cidra, conhaque, gengibirra, gin, gingar, kirsch, kummel, licores, inarasquinhos, nectar, pipertnent,
ponches, rum, sucos de frutas com' álcool, vinhos, vodka; whisky
' Ne 843.758

O Banco Que Pode Ajudá Requerente: Banco do Comércio Varejista S. A .
Local: Minas Gerais
Classes: 33 e 50 — Frase

In19 843.759

DlO

OFfe!AL •

Classe: 2
ArtigoS' Adubos, áddos sanitários,
águas de sinfetantes e pa ra fins sanitários, águas oxigenada, apanha-mosca e insetos (de goma e papel ou papelâ'o), álcalis; bactericidas, baraticidas,
carrapaticidas, cresol, cresotalina.creosoto; desodorantes, desinfetantes, defamadores; esterminadores de pragas e
hervas daninhas, esterilizantes, embrode ossos, fertilizantes, fosfatos, formieidas, fumigantes, fungicidas; glicose para
fins veterinários, guano; herbicidas;
Mo, inseticidas, insetifugos; larvicidas;
microbicidas, medicamentos para animais, aves e peixes; óleos desinfetantes e veterinários; papel mata-mósca;
petróleos sanitários e desinfetantes; papel fumegatório, pós inseticidas; parasiticidas; fungicidas e desinfetantes;
preparações e produtos inseticidas; germicidas,
desinfetantes e veterinários;
raticidas, remédios para fins veterinários; sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins agrícolas, horticulas,
sanitários e veterinátios, sulfatos, superofsfatos; vacinas para aves e animais,
venenos contra insetos, animais e hen.
vas daninhas

N TA:3.76.1

Classificado.
.do Automóvel
Requerente: Editôra Guiauto Ltda.
São Paulo
.
Classe 32
Artigos: Revista e manual para
motoristas
N9 843.752

Requerente: Tancho Kabushild Kaisha
Local: Japão

N9 843.763

Boletim de Serviço
Local
(Instituto Nacional da
Previdência Social)
Requerente: Banco do Comércio
Varejista S.A.
Local: M inas Gerais
Classe 33
In.signia
N9 843.765

Requerente: Instituto Nacional
de Previdência Social
Local: Guanabara
Classe 32
Artigo: Boletim de Serviço Local
N9 843.769

multgraf I
Rtquerente: Multgsaf — Indústria
Gráfica ltda.
Local: Guanabara
Classe 38
artigos: Agendas em branco; álbuns,
em branco, bilhetes de ingressos,
de passagens, blocos para anotações
para cálculos, para correspondência,
para desenhar, para escrever, cadernetas em branco, cadernos escolares
para desenho, cartolina, cartões ue
identidadt, de visitas, cartões cm
branco, castucros de cartolina, cheques em branco, envelopes, tinas rts
papel, de papelão, ingressas de pape,
ou cartolina, livros comerciais era
branco, livros de contabilidade, livro
fiscais em branco, livros não impressos, notas fiscais, promisso, las. napPJ
almaço, para cartas, para desenho
para escrever pastas de cartolina
promissórias em branco, recibos em
branco, talões de ingressas, de passagens, de recibos, de telegramas. tele
gramas em branco, tubos de cartán
de papel, de Papelão, tubetes de papel,
de papelão e de cartão
N9 843.766

CAFÉ E BAR

pARADóS1A
Requerente: Banco do Comércio
Varejista S.A.
Local: Minas Gerais
Classe 33
Titulo

Requerente: Café Arada:Ma Lida
Local: Guanabara
Classes: 41, 42 e 43
Título
N9 843.767

‘11.n

N9 843.763

Boletim de Serviço
da
Administração Central
(Instituto Nacioãal de
Previdência Social)

N9 843.7CO

TANCHq

rc de 1 t.>"58 1727

N9 843.761

Indústria Brasileira

Regue^ente: Tancho Kabushiki Kaisha
Local: Japão •
Classe: 2
Artigos: Adubos, ácidos sanitários,
águas de sinfetantes e pa ra fins sanitários, águas oxigenada, apanha-mosca e insetos (de goma e papel ou -papelão) , álcalis; bactericidas, baratic idas,
carrapaticidas, c resol, cresotalina,creosoto; desodorantes, desinfetantes, defumadores; esterminadores de pragas e
hervas daninhas, esterilizantes, tmProcações para animais, envertos; farinhas
de ossos, fertilizantes, fosfatos, formicidas, fumigantes, fungicidas; glicose para
fins veterinários, guano; lerbicidas;
'ócio, inseticidas, insetifugos; larvicidas:
microbicidas, medicamentos para animais, aves e peixes; óleos desinfetantes e veterinários; papel mata-mõsca;
petróleos sanitários c desinfetantes; papel fumegatório, pós inseticidas; parasiticidas; fungicidas e desinfetantes;
preparações e produtos inseticidas; germicidas, desinfetantes e veterinários;
raticidas, remédiot) para fins veterinários; sabões veterinários e desinfetan,
tes, sais para fins agrícolas, hortíctilas,
sanitários e veterinários, sulfatos, superofsfatos; vacinas para aves e animais,
venenos contra insetos, animais e hervas daninhas

(Sero !!!)

Requerentê •Comércio
Var" . - S.A.
Local: S*M e s Gerais
• Classes: 38 e 50

Requérente: Instituto Najainiti,
de Previdência Social
Local: taanusabara
Classe 32
-Artigos: Boletins de serviço
da Administração Central

deoa,2

riLe Nationole D'Eticia
llequerente:
et de Co a stsuction de Moteurs
D'AAviatiors
Local; Paris, França
Classe 6.
artigos: Máquinas e alásailaris-Fer-,
.ameni,as; mecanismos de transmissão
e de propulsão; motores de Oda esaécie para instalações fixas ou móveis,
para veículos terrestres, náuticos, ae°náuticos e notadamente máquinas
de turbina a gás, motores térmicos,
sletrotérinicos, à reação, à energia
nuclear, à propulsão por foguete,
partes de ignição de motores, s:stemas de reguiagem e partes dos mesmos, reguladorts de aproximação,
sistemas automáticos_ de filotagem,
sistemas operados a amptificalores
-.te fluído e fluido semelhante para
3 contróle lógico de motores (amplificadores de fluido e similares sistemas optrados por fluido para o contróle lógico de motores)
Classe 8
Artigos: Bolsistas turbo-moleculares
de ultra-alto-vácuo, fitas torcidas
para reatores de água Servente, so- 4.411
pradores auxiliares a gás, circuitai
'Se prova para testes térmicos e de
corrosão com gasts e fluidos' disposissos para a estado de mas.: sala irroJiados, ant•mas sisteúias de radar,
simuladores, aparelhagem de r mando, de regulagem e de contrates
permutadores térmicás, aparelhos -e
instrumtntos footgráficos, cinematográficos e radiográficos; aparelhos,
a instrumentos de pesagem e de medição; aparelhos automáticos operáveis pela introdução de ama moeda
ou de uma ficha; máquinas falantes,
,-ruíquinn s para informação combinatória, máquinas de aprendizagem,
máquinas para reconhecimento de formas, máquinas para resolver. problemas de redes, máquinas para resolver
problemas de organização, máquinas
programadoras
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REGULAMENTO
D

PREVIIiÊNCÍÁ SOCIAL
m as alterações)
•

LrovtacaçÃO ?c, 1.002

••••••••n••• ••••n

Preço: NCr$ 0,65

-

•

Gstanaharei

•

&aças da Vendas: Av. Rodrigues Alvca,

Ci

Agência it Ministério da Fazenda

FUtodo-es a pedidos peie Ser riço de ketaabbisa Padd
•

c

Em Brastiia

Na sede do LMN

•
WEIN/

-•••

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: NCR$ 0,16 I

