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Ficam os requerent F -s abaixo mencionadas convidados a comparecerem
a, êste Departamento no prazo qe.
dias a fim de efetuarem e pagamento da ;uxa final de acórdo com O
Decreto n 9 254, de , 28 de ievereilo
do 1967:
N 9 123.975 - Mdntecatini Societn
Generale Per L'Industr. ia Mineraria
e Chimica - pat. 77.957.
N 9 127.361 - Muntecatini Sucietà,
Generale Per L'Inclistr:a Minermia
3 Chimica
pat. 77.958.
N9 145.428 - Riviana Fords
- pat. 77.964.
Ne 144.722 - Imperial Chemicai
Industries Ltd. - pat. 77.948.
N9 137.054 - Britsn-American
bacco Company Ltd. - pat. 77.9440
N 9 135.955 - Kalle Aktiengesellschaft - pat . 77.343.
N 9 125.781 - 9.'he Dow Chemical

N9 164.613
Técnico Mecânica
Expediente das Divisões e Seções
Bristas S.A.
Republicados
N9 164.651 - Osiro Silveira.
Exigências
Rio, 4 de julho de 1968
N9 166.517 - Shiunha Oswaldo
Vimos com exigências a
Kubota.
Privilégio de invençço deferido
cumprir:
N9 169.127
Nelson Jarvis Waterbury.
N9 141.123 - Nomura, ()versem EnN9 138.753 - Novas disposições em
terprise Co. Ltd.
N9 169.038 - Viguadas Navickas eu relativas a compressores e bomfus
N9 141.124 - Nomura Overseas EnN9 169.132 - Irving Scheer e Ro- Aidráulicas - Adelino Calegari.
terprise Co. Ltd.
bert Arthur Mallory.
N9 138.972 - Gerador de alta freN9 141.125 - Nomura Overseas En- N9 169.140 - Rohm & Haas Com- qüência - Prodelec
S.A. Transfor_terprise Co. Ltd.
pany.
N 9 139.129 - Aparelho- carregador
N9
170.555
irmãos
Vaiano
Limadores - Retificadores,
N9 141.126 - - Nomura Overseas Eu-'
mitada.
terprise Co. Ltd.
de garrafas - Geo. J. Meyer ManuN9 176.599 - Transtabil Ltda. facturing Co.
.(Republicado).
Corii4 . e Ind.
N9 139.212 - Aperfeiçoamentos em
g9 179.615 - Lepetit S.p.A.
dispositivos para cuntróle de tempu
N9 181.308 - American CyanPinid - Controles Automáticos Serman
Company - pat. 77.932.
DE PATENTES
mitada.
Company.
N9 163.088 - Mletalúrgica La FonNo 181.894 - Escher Wyss Aktien- N9 111.941 - AperfoiçJamentos em te S.A. - pat. 6.503.
Zxpediente de 4 de julho de 196ii' gesellschaft,
ou referentes a um processo Para
N9 158.639 -' Bergum S.A. Engeformar tubos de metal com parede
Ind. e Com. - pat. 6.4à8.
No 191.894 - Alfa Romeo S.p.A. fina - Howard Arthur Fromson..: nharia
Exigências
N9 143.089 - Denis Jean LacabanNe 192.022 - ;Ufa Romeo S.p.A.
N 9 139.787 - Nova junta do trans- ne - pat. 6.493.
Térmos cbm exigências a
N9 139.425 - Holstein & Kapptrt
Ns. 192.023 - 192.405 - 192 408 - missão elástica - Angelo Ravioli.
cumprir:
192.407
192.408 -- 192.409 - N9 133.869 Aperfeiçoamonv, em Maschinenfabrik Pronik GMBH N9 138.569 - Juan José Caraballo 192.410 - 192.1384 - 192.885 - refrigerador para freios, com alarga- pat. 77.920.
192.886 - 193.b77 - 193.578 - der de bitola - Com. e Ind. de Auto
Nohebarrena.
Exigências
N9 138.903 - Rizzi &Cia. Ltda. 193.579 - 193.580 - 193.746 -- Peças LeE Ltda.
.
193.747 - 193.748 - 193.749 No 140.435 - Hugo Eckhoff.
Têrmos com exigências a
•N9 140.996 - José Leopoldo Fur- 193.750 - 193.01 - (193.752 ,111odêlo de utilidade deferido
193.753 - 193.'i55 -193.754 cumprir:
tado.
194.009 - Alfa Home° Slp.A.
N9 141.637 =, Couros OU° Ltda.
N 9 139.361 - Niko niodélo de imN
9
155.843
- National Lead Com- N9 147.818 - Ermlnio Magri.
N9 199.325 - Giroflex Entwick- pulsor para auto veículos- - Silvio pany.
Bottene e Pedro tSoury.
IN 1 154.997 - N V OnderzoekingsN9 151.244 - diroflex S.A. Ca- lungs-Ag.
N9 199.335 - Angelo Archibusacci Contrato de exploração de patentes instituut Research.
deiraB e Poltronas.
N9 152.007 - Pia Aparelhos Para N9 199.452 - Ind. de Controles Eletromecânica Diria S.A. (pede N 9 145.077 - E I Du Pont De Nepara ser anotada na patente 67.577 mours and Company.
Elétricos Ice Ltda.
Parque Infantil Ltda.
P. •ur.) Ck/is.lTa.t.P de sua ex !AoraN9 199.521 - Egisto Luchini.
N9 152.374 - Paul Alphen.
N9 161.201 - Halcon International
N9 199.534 - The Hoover Com- ção). - Averbe-se o contrato.
Inc.'
N9 163.169 - Dr Wilhelm Gall.
Quimasa S.A. Quimica Industriai N9 16 - .194 - Sandoz Patents Ltd,
N9 163.170 - Dr Wilhelm Gall, pany.
N9 164.037 - Luiz Alberto de La- N9 199.580 - Seagers & Stock do Santo Amaro ,(pede para ser anota- N9 , 161.157 - Achilex Ind. e ,Com,
Brasil S.A. Imp. e Ind. de Bebidas do o contarto '.itio n einentm r de ex- de Tiritas e Plásticos Ltda.
Cerda.
ploração. na patente 77.033 P. Inv.
N 9 168.104 - .José Urioste GonN9 164.038 - Raul Carlos Magen N . 199.653 - The Dunlop Company contrato de sua exploração).
Ltd.
çalves,
9 Júlio Ernesto Bahr.
1 - Anote-se a teansferência para N 9` 167.239 - Kotaro Tuji.
N9 164.043 - Aziz José Abráo e
Oposições
Bristol-Myers Company.
11 9 167.235 - André Africani.
Antônio Evandro Alves.
2 - Averbe-se o contarto de ex- Dr: 167.045 - Artefatos de Papel a
N9 164.044 - Aziz José Abrão e Barbosa & Ramadas Ltda. e Auto ploração
a favor de Laborterápica
Antônio Evandro Alves.
Com. e Ind. Acil S.A. (oposição ao S.A. Ind. Química e Farrnhacéutica. Papel o Wilke Ltda.
N e 166.644 - Rinaldo
N9 164.115 - Marcos Stechman tèrmo 163.985 pat. MI).
3 - Anote-se a alteração de nome N9 168.696 - Yoshiya Takahashio
Hércules
S.A.
lno,
e
Com,
de
da
licenciada
paro
Laborterápica -- N 9 3,68.689 Genzu Matsumaru.
N9 164.123 - José Ricardo Mar- Caiçados e Artefatos de Buri acha Bristol S.A. Ind. Airruca
e FarmaN 9 t'n6.597 - Francisco Gianno=
condes de Miranda Couto.
eeutica.
caro ..j1.,4á Ribeiro de Sainpaio Neta
N9 164.130 - Ind. de Móveis Pot,- (oposição ao têm° 164.021 pat. MI),
R
dos
1
4Anote-se
a
transferênc
táteis Kenya.
Cerâmica São Caetano S.A. (eno- direitos do contrato de exploração Agt xtinho Giannucaro Filho,
N9 164.208 - aberto José Silva sição ao têrmo 164.042 pat. MI). para Quimasa S.A. Química ludas- N9 166.596 - Prandsco Gianno.
caro José Ribeiro de Sampaio Neta
'Oreitas.
zial Santo Amaro.
Daca S.A. Ind. e Com. e Metae Austinho Giannocaro Filno.
N9 164.246 - Manuel Ayres.
5
-ccntra.:.o
sopk,Averbe
-jse
IN:9 •54.139 - Dimas de Melo Pit-1
Tri.eoguio k.1.A, (oposição ao
N9 164.266 - Rufino Geraldo da lúrgica
mentar de exploraçaci ,- a favor •• Ge
ta S.A. Ind. de Relógios.
têrmo 164.714 pat. MI).
Quinina S.A. Quimiea Xnaustils1, N9 :',18.22,5
169.037
Egon
Zonal*,
CumDetercon Detergente/3
7
1,
N9 164.267 - Rufia° Geraldo da
Ltfto
Santo Amaro..
pra • exigência.
Silva.

•
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• - As .Repaiitiçãoi deverão entregar- na Seção de Comunicações do 'Departamento de

•E. 'XPEDIÉNTE.

•

Julho de 1968
: .
As assinaturas vencidas pso
' I *tão :se: suspensa., ,sem prévb

DEPARTAMENTO 0E , IMPRENSA NACIONAL

Imprensaltifacional,sté às . 17- lio.
ras. o expediente. destinadõ á pa-.
vção...

amavam 4101."Ah
,--, Para evitar inteerapção
ALBERTO DE EIRruo PEREIRA
reme.sas dos Órgãos oridais a ret.
de assinatura deve soe'
seaverei puteueacesa
somem "os •ssa* as lesoasas: nooettão
-- As 5tetainações pertinentes C4J.4a.0.
solicitada
antecedência de
02 ALMEIDA CARNEIRO
Ft ORIANO GUIMARÃES trinta „( 30)com
matéria-:retritiiiida. nos casos de
dias.
, êtro -ou emissão verta ser .
•
I
~RIO OFICIAI.
- lnta parte superior do ende..
formuladas: por escrito à Seção
réká- estão Consignados o Mine,.
de Redação. até o quinto dia útil
11111hae
oulliesaimindio h *ampedlodh • 04%•n•••11~
do talão deregistro da assinatura
subseqüente à publicação no
110h1Mmát Ornblerindiela tabimaltritagidablistão,
e o tnés e o 840 emetize findará..
órgão oftrtal,
4. • h Clemó..o.
.~0•0
•..4teresso nes Oficias. ela
tomo se as prtmat NUMI
M
assinaturas
da* Reparti
.- A Seçãõ sie Redaçao
cães
Públicas
serão
anuais
e do.
coma. para atendimento do publiASSINATURASverão ser renovadas até 28 de teco. de II às 17h30m.
REPARTIÇõES E PARTICULARES'FUNCIONÁMOS
uereiro.
•-• Os originials. - • deVidamente
C•virai e Interior
Capitai. e interior,
_autentic gdos; deverão ser- dactilo- Semestre
IVer$-18.00 Semestre • • ....a.: NCr$ 13,5p ..- A remessa de aseicirea. sere
pre á favor do Tesoureiro do De..
grafados em espaço"dois . em uma Ano
NCr$ 36.00' Ano
Nçr$.4
partamento de Imprensa Naeiom
sã face do papel. firmata 22x33:
Exterior e „
Exterior t
,'
nal. deverá ser' acompanhado de'
as emendas_ e rasuras refile reáAn0
• R.a NCr$ 30.09 'esciatecitnentos quanto ft sua aplilua
NCr$ 39.00 Ano
.
sa:padas por queria de direito.
-•icaçAo.,
..
•,
NriMERO AVULSO _
As assinaturas podem ser
o
preço
do
alttma
número
avulso
figura
na
página
de
cada
tomadas em qualquer época do
- Os suplementos às edições 1.
exeTiplar.
doa Órgãos oficiais s6 serão remeÁ ` ;ano. por seis 'meses ou ara afio,
- O preço do exemptar atrasado será acrescido de ,NCrg 0.04 lidos aos assinantes que os sollt
.exceto as para o :estoril'', que.
sedo mesrto I17" ir ' de NCr$ 0.01 por ano. se de anos anteriores,. I citarem nó- ato da assinatura.
sempre serão anisais.
•

n

• ot

. • •

•

P

•

•

•

N 168.935 - Miau D31 Pier-hb N9 415.13-811 - Rettorlax-Earatauber
N
9 582.012 - Cisimag
~e-1 N9 593.460 - Semeterna Sente.
e idém.10 D1 Enwhfo.
- Standard ,Filtertaauguellsebaft
sita S.A. - Classe 11.
; terna
~viços AleiranoSa Terres.:
1ree ésexcl
Marítimas
14(14* -Classe 21
Rádio e Te- LU. - CP= 8„
249 168.= j 199-534,30.9 - Dura Seal - Donk- peia
.
,
Ltda.
199 415.530 - Plaur-tittuit Cari maldito CornoratiOra - 'Classe- 81.1 1(eeel eimurs • ~ arti Indimdd
iremendhszadlsohaft )1' 9 560 323 - Gerson NI 108,034 - leaneel Dias dos' 1-r.xdznbsre
Auf Aletien - Classe 39 unas exen- 1íaux
__ baue 40.. Item 6,eite lirivte 1 N9 593'.469-- Semeterna - Sane.
Sr las Brandão.
:Ao dos arttos indleadori-pele, Se- dar _em tee d3 /sus). ! tutret:ae. tilerviçosuri
bleekie
mariumos
ts. _MoasatTeserrena-.
.119
188.347
Standard
nteettlea
ção).
B...
149 167.036 - Cama Noc, 5,auttsta w 418.380 -' Nada Cariocas
c, jal:
J
-rindlstr.aa
7 11Errarilldilit3ra,-dePeáen
Prek
ill AiNe
oys--m&
6i:iarn
Bdie 1410
belee
cle. ‘ Lt1410 Urra. - Classe =.
2‘," -9e144
da. V_va
de ~duas e .Equfriam=itiar Inters-I IP 427.0W
tos
Massaticlos
Classe
41.
- Pranift91015 Re
- - 24,
0 50 23! --, Xarope de Brio se . e.
&Ws Ltda.
IS.T.
nato Antonio Esmiolo - astree
1
1 199 593.501 - lk can •- Prema Coraposto
Plumlnensc - J. Ce
le3.034 - 111.019 --• oPaL-8
alkon - Lintin 8-,..70intson ra & Cln. -Ltda. - Classe 3.
• Comérele e RePresuitacties Ltda. &e. Paulista de 1.48,qufnas e- narrlPa- k abn2031 • - • Classe 23.
muitos Industriais Ltda.
. •
432.091 - GaraLrtaes ~da- Comére#5149 533.e924.R.:89a032
* . .- '9,larWe - Nraena
25.504
»1-(1 C11479503
22k"Iilf
leiaDnu
ta, (11-19
-- lotda
1.-138.379 - Antonio Beneelarto toa Noche eutQoalees e Parnareartleot Classe
41 Cem esziosaci tios Impe,Érasil S.A: Engentratia Civil e ConeS.A.- -,..Classe
•
1, •
bance.doir Sela &nãos.
-; /trucdeir - Classs_h1.
N9 188.725 - Satanni Kantiourg.
'N9 139.985 -- Idetroquiríatea Wra:- TP-448.318 *Usareis- teia 18.A . N9 589.463 ..- &rezava -- Conereto /o gim „..:. Lido _ ~auto
-- cifre 8.
Ltda. -de Produtea ~amam .spreale , S.A. indúserbe e-- Cornaste - Cise,.
Ltda.:. --. Classe ti.
. 'se 21••• , .
199 158,333 -- John Choreis Willdn- If) 516.1W Fatal Pedal
.âledatte Adrainigtradera de Cena 43441 •. me rgo.b29, __ Novato - Novato, ; 199 593,530. ,J-- Musa - Panaste
ou.
.•
•
.01miee L'
- Ci.ilsBar -e Mercearia Ltda. - - Classe 41 8.; Aie" Indústria e OG"12"1"23
..
• ItrofipaMento 'de processos
249 567.889 Ee
e. J.. terinaideraude th artita como d'ehest- -- - _-, o
'Webb Inc. - Classe 48.' I N9 593.539 -z- Qpnella - Pira
dere°.
_
Foram mandados arquivar os
299 578.897 - likableasátisa, - Leãe' lie oure_"eu metaldrithia Coelho Representricrres• e Cerealista
processos:
paesz Ltda. - Cisam 5.
Si ela.' Leesi. - classe..32:
-- -I Ltda. 1---.' Clame ".
N9 148.934 -- Mama PreCacea
-119 ama - etra-et
Farbe!!Lra'd
José The- brileen
54546
Ltda.
191•17.1
d.33.33.11.
Classe 43. • •
,
!mamã - Ciaste 11 tema e ltatatito &ta cia4se Bayer 411ttersgeselkeleat
2V 140.223 - Imperial Chensis
GoRien ~em- Cl:tantas/1e Pura , artigos balneados pela . 8%400:
tnihrstoleslitd.
•
Puuosufreise 148.481
_Asuen, raluleidades Pãttma
593.387 - Marulhes -.netthda monto *nes etswe 41,
ainnentahoreksa.
" .
~ima Ltda. - Onarulhos Ltda. - Classe 8 Can
148,408
Rádio Gluglausle 'Classe - 32 Com exulas/e das arritroa ~o de Anéis obturadores).
N9 593:611 - E/DIer MIM &Mel
1.A.
as 8,
.
I te 593.420 - Faãon1 - 1krzabg-.-I Cl se
N9 147.981 - The Bleck Giasesm. ~dee peta Secae).
&gafai
es pra- .249 581,41.1 roptragtut..- 133rtlit5 ris 9Pusont" Ltda. - Classe 4.1 't 199 '593.812 - Neelfal
Anutvera-se
loraparty.
r.:trystrattón
Climas
3.
e"
/tas
•pirtne2 leaustrml
- N9 593.421 - virgins;
.•
• -8/9 5a1.485 - &fatoram •-•,,Idoto- Publicidade -Ltda.
áasse 22
155 $•
OPM9etei.
Predial'
311lerbaas • e isaisletnentoa'tffitattlio de *geadas).
cana
- ,729 593,613 - CPT-Mio Comerá> e loastria Ann •Agrieolas - Classe 7 (nom cachado zo Eds .423 ceco _ Fábrica e de Ta!~ - Ce sse 18.
1.A.. Run S.A. Ind. a Cart. e Ar- • dea latigoã Mirados pela Cediri)., Bolas *Game Ltda. _ clawe 40 . N9 593 634
warzya
Rjaddo
aações • de Aço Probel S.A. %Pan- 319 ming
gol
moídoold303
14
9
593.424 - Leirfa - Par e Lan=r--8-~ -- Classe 40,
ai se gram 138.2111 P. Inv.).
es Leiria Ltda. 4- Classe_ 41,
1
•gesse 35,
. .
- de /dlFreme 119 593.6et ~sol 11no
.
eri;Ine
.z; =ui! palOor;9. _4 1343elooe
219 592;430
.
assa
2. .
i
renda
Cardoso
C
. . dle-Laborabhdo .- Pernadeutico IML t
, -.Ctsme 4..
Seção O • Pesquisas
I.
.
199,
593.075
Centro
Cristão
de ..• n
nt....,.-f-- (MIM O, • . :„. - .. -:.: /o,. 562 343 -;
cznit~
c
c
I.
-a,
"
e¡--:.
219
593.451
-,-r
ttow
- Amua --a~xlit Evangélica,
li
rivi
189odletde de 1 de Miai r' .de 'nu. wzax g- iá../ R033:1.rilr-T,T,iitt
do. Illta.sil --; Ciaste 22 '
Mu - Clama 40.
. , C,"„asse 2. • .. •
. •.•,
-54 -4112 -.4 larmtUde - Ar4- (ígo"- te foira . reitPrbis: e - hvrash
. , .1.•,..pn 582.42.2 _ tivé3i3 azienüora do o. 49Meaelda
~roas 09/e~
Souza
- ' Classe 42 1 ' 1 -N9 503-.04 - .0 Out
* ra Caminhe-199 413.077 .- Nb6/ - Sta1818 .01•17- - .: 1.i,a12119), ELS4 2..Tenet. Elegl_ikara do O .- M.591..8.87 =minium --.
~men ..áne ., .prodettra Ltda.
' Ima. . --3.. classe "S.,'
• Metalúrgica Ltda. - ClasseiltaT ittbrase
oro Ltda., --;• Ciketie, ..,. XL " :
. .,•
.1',III
-.:
,
i'
' t •‘•
k

.

•

- -•
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N9 593.707 - aluarajá Sarviços
N9 539.770 - Lojas Riachuelo
Classes 41 - 42 - 43 (cama Título N9 591.043 c Lanches;
de Ajardinamento Guarajá Ltda. - Cite 'Distribuidora de Tecidos Ria- de Esiabelecimmto, cm o art. "
Casses 41 - 42 - '43 . .arI
Classe 45.
chuelo - Classes 22 - 23 34 -- 35 n9 1 do C. P. I., cem inclusão das tid,cr 97 119 1 do C. P. I.).
- 37 •art. 97 no ' 10 C. P. 1- ciasses 42'e 43,.
DP 592.530 - Posto da Lunsla N9 553.724 - Diário de /sTatal (Na- subs'-i'uinda
a classe 24 pela34)
José. Mossa,ihãss d aSsiva Caos. 33
tal - R. G.- do Nine) -- Francisco N9 575.342
149
553.658
-Super
IViercado's
- Florence -- com{art. 97 n9 1 d3 C. P. I., cem :nde Assis Chatsauariancl Bandeira ao
danhia Cernsrcial o Industrial 'Fio- ' Venda-17ra - Acessoria da Vendas e loirsão da classe 47).
Melo - Casse 32.
Rapre.sentaçõe.s
Ltda.
Classe
43
- Classe 33 (art. 97 n9 1. cio
(art. 07 n° 1 da C. P. 1., Cem ox- • 149 59.095 - Pensão Ceai:nu:aio
N9 523.721 - Diário de Notícias . P. I.).
Ces- :?'-nsao Cantenuria Ltaa
(Pôrto Alegre - R. G. do Sul) N9 577.614 - 1. R. - I. R. Ser- c_usao da calsue 33).
41 - 42 (arar 97 n9 1 da
F-rancisco de Assis Chatsaubriancl via° ode Eletricidade e Hidráulica LiNo 585.803 - Brasnipen -- Bras- ses
Bandarra de Melo --- ClasSa 32.
mitada - CSlasse 33 (art. 97 n9 1 do nipcn - Organizaaãa Linn.aslora e C. P. I.).
1I9 534.091 Hotel • Cruz de °ara'
C. P. . I.)
Organizadora Ltdai, - Classe 33 (ar- Ltda.
N9 533.726 - Chronobsil(• - Eetel. Cruz cio Ouro - Cas199
531.039
Lojas
de
Variedades
tigo,
97
n9
1
do
C.P.I.)
•
mcx Indústria e Camdrcio de Arts- - Remou Silveira - Indústrias Azse 33 (art. 97 n o 1 do C. P. 1.),
fates, de Borracha Ltda. -- Casse 23. ai:ciadas Ltda. - Classes 14 - 15
N9 587.295 - Turismo Las Vegas N9 594.(39 - ilosassclagsm Casa
- Salvatora Manila - • Casse à!' Ciranda
N9 553.727 =- Chronobelt - Kli- (art. 97 n9 1 do C. P. I.).
Ltda. - Ilaspsdagem Casa
N9 579.759 - CarretOra Mirba - (art. 07 n 9 1 do C. P. I.).
max Indústria e Comercia de ArtsGrande Ltda. - Classe 33 (art. 97
fates de Borracha Ltda. -- Classe 31. Corretora Mirta Limitada, - Classe
149 557.625 - Fachs Bar e Res- n9 1 do C. P. I.).
33 (art. 97 n9 1 d.o C. P. I., com taurante -- Fuchs Bar e Restaurarias
N9 553.728 - Chronobsilt - Kli- Inclusão da classe 25).
554.132 - Carnarcial Agriecia
Ltda. - Classes 41 -- 42 -- 43 (ar- de199Pasanaval
max Indústria e Csmércio de ArteComercial A:inania
tigo
07
n
o
1
do
C.
P.
I.).
N9 581.508 - Paraná Pregreao
faies de Borracha Ltda. - Classe 39
Ge Paranavaí Ltda. - Classes 2
Clas- , 147 5E9.223 - Sulpress - Arei(cem exclusão dos artigos indicados - Paraná Progresso Ltda.
.
-- 32 ia-,.'t. 97 n" 1 da C. P.
se 33 (ali- 97 n9 1 do C. P. 1.). IM.ancla - Classes 32 - 33 (art. 97
pela Seaão).
N9 595.425 -- Empresa Princasa
TopIsTo 582.298 - Top-Club
C":In' exclusão da Ora Sul - Emprésa Princesa do Sul
N9 533.754 -- Riquezas do Brasil Club de Turismo Organização e Pra- a.a9 1 do C. P. .1
"ala. - Classe 33 (art. 97 n9 1 de
- Manuel Rodrigues Ferreira e Eu- vidência - Classe 33 (art. 97 no' 1 I cl. 32).
IP 590.593 - Enato-Rios - Entre-. C. P. -1.).
rico Fernando Garço de • Magalhães '2.3 C. P. Lb.
Mos Imobiliária Ltda. - Claa•sa 33 NV 554.420 - Mareantil Mermisa
- Classe 38.
- Mercantil Mermisa, Ltda. - diasN9 592.299 - Top-ClaS - Tap- (art. 07 n9 1 do C. P. I.).
N9 593.785 - Boneca-Art - Scisci Club de Turismo, Organização e Pra€2 17 (art. 97 n 9 1 do C. P. 1.).
N9
590.649
-Pti:sto
Kim
301
& Meaastti Ltda. - Classe 49.
vidência - Classe 33 (art. 97
n9
1
149 534.452 - Fazsncla Nava'Rsma
Carlos
Freclerieu
Guilherme
Harmann
.. • .
N9 793.794 - Margot - Arthur do C. P. I.). "
'Cassc 33 (art. 97 rd' 1 do C. - Fazenda Nova Rema Ltda. Matarazza, & Filho Ltda. - Clas- 149 582.407 - Industria e Comércio P. I., com exclusan da Classe 39). c.lasaes 19 - 32 -. 41 'art. 97 n" 1
se 42.
Francisco N9 591.877 - Rádio Presidente do C. P. I.).
de Vassouras Predileta
N9 593.811 - Bosalan - Badisene Rodrigues
.Classe . 29 (art. 97 n 9 1 Vargas de Nova 1,>•nersuiça -- Rádio 197 594.596 - Raffiné Cabetearairos
Anilin & Soda Fahrik Als.tiangesells- do . C. P. I.).
Dirca Castrint ode Aza:nbuja
Presidente Vargas de Nova Espeian- -Classe
chaft - Classe 1,
33 :(art. 97 n9 1 do C. P.
,ça
Ltda.
Classes
22
33
(art.
97
N9 583.283 - Percinds Indústria e
N9 593.865 - •Piratini - Aços Pi- Camércio do Imúvcia • e. Materiais I n9 1 do C. P. I.).
149 524.612 -•-• Tio.nspco.dora
nos Piratini S.A. - Classe 8.
na - TranspoitatIcra Diana Ltda. -=
?ara Construções - Antonio FranN9 593.867 - A P - Aços Finos cisco dos Santos - Classes 36 -.33 149 592:771 - Nova Cantareira - Classe 23 (art. 97 n 9 1 do C. P.
Auto
Mecânica
Nova
Cantareira
LiPiratini S.A. - Classe. 1.
- 38 (art. 07 n9 1 do C. P. I., subs- mitada - C:asso 53 'ar e 97 n9 1 do 149 59'1.613 - Casa Aliança -- Casa
Aliança - C:inibia, Passagens e Ta.-199 593.963 - A .F P - Aços Finos tituindo a ciassa 5) peia a8)
C P. I.).
- Classc. 33 (art. 97 lula
rimo
Piratini S.A. - Classe 2.
149 584.384 - Emir/Aia:ira de ReEmprèsa miro 1 cio C. P. 1.) .
N9 .591.161Fina
-N9 593.869 - A 90 P -- Aços Finos vestimento se Alvenaria Nova EspeIMineira de Anúncios - Maurino de 149 594.650 - Edifício Presidente
Piratini S.A. - Classe 3.
:ança - Empreiteira de Tasvatsimsn- ;Araújo Ferreira .- Classes 33 - 25 Herm
Ramos - Construtora PresiN9 593.870 - A P P - Aças Finos tos e• Alvenaria Nova Esperança - I (art. 97 no 1 do ('. P 1., com
dente S.A. -- Casse c33 (art. 97
Piratini S.A. - Classe 8.
Classes 33 - 16 (art. 97 n 9 1 do C4 clasãa da ci. 25).
no 4 d3 C. P. I.).
N9 593.871 ••- A IP P - . Aços Finos P4 14, com incluaá) da classe 33). "° -21.158 - Oum..0 g0 -- Como14° r-C 4 C95 - Edifício Faisão
Piratini S.A. - Classe 15.
No 538.232 - Restaurante Mineira° lago radústria e Comdrcio S.A. •• Col.
, struttf‘.0, Santa Isabel Limitada--'
1
do
C.
P.
I.).
Restaurante
•
Mineirão
Ltda.
,Classe
33
eert.
97
iro
149 593.891 - E V 13 - Exporta°aias:
33 (art. 97 lio 4 do C. P. I.) d.
tt
dera Vianna Braga S.A. --. Classe
149
565.550
- Usina Zéloszsrra
46 (com exclusão do sêbo).
Comércio o Indústria Beszrra ele Me149 593.121 - AEI - Associated
rezes S.A. - Classes 33 -- 41 - 4
Electrical Industriss Limitcd - Cas(art. 07 no 1 do C. P. I., substise 21 (considerando integrantes as
lirdn a Casse 46 pela 33). partes rainvindicadas).
N7 593.350 Jlavo Santos Nunes
N9 593.932 - Freckly - Jorge Gar°
liso - Emprêsa da Emnmend immcia dos Santos - Classe 32 (como
ast, Imobiliários "Osanfil" - Classe
marca).
33 (art. 97 n 9 1 do C. P. I.).
149 593.944 - Pursol - Indústria
147 593.436 - Indústria Mecânica
Mecânica Pursol Ltda. - Classe 21
- Indústria D./Iceânica LyruIC
(com exclusão das artigos indicados
Ltda. - Classes G - 11 -- 21 (arpela Seção).
Asa) 97 n9 1 do C.P.I.).
o
N9 597.657 - Adaly - Francisco
N7 593.514 - Casa (9iramar Caba.
Schslbauer - Classe 41.
bilreiros - Casa Gira= Cabsleireircs Ltda. - Classe 33 (art. 97 n o 1.
N7 593.970 - Absut - About Pud.a C. P. I.)
blicidade e Representações Ltda. AL
SUP
EMS
TRIBUNAL
FIE's)F,
Classe 32 (com exclu.saa de agendas).
593.a16 - Casa Veia Cruz --a
Antonio da Silva Ligeiro, Filhos &
149 593.976 - 13ra/ida:vos Carapim
dial Ltda. - Classe 33 (art.' 07 n o 1
Central Ltda. - Brandalvcs -aa Clasvol. 44 (Págs. 563-836) junho de 1968
d .; C. P. I.).
se 38, para papéis semi-imprs,s's
149 593.517 - Viação Imperial
W 594.187 - lasninne - Auto Pr5 laaãa Imperial' S.A. - Clasa.e 33
ça.,t; Ltda. -- Classe 6.
isP. 07 no 1 do Ci P. I.).
PREÇO: NCr$ 5,00
149 596.159 •- Duma - Auto A
593.518 - Oficina Redentor
bsstos S.A. - Classe 21.
ria Silva Bombeiro -- Casse
a- (art. 97 n 9 1 do C. P. I.).
N9 597.980 -• Spumar
117
.594.398
- A :i r_ a asaa - Thomó
Espuma de Nylon S.A. Indústria e
Elaluie Natto - Classes G - 8 (ar=
Comércio
Classe 36 (com exclusão
o 97 no 1 do C. P. I.).
do leques).
VENDA f
I
IP
594s411 -- C.1•57eis Roncou) Ltda,
199 598.155 - Leoparda - Conte.cNa Guanabara
f'Lisclústria e Comércio - Móveis Pioraçiiss e Brinquedcs Leopardo Ltda.
mi --- Classes 31 - 90 (art. 07 r1 9 8
Classe 43 toam • oxe'.usãa da figuras
Seção de Vridas, Avenida Rodriguee Alves e 11
3 ) C. P. 1.).
de animais'.
149 593.052 - Aladim - Participa
Adência 1: Ministério ci -a Fazenda
Titulo tic estabeleciménto de:(crido
] .C.A. Participações e Adminntração
- Casec 33 (art. 97 n o 1. do
Atende se a pedidos r)eri. Serviço de Reezabõlso Postar
N7 420.708 - Mano -- Apoio Pu' 147 533.071 - 5-ia s:ia Marazul -4
blicidade Limitada, -- ciaass 33 .arEm Brasilla
rralsa Cliva Braga Istda„ --a Classe
tida 97 is7 i In C. P. 1.).
'3 (art. 97 no 1 do C. P. I.).
N.
Na sede do D
/i' 7 4:7.5i
-aaita
177 552.028 - Pa i dcia cias Louças
F'das•-•.a. c' A.
- Irmi-la s Brdhas ai Cia. Ltda. -a
timentos Mobiliários - Claase 33. •
i Cl asse 15 (art, 97 119 1 do C.P.I.).

STA 11 J.,ESTRAL
DE

JUR:SPHDLICLA

1

••
2884 Outnta-felre
"!nsígnia deferida
N9 583.423 - R I Q - R1Q
• aidas Indústrias Químicas Ltda
- C r-se 33 (art. 95 do C. r.
N' 382.311 - Pop-Club - - Club
de Turismo Orga....1,itetl3 e P.eVidénN" 533.120 - Figura de Ave e Dis-eia - - C:as•se 33 (art. 95 do C.P 1.1.
co - Transnarte Toriomo L.da.
1 a 49 (art. fs s do C. P. I..
•
sõtti: nte rar ua Cmb de Pewtt
gr:. e.ti ez.a.usão da casse 501.
1' 9- V./ L 14
N'".Y.Ctri.do '»ate
L: • •^ Ribalta
- Classn 33 ' art. V5 do e.

Dli4R10 OFICIAL - (Seção III) .

Jti l.."n da 1 1.:',G9

249 564.037 - Massas Allmentle188 Bontmex S.A. Ind. e Com. (aIt. Dist:lana Macleans S. A. - aiItána L
i:da. de nome da titular n amam: Boni- teraçfso de nome da titular na frase

N9 593.393 - Herlcia Manutertçfm mex têxmo 409.150 - Bonlmex tér- de propaganda "Alacican's Uisque
dos Campeões" • - têrmo 591.C53.
imo 409.154).
e Reparos de VeleU103 Ltda.
Efecè Editèra o.* • - *.rantie:•éna
Distribuidora
Fernando
Ch
magn
Brasil
S.A:
i
249 593.506 - Novell°
da ana rca "Pea ia para seu nome
da
seu
nome
-S•A.
(transf.
para
Civil
e
Construções.
Ettgenheria
Serviçou Acessórios" - tênue
.....
'.4'41,
Bozzario.
marca
Vogue
térreo
431.544).
N" 593.549 - Roaetio
94.887 - 'Peças e S-Yrviet.•, - --

P3.734 - A'i'o-Pectu'ula Indus- Anulem-se duas transferências. i termo 594.688. • .
ir1,1 e z: . ;r: rcial "Caupa" Ltda.
Asi.ra do Brasil Produtos Parola- 1 Alexandre Lit!a s Manda.: - t.:.:olti::
- Lo.;oa Guiné Ltda. I cétiticc.s
Lida. (aut. de nome cio ti- : ferCncO, para seu nome da. mor.a.
cetex Indústria e •eu.av na raraca
N9
t
eclobutil erale n-u- i "Neolamps.. " - tênue
591.802.
Ltc:a.
Ca Pies
mut) 430.916).
I Bpai - Ind. de R . f-e •cos S.A - Me!) i val Scckdade ; 2,1tac;,-r Lonies
Ltda. ! trensf. para tcu /11.)n:C da RE' et:
é.;
Cia.
C-. 's : . 'ers Ltda.
51- - . pala ....: a nom: Ca nerca . “papas., - tarre . , sr.4.•:21.
tudiástri.t e Comércio 1(it
IV 5!•••:.(.:
2Ui ; . Pescaça Le.mo 463.431; . •
*a.
1..:
Fala. t.e .t...atiii 03 Cont n ut.f» Li- i "lir Gu°%.1'-‘`: 11 - t ' .;' 1. :I. .. I ..." a
F..b...tio de miam.
..;."," N.'
- Tia-a. :. pa:a :.-cu nome • Pa 'a 5' eu r•O PI3 da tu. r;1:1- C..- '-'...4.d
- Marca: Serra Cirane
I:.
el.,
' Inuioz :1,?..,:.•1,1C).¡I;i:., .... .. i :., ...
; da in a: ca " C ..f. :ai na.1** -- termo ,
'Fica
r,:ttçcado
o
elidia
.4.a.tax
l'!" 593.031 : 4e3.1ej - "Fae-c-.." :- té mo n,Un::-'! fcréne:a pira seu nome cio -... •
de
1963
cvt
21
de
;cia
or.4i
T.Va. - C'a,se 33 'art. 95
ro 4E3.105.
' "-mo" - te,--aa ;,,• .5 (•:..•
- Local: ninas Gei•nis.
•
P. .").
Va.ir.:.rm S. A. Lab. e Produto:;. Irmãos Ra:o3a
I
"f--F.I1.1sL';i7caoir
C;-1. T.
Cini
S.A.
In!ligo
5-.7.%•7
N?
Ve' •r n .',.:,03 - alteracão de acme
pat.., tet n.a.:••
r. - 1.* * . r r• e 33 (art. 95 do ('.P.I.).
t..:;:atcxes.
.
••••.:t ;:
- n.ferència.
••
. ca tituka. na marca, "Ne. ;....''....m" - tr.
talo "Raio:its." - Una) .•.•
do Bravil termo 48.177.
- And
t"
I Confeeçõ.:::: Fonseca Ltaa.
(...
Assia- S.A. C. /*st •ciai e Inditotrial.
Fim:rés:o. T_enica
- t*ansfarba,?..; p.ira
FMC
- la/a ,.(1 •mar laquinto. seu
teim o ferêccia wra. seu nrma (is n;
C:aroe 33
nome da m2r:a".
tênc:it Canrie'al Ltt'a.
"Kar'na" - temo 597.5a3.
f • do C. P. I., cem iai..ltroa5.3
515.423.
ir
Rápido Zefir Jr Ltd::
das el ^sr-..s 2 5" 191.
Ind. de Café São Je..*,:n:on Ltda. rência. para seu mine da !' • 1:
nome
té.ma
599.t
•.
para
da
seu
}, .i.n..ie..énc.a
"Zefir-Júnier" ,
Linatier Werke Or.m.
it' 0.1at.r,-;p 1 (he': ;do
Inquincrie Ind. Quimica do •.-marca "C;;Ié
na classe 3.
b.1-.I.
deste S.A. -. tramfeeèneet /.•
- Antonio "Paosarell. mo 532.7LO.
içlhora-•
- ELïn)..C.01.
".D.4...::.•.•fj!i- rt-Pz-r,n-11- seu nom ., do. tn
ex' clálYa.W....
...... • :a :se com incIttsfta na ciasFner;a::ó]..lis LIcia
ma_ci "'lu- Ulmo 600.257.
ca pala teu n:..ano
Menteraiwnitas le
térrao 546.224 - "Tarin''
D:. Manobu
L:da. (art. 93 n 9 2 d.o C. ; 59!.537 - Direa. Ca.strloto de C.mo-5 1
•
••
• 0.192 • - "'rural" - té.me ela para seu nome aa
A: minei - Pressa-ice EubstiMin- tê'mo 900.800.
, 0.3.193.
N••• 523.Z.7 - Expres.,ao Trans 0:••..e cio a en . N 8 pela 48.
Oak Elccám/Netics Corp. - alta- Man Antro S.A. - est CEt . 3:; :..'
L'; 'n. - Exoursa .t ratio-Oest, iLtda
249 594X38 - Mundo das Tintas
(ar.. fi3 n o 2 do C. P. I.o
Lida. - Pressiga-se nas cia.sses 16, ração d e min e da Wall:a' ria Ma - ca nome da titular na Marco "M: E. ' "Itniblemát:ea" - «cimo553.26. liame C01.113.
i'm:b;liõEni, A Pema 17 e 28.
5£1.,95
nA Pedia 149 593.158 - Pósto Pasmado S.A.
da 1 •" :. S.A. Labs. Burrougha We/lcome do Bela V;st a S.A. Produtos Aarr,
1.4,..
do 3 ar S.A. (art. 93 do 2 do C. - Prosiea se com mciusão da clas- Brasa 13. A. - transferência pa, a tidos - teransferência par . o. ,a• ii
, ::01.
seu acme c.a marca "Adorou" ..... me da marca B - .mioCO
se 21.
5.,'•!.799 - Cia. Goiana de ConulaIn'e
O
Prom:nter Promo •;ões
«cimo 568.955.
'Inérr'o c Minera-90 - Cia. Goiana
tron..cedi._
te (riSca.weizer_tche Aiuminium A. G. nata de Turismo Ltda.
Re; ticaçõe de dica,'
de C..nizrcio e Mineração (art.
- alta:4010 de nome da titular na da para seu nome da fra,e
119 2 Co C. P. I.)•
558.H0 - William L. eauld - marca " RaPidex" - têm) 515 -425. tesy Card" - têrmo 602.347.
N9
/49 596.236 - Indústrias Mecânicas Marca: Glutest Classe- 3. - Pica
P.odutss Alimenta:os Dietéacoa Empire Ind. Nacional de 'Rádio e
Nikaielis "'Anatada • Indús'alas Me- E:tificado o clichê publicado em 18 Colég
o L.da. - transferência para Televisão S.A. - transfednela para
cânicas Nilópelts Limttada (art. 95 rio dcae.mbro de 1962 - Uca,: Esanart"' :eu n.ane da marca "Super Ge leia seu nome da marca "Wn
$19 2 do C. P. L.
26.
io 605,2
Lados Unidos da América C:;...1U" nnn têm, 676.223 - tare
Geleia Real o ég o
car clichê com têm() 558.988.
mar.a
Pial Ind. e Com. S.A. Exioênelas
249 578.367 - Banco Riograndense - tênno 578.224.
ejo de nome da titular na marta
de Expansão Beandmica S.A. - Padecia, Incorporadora, En1Preeltm• "Slentoque" - Urra() 605.91?.•
Térmos com exigênCia.8 a
Marca: Expansão - Classe 31 - Lo- dedo.a e Adm. Ltda. - transfe.en- Unilever Ltd. - tr usfri-nc.a
cumprir:
cal: Rio Grande do Sul. - Fica re- ela para seu nome da marca "Bela Para seu nome da marca -Lua" N . 407.383 - Arthur B. 13enflea tificado o clichê publicado em 20 de Center" - tênue $76.271 - t_tulo tèrmo 607.872.
•
Cia. Ltda.
mak. de 1963 - Retificar o R,eque- "Baila cantes" - afamo 576.273 - Despertex Imp. e Exp. Ltda. N" 418.941 - Meta1úrgb."1 AMix rente.
alentar"
termo
576.272
"Baila
'transferência para seu nome da runsLtc',a.
N s' 582.312 - Top-Cifib - Club de "Balla Center" - têrmo 576.274 - ca "Emblemática" tèrmo 60$.331
N9 497.034 - Ethic,in
"Baila
Cmater"
têrmo
576.275
Turismo. Organização e Previdência
Mcdson J. H. Secrest , t Aia.) -Top-Club - Classe 33. "Bela Cent,er" - termo 576.278 -transferência para seu nome (2
INT' 4.LO5 - Ethlcon Inc.
têrmo
582.212.
Cewer"
"B"dla
- Fica retificado o c l ichê publicado
marca "Neetarose" - tê:ma eal.:.37.
- In- em P de junho de 1963 - Retificar
N" 504.995 1=0=1 Ind. e Cem. de Materiais Auto Peças 13R-2 Ltda. - trang
S.A. loca..
sdo Nere.:
• a--,•
Elètriaos Ltda. - transf• Para seu ferência para seu nome da
I. 5;9.137 - Mula das Dzrs Fertérmo 608122.
trole da marca “Woelice • - «cimo BR-2
re:. a.
580.740.'
Pet'squeb•a do Minha Ltd t. - !R' 519.727 - C...aduriam
Seção. de E;:ame Formal
Televisão Excels:or S. A. - trans- terna() de nome da)1.
11 9 321..? - La)e..atórit.s lo.ranova
ferência pai aseu nome do sinal c:e
4•Do Alinho s ' - térino (;03.:,!;
de Marcas
B.A. Intlfistria QUirn:ca e parolam.,
propaganda
"Pick-mp do P:capau"
588.113.
&
Nelson
S. A. Com . Iro
a.
- térmo
de ilorne C ; -S.A. - e Imp. - alteraçãopropaganda
Se*.eade Cornercto e Exia;:liente de 4 de julho de 1988
N 530.994
Fakt.
de
Cigarros
Badala
rt--,1tctaçõ1 de Artigos de Arte Transferéncias e alterações de reme Transferência para seu nome da tular nal, sinal de
14.. ti
tênno 610.r'91.
do titular de processos
«cimo 587.522. Eon da Nelson"
tátniladr.4
marca "Intervalo"
N" 538,443 - taix.•ratbries Branova
Ata Termo Ind. e Ltda. Fs orificso Norte raçãd
8.A. Indústria Química e rarmaeêu- Foram mandadas anotar ncs pro- FtIno_pa - alteração
i. n o tel.'',
de nome da titula
de
nome
da
e
Paranaens
abaixo
mencionados
secessos
. as
fica
Exp. Técnica Pula .
"Exportec
e
alterações
de
t:tular
na
marca
"Pigurativa."
N" 5(14.844 - . Indústria de PlasticeS !pintes transferéacias
•
Ind." - tkrmo 611.286.
termo 533.200.
limado titular de processos:
"Limatex" Ltda.
e
S.
A.
.U.e.
Melas
DickEon
A Kormos Capitalizaçãu S. A.
N P, 565.171 - Laboratórios tira- Pfizer Química Ltda. (transf. para
seu nome da marca •••UirLa.i."
nova S.A. Indústria QuInilea erar- seu nome da marca Vitamin Beauty, transferência para seu nome da para195.181.
- 1) Ano "e-se
n9
têrmo 588.442.
tnaci.:Zilea.
marca "KOSMOtee"
ia e. it . . ,•
térmo 472.850 - Aspada, térmo
N9 567.486 - Peltrin -. Irmãos cia. mero 220.939).
Co!gate Palmolive - Compnny - te aP 6, para tr
"Dr. Zae`csel ria . ; * J...--,é
transferência
para
seu
nome
da
às
fls.
Indústria Textil S.A.
Salto) e Baddy José Sanai". 21 A no1n19 575.767 - 'redis - Indústria ; Lapts Johann Faber S.A. (alt. de mares "Mereuhydrkr - termo 3111.. te-se a transferêne : a clést e • p...,,
'nota
r
;
da titular na marca Faber- mero 589.357.
e Comércio de Cosméticos Ltda.
Dickson S.A.".
•
24 9 593.028 - Indústria e Coinércio graph têrmo 224.245).
Rubem 'Gomes de Santana .._
"Milas
rFord
Motor
Compus..ty .- ii•am-feTricot-Lã Textit S.A. (alt. de nete Estabilizadores Aplaz Ltda
da mg
para seu nome
altec..ção,
da
4U 593.325 - Bey Propar snda Li- l e= de, titular e transf. para seu transferêncn
2
ormr,
na...
rênsia
para
seu
nome
e
abarinv.
,...
.
_
.
941
fé.73
eaerowc:89
in
nome da Vtular na marca •"Avio
•
! nome da marca Tricotin térmo. núnhada.
ri'
(AP I 593.331 - Marcos Rubin & Ir- mero 312.456).
'iado
Blochintleo S.A Paulo Lite" .•-• têrmo 247.337 -- t
m
247•360.
UlTdid
pão.
da Litir
Tnd. Farmacêutica Lassa Ltda. Proença - tuas!. para seu dome
Wourão Ltda.
têrmo 593.673 - 1B - Ford Motor compan y - tiorstik'att . de nome da titular na masca mwe. 1B Renovadora
Pneus
149 5820.873
uera eiu nom 0 e otteraco d'Vermífugo de Hartela - Cacau e têrmo 59:a 672 - Instituto 13itehtmi-saneiada
titular na maca "Aitteco S.A. - termo 5a(mi74,
nome
..,
-riantonina Lassa ré= 0376.842).
249 583:429 - Televisão70"VaSía103
AL - lêr%pra Ernbalaguns Ltda. uraitsf.
11.A.
Joré Pachaco 191111: -- Tr,trisferên- Luta" - Urino 250 913
tèrmo
563.915- Manara Botelho Al- Iara seu nome da marca Izipet tér- eis pa-a seu nome da lama "Café mo 286:495 - "Au to Lite" -- mo
lift290,,U - k Ar'o LI e" - ré
mo 443.334 termo 4(1".355). •Corem:" - tênno 591.373.
11trengp

o

Quilitá-feira

DJRlO

anCIAL (S.?.r;3;.o

Julho de 1968 2885

mero 300.305 - "Auto-Lite" - tée- 586.373 - Petroquirn'ea têrmo
N. 583.608 - Spandex - Pucci S.
N9 561.'774 - Barbosa Lessa Pro•
, mo 308.279.
J86.374 - Petroquímica.
A. - Aztafatos de Hirarcha - cl. 36 duções idsticas
- reg.
Labs. Lepetit S.A. - transferênN. 583.749 - Riopretense
mero 374.029.
Exigências
Ag ro-Pastoril Riopretense - el. 41, N9 561.924 cia para seu nome da marca "DisoComdaal Com. da
quim" - têrmo 296.117. - AnotemN. 583.818 - Amaral -a. Machado Açúcar e Álcool Ltda. - reg. nuse duas transferências.
Térmos com Exigências a Com prir - Amaral
- Machado F a'acis para mero 374.051.
Lab. Acinom Ltda. - Transfe- Cia. Ind. e Com. Bras. de Produ- Lavoura Ltda. - cl. 2.
N9 548.341 -- Minnesota Mining
rência para seu nome da marca "ViN. 534.160 - S., - Herberto Pe- and Manufacturing
Company a-- reg.
tos Alimentares (junto ao registro dro
nho Neuro-Tônico
Sturmer - cl. 13.
- térmo 217.193).
n) 374.111.
310.483.
N. 584.583 - Magnacutis
De. N9 548.356 - laila Santos Pinto
Darca Artigos para Cabeleireiros
Lab. Searle Sintético Ltda. (jun- Marcos aar glievich
eis. 48.
•
•
g•
S.A. - alt, de nome da titular na to aos regsstros 207.865 - 214.303 •
584.734
c
L1jsalta
- Comalta N 9 548.415 - Miguel Bernaides
marca "Piky" - têrmo 372.216. - e17.895
217.896 - 232.742
Cone. de Cceais
Filhos - reg. 378.174.
cl. 41.
aanotem- s e dueasc alterações de nome. '1.37.688 - 245.819 - 284.696
N. 585.297 - Ares • e . Aço N9 548.454 - Eunice. Iório de San237.953
299.653.
323.159
Chanca Baruel Ltda: transfee
-- reg. 374.18L
téncia para seu nome e alte ação de 316.301 - 178.252) .
N. 585.390 - Santos - Casa San-lana
N 9 54
8.50J - Irmãos Jacoetti
Lim
nome da titular na marca "Autodi, tos de Vidros Ltda. - el. 14.
- reg 374 183.
Diversos
na" - termo 368.222.
N. 585.631 - Herman N9 548.523 - Larninaçãti Nacional
Boi-rama S. A. Ind. e Cem. - al- Cia. Ind. e Com. BraS. cie ',ro- Máquinas Elétricas Le:-. - c i, v''')de Me tais S . A .
reg. 374.18s
!ersaado ee nome de, titular na mar- ciai:os
Alimentares (junto ao aegisCao N. 535.637 - Santa Luzia - Ind.
" Taonime.a"
tênue 401.149.
NO
52.665
- Arquive-se o pedido ale Luza - Ind. Plástica Santa'
rrg. 3 4.1.f35.
2...ten Ltd. -a trans çarênc'a para 228.e84)
LUZ.3 Viva Ltea.
anotaçao de contrato por falta de Ltda. - cl. 28.
N9 535.'373 - C F alosininaer
eta narre d n marca "Leucotropin" cumprimento
de
exigência.
N. 571.719 - Luis, - Confecções 1-=13-'- 5
Caem.° 414.674.
- rsa.
isT9 5:33.575 - C le imeringer A's
Lucia Modas Ltda. - cl. 36. •
Montashell Petrochimica S.p.A.
Expediente das Divisões e Seções
Titulo de Estabelecimento Indeferido
- trrn eferência para ssu rume da
Repuclicados
31\1511
r'21'•
mima "Pot-ne" - têm° 416.573.
N9- C. a' 13e.i. aas:r li
N. 533.£93
Otica
Ipê
Josá
-1 11e.
rcg. 314,224,
Rio, 4 de junho de 19.68
T./aVáo Taaeme cêut'ea e Ind. e Ltda
Maria Pacheco Nogueira & Edna EG:31
N905,95.831
Plavan Piansiicealo
tri19.7.erêrcia para seu mame a
Garcia Brasil - cl. 8-33.
e Vendas S.A. - reg. 374.231.
Marcas Deferidas
triare n. " al iseir de Haicuru" tér
'no 429.421.
Notificação
N9 533.L.32 - Orval iird. e cum.
N. 583.938 - Emblematica cie Peada.tos Químicos Ltda. -e rcg•
Instituto Quimioterapia° 1iia i 1 kington
Brothers
14.
Picara os requerentes abaixo men- n9 374.235:
Ltda. - transfeuênria paaa seu nome da marca "Tensomenstril" N.- 535.558 - Linoflax - Inds. cionados convidados a comparecerem NO 551.902 - Fon:alei:a Comare.,al
a
êste
De.p aatamento a f m de e:etua- de Propaganda Ltda. -- reg. nu •
CZ.'iS rasasses° S. A. - cl 34.
,a'irino 448.403.
rem o p agamento da taxa' final no mero 374.268.
N.
585.592
Karap
Lao.
PeDanhill International Inc. (trans
prazo de 90 dias de aciardo com o N9 523.825
Cia. Paulista de,
aerênc'a rara seu nome da marca lei S. A. - cl. 10 - Registre-se Dec. 254 de 28-2-67:
oleos Vegetais - reg. 374.411.
com execrus4 de E Afins.
"Evenf/o" - têrmo 962.715).
N. 592.092 --V -.Funcação VitóN. 498.298 - DIst de Bebidas e N9 563.387 -- Aço Urdiria S.A.
Moageira Santa Maria Ltda. - ria Ltda. - cl. 3 - Registre-se Cerealista
Urbana Ltda. - reg, ... - reg. 374.397.
taansferênc:a para :eu nome, da mar- sem direito ao aso exclusivo da le- 373-610
NO 563.338 -- Aço norsima S.A•
ta "Jupuá" - têrmo 460.729.
tra V.
N.
524.299
- Buc y rus - Brie Com- - regf. 374.393.
Ita/o Mora (transf. para seu nome da
N. 592.778 - Umexim - Omuara- pany - reg. 373.615.
139 555.983 - Org. de Assisténcia
'Marca Albatroz têrmo 479.731).
ma - Exp. e Imp. de óleos VegeLuto - reg. 374.343.
N. 550.847 - Cirpevel
Conj. Ao
Ind. e Com. Gotthard Kaesemodel tais Ltda. - el. 38.
Ind. e Rep. Ltda. - reg. 373.659. N9 565.982 - Org. de Assistência
B. A. (transf. para seu nome da
N. 592.865 -- Estúdio (com embleN. 553.059 - Igreja Presbiteriana Ao Luto - reg. 374.342.
marca Parauto têrma 487.545).
ma 3) - Estúdio 3 Decoração e Pu- Independente do Brasil - reg. ... N9 565.921 - Cia. Industrial Bra. •
Sejal . Soe. de Adm. e Participação blicidade Ltda. - cl. 50 - Regis- 373.655.
sileira de Calçados Vulcanizados VulInd. Ltda. (transf. para seu nome ire-se como marca de serviço scbstiN. 552.953 - Café e Bar Lisboa cabras S.A. - reg. 373.333.
do sinal Volterrana têrmo 510.534). , tuindo artigos por atividades.
Moderna Ltda. - reg. 373.661.
139 565.836 - Benjamin segai Sejal Cia. de Adm. e Partieipaçao
reg. 374.321.
N. 592.899 - O Ouvinte . PergunN.
546.676
Cora.
e
Imp.
MeInd (ált, de nome do titular nosi- ta - Radio S. A. - Mayrink Vei- quem S. A. - reg. 373.723.
NO 564.548 - Fund Sérgio Ferreira
nal Volterrana têrmo 510.534)
ga - PRA9 - cl. 32.
N. 547.721 - Ind. e Com. de Pro- - reg. 374.297.
N. 581.261 - Cancha - Clema dutos Químicos- Iervol Ltda. - reg. N9 554.436 - Rep. Gebo Ltda. -Bracco Ind. C/Cmica Societa Per
reg, 374.384.
Azioni (transf. para seu noma da Ind. e Com. Ltda. - el: 49.
•
N'. 562.9075 - Roberto Gi/ek - N9 554.092 - Irmãos Guimaraes
marca Cistobil têrmo 512.481).
Titulo de Estabelecimento Defendo
reg. 373.745.
S.A.
Droguistas
reg.
374.382.
Beagle Aircraft Ltd?. ( ansf. paN. 502.807 - El Divino Boton N. 565.407 - Cia. Química Gua- N9' 552.347 - Dome Ind. e com.
ra seu nome da mira:. Beagle t. Soc. Comercial de Botões Marques xupé
- reg. 373.749.
de
Máquinas
Ltda.
reg.
374
380.
i 520.767) .
& Itzkovich. Ltda, - cl. 12 (art.
N9 551.531 - Jangada Lanches LiN.
521.102
Construtora
e
Adm.
97
n9
1).
Jaime Rizzardo ttranea para seu
mitada - reg. 374,379.
lí
N. 589.327 - Auto Viação Exelsior Sinec S. A. - reg. 373.768.
nome da marca Inspiraçao 1. 522.72).
N9 524.210 - Buonanno Marin°
Auto
V•ação
Exersior
Ltda.
cl.
N.
530.335
Ciasa
Construtora
Miguel Oliva (transf. para seu nome
Irmãos Albuquerque S. A. - reg. S ria. Dist. de Papéis - reg. núda marca Leda termo 539.356, - 33 (art. 97 n o 1).
mero 374.368.
N. 587.035 - Auto Escola Guer- 373.780.
Leda têtmo 539.358 - Leda termo
ra - Mario Casar Sobrriso ci.
N.
541.278 - Ginlind-Crea- NO 566.760 - Suimeo S.A. Eco.
559.350 - Leda têrmo 539.360).
33 (art. 97 n9 I) .
ções infantis Ltda. - reg. 373.791. Imobiliária e Construtora - reg.
Alimentícia Sarita Cruz S. A. (alt.
N9 542.512 - Herman Miller Inc. n9 374.359.
de nome da titular na marca CazuMalea: indeferidas •
- reg. 373.795.
NO 563.107 -- Coarecções Likavitos
10 - têrmu 555.044).
NO 547.616 - Frigorifico Luso Bra- Ltda.
reg. 374.394.
•N. 582.911 -- Job --Société Job sileiro
A. Nattermann & Cie. Geseae
NO 567.039 - Mouterrey Hotel LiCentral Ltda. - reg. 373.876.
- Anciens Etablissements Bardou
Graft Mit Besehrankter Haftcng
- reg. 371.406.
N9 547.678 - Ajalmar - Indus- mitada
(transi. para ' seu nome da m •rea Job & Pauilhac - el. 44;
NO 455.289
rareio Sarli
rcg.
N. 505.823 - Forte - Soe Agríco- trial de Produtos Siderúrgicos Ltda. n9 374.410.
Ferlecrt termo 572.926).
reg. 373.888.
la
&
Industrial
Fortaleza
Ltda.
NO 523.276 - The Parkea P u
Shell
International
P e tr:a
cl. 4.
N9 547.709 - Com. de Máquinas Company.
Company Ltd. (tran.sf. para seu imN. 578.591 - Eloiza
Shibuya
¡Ltda.
reg.
373.896.
Textil
ana da marca Bidrin têrmo 555.31J). za Ltda. - cl. 23.
N9 547.712 - Viação São Victor
Diversos
N. 578.684 - Clanent - Rubens Ltda.
Mobil Tintas S. A. (alt, de nome
- reg. 373.1397.
Manso - cl. 1.
da titular na marca Crona-Guard
NO 547.722 - Fábrica de CarimForam mandados cancelar de artirN. 579.673 - Gitana
termo 575.148).
Ismard bos Expressos
Dulcemira -Ltda. - do com o art. 110 do Código os res'
Bezerra de Carvalho - cl. 42.
373.898.
Brasmart Cum. e Ind. de Sal Ligistros abaixo:
N. 580.551 - Gordon - Inch. reg.
N9 560.697 - Casa Arthur Arma- Laticínios Jon. Ltda. - reg. númitada (transf. Para seu liame . da Gordon LLda.
cl. 11.
rinho S.A. - reg. 373.962.
marca Sal térrno 585.195).
N. 580.751 - Ringue -- Empreza NO 561.351 - José IlLenclen Pires mero 368.544.
Cia. das Aguas IVIInelais Salutáris
Maravilha Ind. e Com. de Fafés Editdra Jornalística Ringue Limitada - reg. 373.981.
cl. 32.
S.A. - reg. 369.344.
Finos Ltda. (alt, de nome da tireg.
N. 581.109 - Baú - Pinturas Ma- 1\19 561.376 - Rene Laban
tular na marca Covilhã têrmo
Cia. das . Águas 1V1invais Salutáris
n9 373.983.
nuais Ltda. - Baú - cl. 37.
588.054).
s.A.
- reg. 369.345.
N9
561.379
Rene La.ban - reg.
N. 581.601 - Sandwichbar - ResPetroquímica lad. e Coro. de Prang 373.986.
Metalúrgica Cojumal Ind. e com.
taurante
Sandwebbar
Ltda.
cl.
41.
ou tos Farmacêuticos Ltda. (alt. de
N. 582.008 - SEto Carlos do Pi- N9 561.668 - '.rheophilo nenry Ltda. - reg. 369.352.
r• nome da titular na marca PetroSiaclaria e Confeitaria Hortência
nhal
- Frigorifico São Carlos do Bertrand - reg. 374.008.
jvánica têrmo 586.363 - Petroquía Pinhal
. 369.355.
S. A. '- el. 41.
NO 561.753 - Lanclemete e Bar fada. atira. gamo 586.364 - Petroquímica
N. 583.041 - Sinterlub - Cia. Coluna Ltda. - reg. 374.021. Cirtel - Corra o Ind. de Rádio
irmo,586.368 - Petroquanica têrrno Iria. de Petróleo - el. 47.
N9 561.773 - Barbosa Lessa Pra- e Televisão Ltda. - reg. 369.356.
.S133.3'39 - p etroauimico. tél MO ..
N. 583.268 - M.ekron - Metal - dueêi's Artísticas Ltda. - rasa nú- Américo de Camillo - reg. int593.270 - Petroquinaci, tértno
Catana 1)(iekron Ltda. - cl. 4.
m oro 374, 623;mero 369•357

1
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Certitcados E.r..iedi•trss
Calçados Fordson Ltda. - Reg'stro
369.505,
•N. 573.509 - R. Orician
Auto Põ;to Ungio de São Paulo
Dica h.y.see Ltda. - Reg.
Ltda. -- Reg. 369.508.
N. 12 91:1 . 379 - R. Inclusa...as tJuiRodrigues 6 Mozaes - Registro ... tn.cas hspagiria Ltaa. - Registro
369.o1NJ.
3í .83J.
t.;aa...cções jasaverte Ltda. - RegisN. 5.15.696 - R. Flocos Cothips7
tro 3oJ.513.
Regis.ro
Proci. minienticios ntdn.
nimusit - Industrial de Ferro Li.836.
mi.ada - R:g 369.51i.
5sa3.339 - R. Caliepresse ;ates
Ni U.C.C11.7.6,...J Avea.ua tada. - R-- Ci......J2e4 C L4abalageas Ltia. g:si.ro 3O9.519.
.
ixo 3/1
Ve.mag Oai.. Veiculas e Maqu.aas
- R Joaquim Mr.rtias
14.
Ag:á:0.4-i - .Zeti. 36.,.52J.
&.a.ana 3.,9.525.
t-.4. il.:seu-bar -.- h.g.
14. 5S9.3vo --. s.. jos:quão 5.Ln:os
se a prJr.i.^...o de lis. ..J.
SZ.11.W.la - 1::••11.
'Ie.-U:1...0 b.Fn • áfi... de Rádios e
- k. ivisi ind. MezaTe.eviz...) - 1(4. 359.526.
- lLg. ..)7/,(0,u.
lúrg
ca
....:........1 4...:;...Z......... ......-• .......carica Li1.'4. 514. >hl - R. hcácit.) uiad (1,1
- r...
mitada
Reg.
369.527.
377.ti91.
nuPcuira
icg.
à•:...1 e im-unitsras
- it. Liaprs,t de P. o.d.). n:-.22.
- reg ti) 339.l.i73.
i ...........:, kl. :•,..3 i: .1: . SULO:C...0 Liai1..p.
e iv.k,u...11$1
kms
:11.J4 £SLgi. .:..
C.muciat toda - 142g. 3a9.521.1.
I ..... L
Rsg.
ránicas
Rcgo
Ind.
e
Comércio
1its...6.1 ‘ .báttut. .a
Ltda. - reg.
c.,.o
- ic. L.slu.pz.nhiates
r.
Ltcia. - Reg. 364.512.
.
Ltda. - iceg. J7‘.393.
n•
S. A. Conur.cii lad. de S..:,,Zies e De:rrgentes Harba
ç.
e Tcm..façav• e
. -- •
- 1:
e
• L.a. - K ...
Vdigas
14.
5i3.lai
- R.
oil
d
I
1...0/
- heg. J/1 .
Vis.a
Ltda.
Rein:aretZi
tiLla
hiere.:cina
1
dilint:41, • reg. tat- Ind. e Int:Jau:ar:a - iLg.3a9/ie-.
1<. ‘4
1\1.
(fer.ro .,s;J.5.1.'
u, .J
- iceg.sto 3/ i
Canrata
4%.
ls
Lioya
Rá'11,R
Tr.:importes
Leves
e
Par..;nis S.A. - reg. Ind. e IL:u'olib"..r:a -- kg. 3o9.:5a.
14.)1:;.busso - li. i.ansnors.; tridl.
pidas i...:cia. - Reg. 3o ....à.
Ltda. - mg.3i/ .350.
n, 1:411113 ennrzs -- reg. ava •
í.
• •i •-e J. 4t .
L
14. 52a.dí4 - h. jotscf Fronk
Nor_val Per.ára do Oliveira -:. ReJ 31'2.301.
' Ind. e nnuaniúria - k.g.s.ro
bt.7.
OC.a . L..va - R: g .
g:s.ro 3u9.543.
.
- is. Laria.a.i
11.yperals.s Maciel
hiee....aica Lairbugás Ltda. • de c.ail:s Liitáti.a e Ind. e IIn3bilizr - Reg. 3.0.4.-5.
de L/avcira - Reg. SI
1,1.-r.ii Cl-ottla - rtg. narPi. t, .0 - R. Ingrid Modas Intiaa.....:•aate
S.A.
Co.m...c.:a.
Lou
s
j
'
B.M. bepd8ta da T e Edgarci Iam 1 Lula. - Reg. 3i.8-9.
• '•
• • • • &nous (2..1.4zucs - Rsgi.h.ro
arizg,;1 Ltda. Ind. e sis:Jaa
'..s'...-çanCes d
•
N. 523.;,e.6 - R. 'ittssrio Pedri.
•.
L9 É-jati-mana Ltda. - Re- utna - Reg. 377.1:0J.
SU).'.uU
numau
al.2 .atnão ..ssra
Jo9.553.
g"
tanspartes TáI .:;(0
531.o.4 iMilVs.tiZI.,4.1 Ladinta Ltda. S.A. Tecr..ca Agricois, e.
- 309...67 •
hí .901.
L:da
•bajara
I
b...it.:”.•-•a• ca Srva -1`riate - rcg.
LTO
•
3o9.4il.
N. 531.03 - R Transportes Ta33).33v.
bar e ‘..441é Nova liddragaa Limi•
- Reg. 3d9.472.
bújc..ra Ltda. - Reg.
Stoppini & Cia. Lula.. Afiáveis a s'orneccdora Moderna Li- tta.a - Reg. 359.a5o.
N. 532.267 - R. Mauro Latira°
àvrzta.árjmui Laversal Ltda. - 1243.
- Rcg. 3ii.903.
361:.Oo8.
ea
..oijiiscria Saint Michel r.: .ea - Reg. 3i. 5, 5.
Lab;ratdrio FaRcg:stro
I. . . - r. g. 369.401.
022;un Coelho Cleto
In-i ' e Cum d . Tcce.-g ra g Ivialaina Lula. - Reg. 377.9.4.
ares de Antateng a- reg.
36:1.55Y.
,r,sualer Ltda. - 14..g.
i•-•
Chance Art.gas 1 ;emininos Lula. taci. e t..o:a. ue Comec¡si.s Lanhai
N. 534.82k) - R. Isazuricio dos
Reg. 309.O6.5 çanceLm-se o regis- Santos - 12:5312tro 3, r.9Jj.
- Produções Ltaa, - reg. Ltda. - Reg. 3a9.4c7.
tros.
N. 536.54 - R. Discatb.as DistriAgro - Ineaustrál
S • P A -- reg. 363.407. .
boluora ti:as. de l'alçadus L.da. Ex'gências
Liviáj
e
2-ariic_paçoes
(ooc.
Emp.
Merrsta S.A. ir,d. e.
Reg. 377.986.
C .1. - zcg. 369.409.
nrmos com e-vigi:imite A compile
L.maresa oe Diversees anã-Danças
:.alúrgien Meansa S.A. Ind. e
N. 536.652 - R. Discalçabras
N. 567.107 - Janto:ema Indúscias tribuidora tiras. de Calçudos Ltda.
;.1 - reg. $69.403.
Ltua. - Reg. 360.480.
Inásticas S.A.
l'teg. 371.S07.
Sambait eLtda. - reg.
- Registro
jos.i Pinto
Conivagli Rep. de
- R. Fa.mácia Ouro
L'4. )3i
u•
Roupas Ltda.
•
- S.A. CGIII• e Armazéns
Verde
Ltda.
Reg.
377.968.
C:vete - Org. de Vsndas
N. 624.052 - José Maria Saltes.
•
.Anteci- rzg. 369.414.
•
cg.
3O.kuh.
pa.o.s
ir
Ga
It,
Norberto Riccá
N.
538.267
raindis Luminosos 'visa Publielda-1
N. 534.362 - Madereira kik Limi- S.A. h ,:epartaçÃo
Reg.stro númed.. L.ua. - reg. 339.416.
Gclazi.ves Esteves 6 Ca. Ltda. - tadd.
ro
377.909.
Reg.
.st39
.
- Soe. .3rasi1eita de Reflo*Iirquivamento de Processo
(ellenders) Ltda. - ReRoss
Valsan.Mat criai
ri ara:.nto e Máquinas Ltda. - reg.
N. 544.051
gis.ro 365.484.
..417.
Furam mandados arquivar os pra- Resuco S.A. .- Reg. 377.9.0.
(J..in. e Ind. do Arr:. latos de Cou- I
CeSsOSi
- Zzsague. Editúra Ltda. N. 546.062 - L4 11.ctor Emito
Lua.
ro
rep. 369.413.
Dardik Ltda. - reg. RegSs.ro 5b9.585.
Comercial Irazabal e outro - Reg. 377.911.
Rondd
N.
593.939
Registro
sec•.•:r. 1•5zi.tora Ltda.
N. 546.860 - R. Discalçab.-es Disa!
110P- 1-tda
369.486.
tribuidora bras. de (alçados Ltda. 593.74O
Reca
P
adora
de
Farizato
reg. 369.420.
Pneus
tqux:cos Germade S.A. --Registro Sul Catarinense Ltda.
Reg. 3i7.91:1.
Lia. e Cem. Cristais J Mosan Li0/.
549,49
P. Representições
li ca.a - reg. 369.422.
Fábricas Germade S.A. - Registro N.
593.302 - -Casa Bancária Delta Delgado Ltda.
Reg. 37/.013.
.
Vasta' Com. e In*.
S
.
A.
369.488.
L. - reg. 369.423.
R. Jean Bemet Fáb.icas Gennade S.A. - Registro N. 593.4.55 - e.storil Imóveis e • N. 550.%4
r...assuiatura de aravas Feitas blirReg. 377.914. •
Lançamentos Ltda.
t4z.., Ltda. - reg. 369.424.
369.-.6J.
•
N. 550.09h - R. Auto liscola Cor1umaria Onerar 3.A.
reg.
Fábricas Getruade S.A. - Registro
N. 593.271 - Ind. Nacional de Mi- covado Ltda. - Reg. 377.915.
aV 35'0.425.
36.491.
Onofat S.A.
rft•
Fabricas Gennade S.A. - Registro
1h9N. 5D
N. 550.566 -- R Etpupocar Equi9,;.rv
iva3d°8
- SF.m
.APrèsa Guanaba.a
a 9 369.428.
Engenharia Ltda. - pamentos . para Autsundveis Lida. • Perhunarla °notar C.A. - reg. 369.491.
Artpdtetura
e
de
Fabricas Germade
Registro ...
Reg. 377.916
19 839.429.
369.493.
R. Lem.upildo Go. N. 5J1.347
Produtos Atou Ind. • E. - seg.
katificacau
Confecções de Roupas Itzramar
mes Baracha - Reg. 3;7 ." t .
389.430.
N9 551.51'9 - R Eile Vaata Ficam notificados os requerentes dos E:g.
Tunismar Tecidom Ltda. - reg. mitada - Reg. 369.497.
377.919.19 369.432.
Hetoplast S. A. Ind. e Com. de certificadra abaixo mencionados a com533..1i6 - R tina-sia S.A. Pro/49
Bar e Restaurante Redinba tda. Plásticos - Registros 369.409 Pepariamento
no
prazo
parecer a iate
- reg. 389.433.
dutos Pa;.mar.:,aticz:s Ind. o Com.. 369.5C0 - 369.501 .
lie
efetuarem
o
Parla00
dias
fim
de
Reg. 371.919.
Elnac Empreza Limpadora Nado1 C .;tes e En3....n.•gens Coragacé mento da tara de acordo com o De- N9 554.093 - It. Irmays
sal Ltda. - reg. 389.434.
C013feeÇõe8 Danor Ltda
reg.
S.A. - Ind. e Comércio - Regia. creto n9 254 de 28 4e fevereiro de I rães S.A Drog,a1;,:a 0Reg. ralt9 389.435
to 369.502.
' mero 377.920.
1967•

Adm. Regional do Seteiao Bocal
do Ccmércio no Estado de S. Paulo

Agostánba Tugia - reg. 389.438.

Bartilotti Cia. Ltda. - rt.g. riumero 389.437.
rsg. 369.358.
rattuíz14. Saudado Ltda. - reg. I Transportadora Valor S.A. • reg.
n9 369.440.
n9 359.359.
AlttiJim.r.get Marabou - reg. nú- R.*.g.--nte Publicidade Ltda. - reg.
m.. J 369.365.
Utia.4:42.
Akth.b3:aget Marabuu - reg. na- n9SLru-r
- Ind. e Com. Ltda. mai 330.385.
•
:reg. 36J
Vavallari Jr. - reg. nd- • UtsiSiSc.e5 Com. e Rep. de Matera.ru 9.01.
Cava_arri Jr. - reg. lia- .219 od Construção Luia: - reg.
m J 363.363.
1114.L. t.. IViÓV..3 aavan Ltda.
Luiz I ri •;:e. de Araújo - reg.
•
J
viço AlVaálde Ltda. sQurio Cia. Ltda. - reg,. • •
.
Pdap. e Par•
•
369.4si.
Peuira de Susto. - reg.
hum.
e
ParL..-a. e Cum. Ltda. - reg.

k
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N 9 554.290 - R. Arplae S.A. Ar1,19 569.014 - R. Mercearia e Casa NO 569.307
R.
g
S.A.
N. -.69.637 -- R. Colgate .PalmcliVe
eefa: es Plé.sticos d3 Calçados - Reg. d3 Carnes do Nono Ltda. - Reg. Ind.
ras. da Produtos Alimentos
n9 3.i7.921.
N. 569.638 .-17. Colcate
371.953.
-R.g.
377
982.
•
N O 551.887 - R. Construções Enellive- Co.Lpany
Reg. 3iii.03(
559.9;i0 - R. Oficina M:eánica ' No 563.315 ,
Cia
1
•
ei Ltda. -._Reg. 377.922.
. 539.b51 - 17. oóciedade 'moE-nha au Ltda. - Reg. 371.953.
Sul Ricgrand..;ns3 - R.:g. 371.633
11 9 554.939 - R. Frubms inr_ecr••
N9 513.030 - kl. Lan Ratev S./C
Reeentot'a Ltda. - Iteg.Jtro
NO 563.316 - E. Cia. Iniporl:ader a
tade.ra e Emx:rtadora, de Fru.:.^s
n„ .3*78
35.0).
Adminisiraeão e Representa- Stürinrandense - Reg. 3'i 1.961.
- Reg. 377.923.
ções - R:g. 377 . (J60 .
N. 569.695
R. Bechara IV.Lttar
N 9 560.311 - R. Meysor S.A. Me - 3 Lia. -• Reg. 3,73.010.
DR 539.010 - R. Humberto Doisa
No 555.344 - R. Marna -a ...a de
ta.urgicó,
Ind.
Jon:.
e
Representa
Reg.
371.961.
N.
551
Cravzias e Lenços Luplex
.Lizo - R. I.G.E.M.
,*
I N9 159.02.3 - R. Ear e Lanchas
IR-^ 377.924.
poRac-ora Lieral de Lgulpa_aeatos
No
533.579
17.
•
Cuk-..te
Pa.moli
'_.-..1;ura
Ltda.
Reg.
377.532.
- Licos "Aja. - Reg. 378.011.
No 555.382 - R. Caoperatiia Edive
- Reg. 3./7.986.
Una e de Trabalho P. Alogr.: Ltda.
N. 5-9.'7. 55 - li. Fil:2%
1i 9 563.030 - R. F.C.F. Coini. de
No 563.115 - R. ind. Bia ,• d
- Reg. 377.925,
Liat,„...a
. M. Loa. - neg. 370.012.
.ls de Construçues Ltda. - Prcidutes Químicos S.A. - . Reg. nu- j
I N. 589- !; 5 -- R. i - 3ro Hoshina
•rn •
mero 317. 037
N° 955.42
1 . IR 92.635 - Campei licpresen- Reg. 373.013.
No 563.113 - R. Ind. Maiurg:ca Maquinar, L
Ltda. - R:g. 377,9 25.
ateiies e Cem. Ltda. - Reg. nume- Eronzil Ltda. - Reg. 377.93.
NO 555.823 - R. E'etro
N.
56).753
R..
Agro Ho.d...
d.a
No 553.162 - rt Labotatorio Leuglea Rsclan Ltda. - Reg. 377.927. irá 37.7.581.
Ltda.
Reg.
3/0.011.
i
No
563.637
R.
Conc.:Ição
Mana
.
de er,iclutes . Farmaceuticos LiN 9 557.119 Antonio Ferraz
- R. Luares Liba-ori
d3 Jesus - Reg. 377.965.
mitada - Reg,. 377.983.
Azevedo - Reg. 377 .928. .
Ltda. - Reg. 378.015.
N O 563.853 - ri. Manoel hherla563.153
-E.
Fendo
José
Jaula
N9 557.230 - R. M.13. Ind. Me- kian S.A. ind. e Com. de Calçacies - Reg. 377.990.
- it. 17etlaw Ind. Was.
talúrgica S.A. 377.929.
- Reg. 377..966.
No 083.171 - R. João Medeiros de i.i.starapes Lti. - Reg. 373,016.
N9 559.436 N. )1) • 31 - R. Sociedade Arr-p
Pedro Antonio
5613.e52 - R. Manoel Kherla- San Martins - Reg. 377 991
Federsoni - Reg. 377 930.
recua:.a Liz:capa Ltda. - Registro nukian S.A. ind. e Com. de Calçados
179 90.421 --" R. Fez ati
377.9E7.
me?.o 3/3.017.
tações Ltda. - Reg. 377.992.
N9 550.100 - R. Fábrica de Velas - NoReg.
569.1.95 - 17 . Comi. Exportab ' N? 589.4.-33 - R.. Os Condomma.s N. 1:6).85 - R. Et;cr.tório de
e Sabão São Carlos Ltda. - Reg.
Ltua.
•
cio Eclificia Cajuti
Reg. 177.923. Construeóes e Engenharia Ecel S.A.
.n9 377.231.
Condonunio
No 569.518 - R. Rene Biulhart - - Reg. 378.018.
N9 539.1137 - R. Auto PCist,) Joni •NO 569.172 Edifício
Marc
Nos
trum
R
eg.
3'.
'
"94
-N. 539.303 - R. Com . de Roupas
Ltda. - R. 377.932.
mero 377.959.
N9 569
Dafil L t a. - Reg. 378.019.
•• 520 - R• R3ne Bnilhart
No 550.503 - R. Jofra Ltda. Pu- NO 569.189 Emser Werke Reg. 37..995.
N. 569.821 -- R. lmpasco Adminisbíicidad3 e Propaganda - Reg. nu- A. G. Rsg. 377.970.
N. 569.521 - R. Rene Brulhart tração Empreendimentos c Agricultura
mero 377.033.
No 509.191 - R. Metalúrgica AbraS.A. - Reg. 375.020.
No 551.217 - R. Ind. Sisaleira
mó Eber.e S.A. N. 569.323 - R. Resabra Resinas e
377.071.
N
N.377.996
569.522
- .R. Rene Brulhart Brasil S.A. - R2g. 377.934.
No I.83.192 - R. Meta.urgica Atua- Reg. 377.997.
Abrasivos Ltda. - Reg. 378.021,
NO 565.814 - R. Earra Ri Bezerra
mo Lb3rie S.A. - Reg. 377.072.
Ltda. - Reg. 377.935.
N. 869.559 - R. Chas. Pfizer E5
N. 559.332, - R. Silvestre Penh;
N o 569.157 - E. iN,letaiirg,ca AbraCo. Inc. - Reg. 377.998.
Martins e outro - Reg. 378.022
N9 966.088 Fertilin Fertili- ma Eberle S.A. - Rzg. 377.973.
N.
569.616-R.
Ca.
Agr:cola
N. 569.353 - R. Livraria . e RipeN9 569.193 - R. fferbentabriken
zantes e Inseticidas Itda .- Reg.
, Bayer Akti..ngeselschaft - Reg. nú- Administradora e Ind. São Luiz - leria L.P.M. Com. e Ind. Ltda. n9 377.935.
NO 566.516
Reg. 378.02.3.
R. Eli Lilly 8y Co. - mero 377.974. Reg. 577.999.
Reg. 37'7.937.
N. 559.618 - R. Nechemie WulN. 569.854 - Ti. Artefatos de PlásN o 569 210 - R. Eacatsx -S.A.
ken E: Cia. Ltda. - Re- 3. 378.000. ticos Judô Ltda. -- Rege.g. 378.024•
No 550.547 - R. Laboratório Eu- Ind. e Com. - Reg. 377.975.
N. 569.621 -, R. Co"-at3 PalmoN. 569.1;56 • - 17. Laboratório Centerap1c3 Nacional S.A. - Reg. nú- No 569.211 Me.ppa Revestitroflora Lida. - Reg. 373.025.
mero 377.530.
m_ntos '£3,xteis Ltda. - Reg. nú- leve Company - Reg. 378.001.
N. 539.558 - R. Editôra Cunha
No 556.733 - R. Vertias S.A. mero '077.976. N. 563.623 - R. Colgote PalmoFasch:ni Ltda. - P.e3. 373.026•
Condwninto
3 Cem. e Representaeões e Participa- N9 56).216 live. Comoany - Reg . 378.032.
N. 569.559 - Ti. Bar e Lanches
ções - Reg. 377
George V - Reg. nuN.
569.625
R.
ColgatPalmoCa-are3 Ltda. - Reg. 378.027.
N9 567.494 - Umbral. Enge- mere 377.077.
Comnany -- Reg . 373.093.
569.253 Ind. lia:alense
nharia e com. S A - Reg. núme- No
N. 569.865 -• R. Porcelana; Iviad
13::bician Ltda. - Reg. .3;77.978.
N. 369.629 - R. Coignte Palmo • Ind.
ro 377.910.
e Com. Ltda. - Reg. 373.028.,
NO 569.277 - R. Migu.:1 ..iunçal- live Com an - R- 373.091.
N. 559.852 - R. Promis.são S.A.
. NO 553.063 - R. Agfa Gevaert Ak- ves Per/landes - Reg. 377.979.
N. 569.628 Calgate Palmo- Agrícola e Administradora - Registro
tiengesellsehaft -- Reg. 377 941,
N9 563.280 ..tesé Pinto de live Company - Ref. 373.005.
n9 373:029.
N 9 553.464 - Meeanograf S.A. Ohveira - Reg. 377.9130.
N. 559.883 - R. Orbe S.A. OrN. 559.630 - R. Cole Palmolice
Com. e Ind. da Equipamentos Me- , NO 561283 Fernancies Aze- Company - Reg. 378.005.
ganização Era. de Engenharia - Recanográficos - Reg. 377.912.
!vedo, Bebidas Ltda. -- Reg. 377.931. Company - Reg. 378.007.
rjr• tro 373 '33.
N. , 569.894 - R. Ruptageo Com.
N° 558.523 Vicente d. Mar-,
telleto - Reg. 377.943.
e "Zeorerertações Ltda. - Reg. ninneN9 558.631 - R. Beaid Ntairicio
ro 378.031.
. ./•nn•
Occ/eyas)
Wandericy - Re,g. 377.944. 0
N. 570.024 -- R. Antônio Au3usto
Ca'no - flc. 378.032.
N O 553.877 - R. Vccambras MeN. 570.098 - R. José Romana •
tais Preciosos Ltda. - Reg. númeDias
/leg. 378.833.
ro 377.215.
o
Il. 570.278 - R. Bar e RestauranN9 563.503 - R. .Igasa S.A. Im,te Cinco Esquinas Ltda. - Registro
poria;.ão e Com. - Res, . 277.945.
n9 378.034.
N9 550.92 '7 - R.Gironda S.A.
Administração de Bens- nuN. 573.338 - R. Ind. Metalúrgica
LA5,tex.re,
mero 377.917.
•
•
Furado S.A. - P.:). 373.035.
ka ;I a
N. 570.'..60 - R. Claii; L'erMprt
N9 583.532 - E. Rie.lva (onfccRi ;it.: e outro , - Reg. 373.035.
çõe.s Ltda. - Reg. 377.945.
1
The Goody:sar
NO 568.553 .1. 570.707 - R. Repanac 1.7epreReg.
Tiro
Rubber Comi-any
senfaçwz el C. Papéis Nacionais Ltda.
nt 377.949.
- Reg. 378.037.
fl. 571.315 - R razenda Selva
NO 563.953 - R. l'cos_ag_an
Verde Ltda. - Reg. 378.033.
Cadarços Itatiaia S.A. - Reg. mlmero 377.950.
•
ti. 371.390 - R. Evo:1e Ltd.
N. 571.678 - R. Ind. Metalúrgica
NO 563.059 - R. Tecelag3 nide CaSão Caetano S.A. - 1109. 373.043.
darco Itatiaia S.A. - Reg. 377.951.
N. 572.024 - Ti. 90-11:1co Sociedade
N9 553.960 - R. Tecelagem cio CaA VENTI)As.
de Desenvolvimento Ir--,:l. e Comi. L1darç-os Itatiaia S.A. - Reg. 377.952.
Cruanallam
mitadn. - Reg. 378 041.
N 9 566.561 - R. Tecciagem de Ca11.. 573.023 - R: 1-de. Santa Bran.
Seclles
de
Vendas:
darços Itatiaia S.A. - Reg. 377.953.
'Avenida Rodrigues Alves n•
i cri T.tda. - 11e3. 373.012.
N 9 563.578 - R. A. Levy - Reg.
Apemia 1: Ministério da Faze:ata
01. 573.097 - Ti. Lab e rat.irion Crl.
no 377,954.
fith d3 Brasil S.A. - f1e.3. 373.013.
Atende -se e pedidos pelo SerViço de Reembellso Pr.átall
N. 573.237 - R. Antonio Bre:Ins
Ni 553.933 - R.. Le May Com.
Ind. c Reresentações Ltda. - Reg.
-- Reg. 378.044,
árasilis
no 37.1.5'55.
- R. Raimundo Nona.
N 9 533.031 impar Ltda. Na sede do 13.1.N.
tc., El Primo - Reg. 373.645.
Reg. 377.956.
N. 576.348 - P.. de Mulos Com.
Ind. de Roupas S.A. - Registro
N9 56'., .56.0
R. Impor Ltda. - • -,.•••eme•eavrewes•• ~arma
o* 378.046,
)cg. 377.95'1.
maC3

S2GURO DE AÚD1141,N1ES
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PATENTES DE INVENÇÃO
903-45). em face do Que ficou resolvido ml
73 de 4 de outubro de 1967. do DirPt~ai

Publieação que se faz de acta do com o art. 24 do Código da Propriedade Industrial Wecreto-lel
Item 4 dA Raiaria

119

TPIRMO 14.9 144.194
TERMO N9 144.193
De 26 de ett.ubro de 1962
De 23 de os tubro de 1952
—
ECCIU-TCUte: Reuzvil
iteret
Itoussel :haat —
França.
Feanea.
Pealo cereeterist.'eo: Processo de Ponto caracte-ist l.co: °Preces.so de
pr..patn:••...o de h:dessas terracidicas" przp:reei.o d? lactonas tetracielicas"
-• P.iVi.ég13 de ine:nçAo.
— Pelei egio de inwnção.

dade Indittrial, a prioridade do cor-,
rezp:mdcr.ta padizio, d-p,:itado ;
Repartção de P4tentes da França, em
28 de Go.ubra de 19;.1, sob 119 817.340.

mento, e cujos cantos mais compridos

se estendem na direção da marcha do
aparelho de concrecionamento. e cujos

comprimentos são proporcionais às suas
respectivas distância radiais do cenho
rotação do dito aparelho.
de
TERMO N. 144.287
8. Dispositivo, de acôrdo com o poti.
De 31 de outubro de 1962
to 7, caracterizado pelo fato de que o
Requerente: Metallgesel schaft Akti- mesmo se acha subdividido, trartwersalPoato3 Ca..,:ei:r;t:t;cos
Po:: TOS careccristzcos
engeseilschaft. —
mente 09 aparé.ho de concrectonamento,
1 — Uii •1)..zzwso tie pra;mração das .1. — Uni pees s;.c da preparação
Pontos característicos: «Dispositivo em vários compartimentos, dos cpmis es
Cn43•Cterldas
lectenas
tet"atee
icis,
:. er.z ad
para o Cozimento «Pellets» — (Pri- compartimentos marginais servem para
O :o de Se trasar inn 5 - cealeno- z:du p.31:i fato ia ". tratar u.a 5- vilégio de invenção).
o fornecimento da proteção da bárda la1. nez-.1:. :ri Ca Ia. ilalfe-epext 17,setaeioei 9 alie, 11 alia-oe.exi 17 beta — ct
tera., constitu da por material queimado
oom o fuside forPontos característicos
A eeeetne eoin o ácido OR. dcs A-sstrana
Cee
.
mlh
• ou seeante
de . e p101.2 ,pr a cetrina. em 3
ine.:o. de se proteger a cetena em mico,
dos ilees.
positivo para o cozimento de
• D ispositivo
9. D:sposit,vo, de a,Fôrdo com • os
c.exo Is e:-fa - CAe dee de 5.11-cl'exa 17 ee,a-feet
5 e;
tantr.ln d.*: um .„,.4.4
rzEuLante
(bolotas), feitos de minérios. pontos 1 a 8. caracterizado peie fato
.r.re rzszti.anta, por fonne.. tano
ceiem-c:tal, de ee reluzi: a cetcna "":"watérias
primas
de cimento ou materiak de que a insta:ação de alimentação cosiÇ.J :.e um c.i.::710C••.:.!, 0. te relu- *
um /UM lta
7, • a e s:..cna em D. pea eçáo de um em 11 pa:a erAn
s.ne.hantes, Caracterizado pe:o lato de siste em, pelo menos, duns unidades, a
um
e-etilsno.ter
lino,
a
frio,
de
se
....
seeelino, de.te obter um 5 e
cos., consistir em um aparelho de concre.c:o- primeira das quais, vista na direção da
e s , 11 U. ta . - hl:1rue 17 beea- Testi libete-htlroxs 17biete-0:e.Acida, nattrnto redondo com uma instalação de marcha do aparéiho concrecionamenque,
por
hidrólise
A-estrann,
O e, cies A - este ano, que, por hidról idrom 17 demi:nação, mundo com vários lugares to, serve para a aplicação da camada
lise , Acide, esmere um 5 - oxo 111 fci'ncc: uni 5-exa llnera-i
de
se. sub- de descarga distribe:dos por sóbre a lar- sedara a grelha.
A-:'.ittk
.
213,
bcta-0:t
da.;
bee.: indrexi 17 beta- - OR dos A- m:ter este à. açãa da um fermlato
gera da grelha do aparelho de coram- , 10. Dispositivo, de acordo com os
co e subi-az:ter esle à ação,
peescna. de. um r er_ dona:cento e cujas. capacidades de ali- pontos 1, 2 e 9, caracterizado pelo fato
dc uni cerbana.o dc infcrier; da alquila em
de transformar uma cue.
que os lugares de descarga passam.
CTA pfeeenra de um reagente copas gaite capaz
são pro porcionais ãs respecti- de
no sou endato m .tánco. tal mentaçeo
dr. ....i .an3iormar uma earbonlia no seu bonila
vas
distâncias
radiais
do
centro
de
91um
para o outro por sôbre a largura
e
'atus
de
meais
cmo os • o
netaJico, lel corno es a coolatos de no
o hidrata de audio, de se obter ração do apare ho de concrecionamento. da grelha do aparelho de concrecionan,
ou o hicireto de 60.. umcu
h:mi-D.e:tal 1 0-', 1 de um 5-oxo 2. Dispositivo, de acôrdo com o pon- mento, e, ainda, pelo fato de que exisdio, ce so obter a laetona 10-11 de lObsta-formil
instalações reguladoras, que distei.
llbeta-bldroxl 17-beta.
caracterizado pelo fato de que a tem
1
um le.ido 5-oxo se be:a - hIroxt 171 OR dos A-sstrano. que, pela ação Ge to 1, ação
de alimentação possui cantos buem a corrente de pe:lets, na quantida. OR doe A estrano 10 beta -I cn ag.nte exIdante, fornece a !creto- instal
cai 'coxeie° de se condensar este úl- ne, 10-11 de um ectdo 5-oxo llbeta- de descarga distribuídos por sabre a de desejada e na proporção das distântima composto cem a mete e vinil - hidrOxi 17-1k.ti.-OR dos A estrano largura da grelha de aparelho de coa- cias radiais, Obre os lugares de descarct:tona em presença de um agente lebeta-carboxilico, de se condensar crecion&annto e que se estendem mais ga (despejo).
alcalino de condensação, de se reegir este últ mo comoostc com a meti- ou menos na direção da rotação do 11. Dispositivo de acôrdo com o
,
sôbre o produto resultante, a lactena vinil-cetona em perença de um agen. aparelho de concredonamento, ou for- ponto
•,,, caracterizado
pelo I fato de
iv
10-11 de um ácido 35 - dioxo 11 beta te alcalino de condensação, d:, se mam um ângulo inferior a 90° com esta. que, acima
da
grelha
do aparelho de
hidroxi 17 beta - OR. 4,5 — seca - reagir sobre o produto resultante, a direção de rotação.
.concrecionamento, se acha disposto uni
es.rano 10 beta - carbosulico, uma lactona 10-11 de um ácido 3,5-dioxo
arnina szetinderia, de se obter uma libetaehlthenti 17bete-OR, 3,5-sece- 3. Dispositivo, de acordo com os transportador com rolos de comprimento
mistura de enominas coestitulda pela estreno 10beta-cerientfieco, uma amina pontos 1 e 2, caracterizado pelo fato de uniforme e com um_ roto de descarga
secundária, de as obter uma mistura que as larguras dos cantos de descarga que se estende em direção radial por
ladona 10-11 de um ácido
11 beta . hieroxi 17 beta - OR. delta de enaminas con iituida pela lacto- são proporcionais às respectivas eis- sObre a largura da gre ha, bem como
IR"
3,5 - estradiere 10 beta - earboxilico
llbeta- tendas radiais do centro de giração do com chapas condutoras, destinadas a
lua 10-11 de um (temo 341
e a laaona 10-11 de um ác:do

ctstribuir a corrente de pellets, moviapare ho de concrecionamento.
5,11 beta - dihidrosti 17 beta - OR
mentada sõbre o transportador de rolos.
hidroxi
llbeta-OR
delta
3,5-estrad:delta 3 • estrono 10 beta - carboxi4. Dispositivo, de aceirdo com os
com os
bea sendo que W' e R" repre-sert• eme 10beta-carboxílico e a lactona pontos 1 a 3, caracterizado pelo fato p 12 Dispositivo. de acôrdo
' 10 e 11, caracterizado pelo faio de
/14"
ontos
Iam. em conjunto, uma estrutura ci.
5,11bcta- de que a instalação de alimentação coacace, even:dalmente oxigenada, ou 10-11 de um ácide 3-N
si* em várias f.tas ...asportadoras que que o transportador
de rolos,
sob omissão das
chapaseventualconduto.
retereis amena, identicos ou difeelaras, é oscilável em tõmo do seu canto
se submeter esta mistura dihidrexi 17bete-011 delta3-eetrano 10 servem, em parte, para a ap icaçao na
reiees,
a ma learólite ácida, e de se ob- beta-carbexilico, senda que R" e , camada sobre a grelha, e para o fome. de descarga e, ao mesmo tempo, ao reter a lite.orta 10-11 de um ácido 3.. reprezenta, em con;unto, uma estru- cimento da proteção da bõrda lateral, dor do canto externo que se estende em
- teco II te:te - hieroxi 17 beta - OR Jura clelica, eventualmente oxigena- c nstituidd por
o material queimado ou sentido mais ou menos tangencial à gre- esierono 10 beta - carboxl. da, ou radicais al,jui'a, idênticos ou seme_hinte.
lha do apare.ho de conerecionamento.
a
diferentes,
de
J' etrneter fsta mts5. Dispositivo, de adirdo com os
13. Dispo:itivo, de acórdo com e.:
1. — Um proce.eeo de Preparn0f, tura a tuna h:drállse delea, e de se
•
t '- d ,lo fato de pontos
1 •2.
10 a 12, caracterizado p...1..) rata
tricteileas, carr...terizado obter a ,Jactona 19-11 de um ae.do
d
acima do transportador de roLe submeter um 5 - oxo 3 -tera sibela-hidreet 171,e:ta-OR. delta que a instalação de alimentação cons:s- de Que
• '
transportadoras com los. eventualmente
te em várias fitas
sob omissão dee dia1 e. .1 - hicircei 17 beta - OR dos e-Cgr:no 10bete-caebexiilco. •
•
•
p.o que perm.te
i" to de um • outonal: ai 2. — Um proc :se de prt • paraçao. largura Igual, cujas ve oct a es e c r- pas condutoras e do ati
A-

a.

:.f
e

e

r ; 11::.1 inle:ior em presença s de das Meteria .; tricielicas, caraeri:r;citgo enlaça° são proporc:onais à distância a oscilação do transportador dc rolos.
copas de transformsr Vlo fato el J. se sutmater um 5-oxo radial entre os seus cantos de descarga
acha insta'ada uma fita transportado.
-onda no seu mit:dato meta- llbetc-hidroxi 17b.n .st•-01/, dos /s-estra. e o centro de rotação do aparelho deIra
taA:
se que executa um movimento de va.-eum
f
enniata
de
alquila
de
metais
no
à
ação
de
.
cc.,re os alcoolatos
concrec:onamento.
vem com velocidade de moviment:eo c
e e ios eu o hid.ato de sócio, e de :em presença de em reagente capaz
6. Dispositivo, de acôrdo com os de transporte que cresce ou cl?ci ,s..:.:.
a laetona 10-11 de um ácido de tran-fermar ume cari:elas' no 8.41
t
5 - ree 11 beta -hldrcei 17 beta - on,enolato metálico: tal como osalcoola- pontos 1 a 3, caracterizado pe:o fato respectivamente, na proporção da eis,
A - e. s trano 10 beta - coroo:Cl- . tos de metas alealno sou hidreto de cp, que a instalação de alimentação coa- tenda radia! entre os seu canto de dee'sódio, de se obter um bemiacetal
ap;:re.ho
Ii.
110-11 de um E-OX•3 10beta-foretel 11 siste em um ou vários transportadores carga e o centro de rotação do
e.. — Um processo de acõrdo com beteendroxi 17beta-OR. dos A-estra- de rolos, cujos rolos existentes por cima de concrecionamento.

ri:•

e À, ..taracte zaCo pelo fato no que. pela ação de um agente oxi- da grela do aparelho de concreciona. 14. Dispositivo, de acórdo cern ce
e eente adiante colme:sedo ser o dar.te, fornece a le.ctona 10-11 de um mento possuem um comprimento tal que Pontós 10 a 12, caracterizado pelo feto
c•e-emato de etila, e de se operar em ácido •5-oxe. libeta-eldroxi 17betaeOR
a largura dos cantos de dercarga dai de que, acima do transportador de rei* p s ceenea de um alcoolato alcalino. dos A-estrano 19beta,-carboxilico.
decresça na; direção do cen. !os, se acha insta'.ada tuna L'ai trwis•
lel como o met/lato de sódio.
3. — Um proceeeo de acôrdo com resultantes
de g'ração do aparélo de concre. portadora, que corre tangenceenente e
e; cimente , o depositante rem i:ide os pontos 1 e 2, caracterizado pelo tro
corem interna da grelha do ap:. r.1"la de
ee acôrdo cem a Convenção In- fato do formi'sto de alqui l a empre- cl- mento.
ponconcrecionam
- ato e é osc'ese 1 ceie o
,iorn
o
•
gado
ser
o
formiat)
de
chia.
e
de
se
Dispositivo,
de
acêrdo
com
o
7.
vre, eional e cia confeeentdasie
Praoriedade opa-arpresença d um
e alcoolato to 1, caracterizado pelo fato de que o s:a canto de de:carga por rà!,,-e a
ar ,iaa 21 do Código
tal como o meti i ato 0. só- d:spostivo de alimentação consiste em gura da grela ceeis aeleceled? com: a.
tininsulal, a peite:Idade e/s corres- a.clino,
possuem dada de maneira deetime. ate pee -e.eopand. ente pedido, depositad, , na Re.. . P.e nl
a e s aa'itente • re VII- um ou vários depõe tos que
on,:içiio de Patentes da, . ' imçct em dica.a:neste.
em forma d- nal à distanria reel'al Cota. o c • ••'•, ,'..:
de aôrdo
c
eim -... ee e --,:e. .. e borturas d 1 es
?X ri,- outubro de 1961, se e.
número Int:nircers el e ee reet : m e eei-- e .--; ---,e,-. cl":Ylm!dr.st por .nbre a largura deeceree e o ree ro e.? e'r • • f' •
fie ele.
o e '4 -1 el r' i lee-l'e• .e^ '' •, • - i s r-....1.n c:a rrrn:-!Ill de concreciona- ré ho d- eenerr'-el - •, -'1.

jeee

▪
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15. Dispositivo, de acôrdo com o 2 — Um processo de acordo com o •nas quatro rodas, caracterizado por essa intercambiável, mesmo enr- mo.
ponto 13, caracterizado pelo fato de que ponto 1, caracterizado pelo fato, da. dispor de uma placa cilíndrica a qua vimento da máquina, por outras de
a fita transportadora que executa um mencionada mistura ser formada de- chamemos porta-pinos, tendo pino, diferntes aberturas, <sendo que à saa.,
movimento de vai-e-vem se acha dis- positando-se uma suspensão do re- que encaixam em reentrâncias exis- da da máquina poderá ser associado
ferido sólido em um dos mencionados tentes na carcassa e no mancai de tubo vertical, aberto, nas proximiclaa
posta, sob omissão do transportador de líquidos
sobre a citada rolha e mis- fixação do eixo, para deixar ou não, dos, onde se fixam, por cintas, sacos,
, rolos, diretamente acima da gre lia do turando-se
dita suswrisão com o ou- livre, dita eixo.
a inferior para coleta do rhateriaI
aparelho de concrecionamento redondo. tro dos ditos líquidas.
i da e o superior para saída do at
16. Dispositivo, acôrdo com o ponto 3 — Um processo de acôrdo com • 2 — Aparas:acari enip em seletor mo
e retenção de pó.
tração
para
w
•
-ulos
com
tração
14, caraciarizado pe o fato de que a o ponto 2, • caracterizado pelo fato
49 ) "Aperfeiçoamentos em moinha
fita transportadora oscilável está insta- do sólido finamente dividido ser um nas quatro roda:, de acôrdo cem o
' • • ponto 1, caracterizada por dito porta de martelo associado a picador para
lada, sob omissão do transportador fle adsdrvente.,'
4 — Um processo de acôrdo com pinos funcionar justaposto à 'uma forragem" conforma reivndicações
ro:os, acima da grelha do aparelho de
o ponto 2, caracter i zado pelo fato do porca cilíndrica sob presa° de uma 19 a 3 9, tudo substancialmante coma
concrecionamento redondo.
descrito no relatório e ilustrado nos
17. Dispositivo, de acôrdo com os sólido adicionado see carvão ativado. mola.
&sanhas
apensas ao presente mem°,
5
—
Um
cartão
de
ensaio
para
a
3 — Aperfeiçoamento . em aeletor raia
pontos 1 a 16, caracterizado pelo fato realização de ensaias de imunizasaia
de que, após os lugares de descarga dos der um fina sólida tendo uma :lu- de tração para veículos comtração
pellets verdes, visto na direção de rota- caracterizado pelo tal de comprem- nas quatro rodas, de acônio com os
ção do aparelho de concrecionamento prateie lisa, molharei, e um dapósito :antas 1 e 2, caracterizado por conTÊRMO N 9 131.719
sistir ainda em uma parafuso hcliredondo, se acha disposto um depósito sôbre a mesma, de um sólido fina- cuidai
De
16 de agasto de 1961
que funciena sob a calota de
para a passagem de pellets já cozidos mente dividido tendo uma cair n- ean'srôla,
através
de
simules
mavimanRequerente:
Yaivata Irem & Stee!
ou material seme:hante, bem como uma trastante e um reageon. t e selecionado to, coatunaada à urna pOree. de rosca
far.a raspadora' ou órgão semelhante, da alugo consistindo de antígenos e t eriberi helicoidal, sob pressão de Ltd. — Japão.
prc'P-rio para a:Isar horizontalmente a anticorpos.
Pontos característicos de: "Processo
mola.
6 — Um cartão de ensaio de acôrcamada de material cozido.
de concreção para minério em pó" -hperfeiçoarnento em seletor Privilégio de Invenção.
18. Dispositivo, de acôrdo com os do ccm o ponto 5, caracterizado paiu
do sólido finamente ciividalo ter de trad.o parq veículos cem tração
pontos 1" a 17, caracterizado pe'o fato fato
Pontos CaracteristIcos
um adsorvente.
nas quatro rodas, de acôrdo com os
de que os órgãos para transportar os
7 — U mcartão de ensaio de acôrdo aantos anteriores, tudo substancial1
—
Processo
de concreção para mi.
pellets verdes até os lugares de descar- com o ponto 5. caracterizado pelo faio mente como anui descrito 'e reprega (despejo) se acham dispostos de tal do sólido finamente dividido ser car- sentada csauemarticamente nos dese- néiio em pó, a ser usado no sistema
de concreção por sucção deccendfmte,
maneira que transportem os pePets em vão ativado.
ahos anexos.
caracterizado pelo fato de se aplIcar
8 — Um processo de acôrdo com o
planos, inclinados para com a horizonpressão à parte da camada superior
tal sob um ângulo não superior a 45°. ponto 2, caracterizado pelo faia da
do material carregado, após o último
depositada ser secada an•
'11RMO N9 130.908
•
ser ignado e 'enquanto estiver 'ainda
19. Dispodtivo, de acôrdo com os suspensão
tes de ser misturada cum o outro dos
pontos 1 a 18, caracterizado pelo fato ditos liquidas.
Depositada em: 17 do julho de 1961. na condição semi-fundida.
? de que os órgãos para transportar os
— (Privilégio' de Invenção) .
2 — Processo de concreção rara ml.
pelles verdes até os lugares de de.scarnério em pá ccnforme descrito no
Tf.;RMO N9 144.253
Requerente: Josef alatohlávek
ga se acham dispo:tos de tal maneira
ponto 1, caracterizado pelo fato de
em 30 de outubro de 1962 (São Pau/o).
se empregar pressão de 10 kgdcm2 OU
que transportem os pellets em planos, Depositada(Priv.
de Invenção1
Titulo: "Aperfeiçoamento em moi- superior.
Inclinados para com a horizontal sob r'
3 — Pabcesso de concreção para
1 Requerente: Irmãos Machado (IA- nho de martelos associado a picadar
um ângu'..o de O a 20°.
para forragem". .
nério em pó, conforme descrito nos
20. Dispositivo, de acôrdo com os meira) Estado de São Paulo.
%
pontos 1 e 2, caracterizado pelo fato
Pontos caracteristic is de: "Aper. Reivindicações
(' pontos 1 a 19, caracterizado pelo fato
de se dispr em série mais de um Mio
feiçoamentos em maquinas classificaque
os
lugares
de
descarga
se
acham
/ de
19) "Aperfeiçoamentos em moinho de compressão, cujas periferias são
doras de laranjas".
-' dispostos a uma altura nao essencialde martelos associados a picador pa- feitas em forma de rale ou treliça.
Reivindicações
mente maior acima da superfície da grera forragem", constituído de caixa de
1
—
"Aperfeiçoamentos
em
má.quiDia do aparelho de concrecionam:nto recorpo Cilíndrico, portador de placas
nas
classificadoras
de
laranjas"
cadoado, do que importa a desejada altuformadoras de moinho usual de marTÉRmo N9 132.040 •
eriza o por os suportes (3 as talos, caracterizado pelo fato de que
ra da carga (alimentação) da grelha. rac
De 28 de agôsto de 1962
roletas classificadoras ,(2) conven- um dos discos laterais do moinho se
Finalmente, a depositante reivindica, cionais, serem providos de um dis- apresenta, pela face voltada para a
Requerente: Empresa "limpadora
de acôrdo com a Convenção Interna- positivo de comando de regulação de carcaça da máquina, com facas, às Paulista" S. A. — São Paulo.
cional e o artigo 21 do Código da Pro- curso, para funcionamento em cozi- quais carrespondern cortes no disco
característicos de: "Pracessq
, priedade Industrial, a prioridade dos junto A.. um detenniaado número de para a passagem do material corta- e Pontos
máquina para limpeza a vapor,
correspondentes pedidos, depositados na classificadores e constituído de um ao, sendo que por calços apropriados fachadas
de prédios em geral" — Pri.4
volante (8) de comando eixo (7) proRepartição de Patentes da Alemanha. vido intercaladammte de roscas sem tais facas poderão ser afastadas ou, vilégio de Invenção.
em 10 de abril de 1962, sob n° M fim (9) de comanda de engrenagens aproxirnades do disco suporte, autanPontes Característicos
52.462 VI a-40 a; em 3 de agósto de (10) nas quais tem conectados eixes do as referidas facas em contra-fadispostas numa das laterais da
1
—
Processo
máquina para Hm.,
, 1962, sob n 9 M 53.782 VI a-40 a e em (11) com roscas (13) que comandam cas
máquina, onde se localiza' bica de en- peai, a vapor, deefachadas
deslccamentos das suportes (3) e trada
de pradioq
7 de setembro de 1962, sob n 9 M 54.166
do
riateriaf
verde
a
ser
picado,
ainda po rcada am dos referidos su- sendo no interior da citada b'ca em geral, caracterizados pelo fato
I VI a-40 a.
Rio, 17-11-1966 — Assinei e encerrei -portes (3) ser proaila de um dispo- poderá operar placa suportada por o processo compreender a preparação
sitivo de regulagam (5) a qual é par de hastes externas, articuladas da superfície com aplicação de deter.
127 laudas do expediente _ Nirton
constituid ode um parafuso (15) dia- co corpo do coniunto, placa essa des- gente adequado; injeção de vapor adi,
vim Xavier, Diretor da S. Documenta- posto
num dos a.r.ao • tes (3)
cionado a outro' detergente e finalção.
para mente, banho de vapor puro.
extremidade encontra um outro Sa tinada a com primir o material
disco
suo
o
corte,
estando,
ainda
porte paralelo (3) e p-avido de mala
aorta das fae s s dotado, na p eriferia, 2 — Processo e máquina para Um.
•
(16)
•
a vapor de fachadas de prédiM
1".A
/.24&
.TÉRIVIO
I 2 — "Aperfeiçoamentos ' em máqui- de saliências para retirada do mate- peza
em geral, como reivindicado em 1 ca,
nas classificadoras da lie aulas" e que Pai emnastado contra as paredes
De 29 de aatubro de 1952
raeterizados por compreender inicial.
drcaa da caias.
ei') simultânea ai
o dispositivo de
•
mente dois tancues, respectivamente
(Priv. de Invenção;
de ura conjunto de supra trs e roletas • 29) "Aperfeiçoamentos em moinho reservatórios
para á g ua e produtos qua
(2 e 3) confortai-) -ia , and° item • de Martelo Associado a Picador para micos, com tubulações
Weste )tt
Re.quererite:
de salda aqui.
!acima, é caracterizado r•a- dispor ao Forragem", conforme reivindicaça •an- padas
E. U. A.
Dunning, Inc.
com registros de passagem o
mais de rosca sem fia: engreráigens tenor, caracterizado, mais, pelo fato
Título: "Processo c moias para ma- cônicas ou creina'írite- nata predu- de qua no lado opos
to à entrada. do reunidas em uma tubulaaão unem 'de
tizar ensaios de imunização'.
árt na o mesmo movi:m.11k- matem!. verde a ser picado. se en- entrada para uma bomba acionada
3 — "Aperfeleoament 's ein nificad- contrai-a duas b t ca g , uma delas para por motor elétrico di t a bomba tendo
Pontos cara.: tx...istV_os
nas cla,ssificasi cras do laranjas" de entrada de milha deau l hado ea ou- a tubulaaão de saída tarnbarn equipa.
11. — Um processo de y:11;::r
acara° COM OS pontos pecara:mies c tra, rn forma de tubo terminado por da com registro e prol ongada em lona
' ensaio de imunização, .col'ac...rizada tudo conforme sunstancialmente des - - calha :acerta, destinada, a Introdução go trecho em serpentina, dianasto no
pelo fato de compreender as etapas etito, reivindicado a pelos desenhas de esaigas, sendo aue à carcaaç da interior 'de câmara va p orizadora. dal
provida
de forma:: u'a inistu..a de um sondo anexas.
máquina. pela parede interna, se en- saindo em nova tubulaaâ'o.
de válvula medidor ale pressão e mano.ó pata roaLíquidos a m an ensatc,;
cancro.
fixada
placa
nua
parcialmane dois
adicionado finai-il.:ate
te c i rcunda a abertura corresnon- gueira extrema com bico serrnined vaa
TÉRI : (1) Nal 123.202
„ ;ão antigaio = anti-ourpo, espalhada
dente ao tubo externo de entrada porizador.
a
1961
De
7
d
abril
i
3 — Processo e máouina para um- .
em uma mancha de eeaio
n
sobro uma
sendo tal placa dotada de recortes na
Rolha sólida suba ancialmcnt: p arla
Rsausrente: Indústria
Baalin deeza
de a achacl as de prédios
zona correspondente
à aberturaare-vapor,
Pem geral, como
ae i vir alando até 2,
sendo uma superfície lisa, ninihavoi, auto Partes Ltda. (São Paulo).
.
ferida
caracterizados ainda, por OM 0M-»'0
le uma c5r que 'arma contraste com
Tiatiar. Arierfe'cosmsnto em seletor
R
em ?moina° Unetue, reservatório .de combustível a
.•'-'0 `. ArterfeiCOMentO
• côr do dito sóado, ri examinar as. .
-. 7
•,4, ,
.. .
I C martelo associado a picador /32/;9, cuta tubula r-ao de sa l da, lambem do, referidas manchas ;pittr.N) a evidência de. treeãa. 'paia
vadculas
com
tração
stribm. laan:torreum", conform e te;v:n.cl'eae;;Sfs t ada de rettist r o é
visuais Ca a^f.cm o . ação t.0 dito sói.' a, .
To.inis. pelo fn - ha, acionada ne t o me gmo motor refkciarecterízNie.
2`.),
1.9
SÓ: ","1.0 Pd:clamo -lu sendo cui-FcnJcs
s
-ido em 1; e dita bomba tendo £7 sua
reli!oão a-s
'o c-- ry -i tio c et:ito da rnaouina,
at'ea r .'^
-s
de-e-re;. cer aispasaa Pithulat-ão de salda terminando no ir.
e:sif o ein
'
1—
tem ne"furacties. teh ti-rimar ria r-A ynn y a vanareZadea•ft citadaC^ n^ " • " -^
•
r- -a

j

nia
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Imediatamente adjacente a um qual- de maneira que se cria um máximo rar.wo N• 134.46, DE 23 DE - aôbre o qual repousa uma bucha lamarlo- ate e a a-ido montado na e-- t de temperatura na parte da soleira
. ,:ovYQn-.,..:zo DE larl
- teinaL.tnt.3 canica. Expanalvel e CU.
t*:.:LI:.;aldede u tuauiaçao cond.; o- cozeespendente à
.ptera ra intolior do cabo Cr.o pela
.'
entraaa
diminuindo
Depc
atan
:e
:
Mauz
&
P:eiffer
(Alera de ar captado per 1e-ratam:or. tara • par.g:ezeivamcnie até a et:trem:dada
menos neaa regala bucha es -a ama
manha)
•
tira acimado pelo mearno motor eara de salda, na qual se encoram dia-;e aju.s .,a, com a sua parede extraaa
•
trino.
prata outaa corta zona de martano antas cama:ali-sacos de: °apare.• :ai:mira:a, à parede interna da eelX)
— Faca:soo e marralua pata line. de
temperatuta, disacndo-se as : pas- 'llo .pa:a tratar ra:a:has. ecaiam- re é araataaa ao pacteliaamonta caraatra a vaper, de tachadas de paédics saaena
de gases rias per elehas ctr- rtr etararala e Caba:h:urre prafer.en- co • per me.o da mu tirante nau ável
em natal, caem reivaaaeacto ata 3 rzspeacirntei
apolaao na cana de rnataaara,
ao teto, Ce arena c.a: l iana-. .: atm etcorrar retaii.as".
ia
s--':- • r a eharr
ear a a - • arei e atua. fica deitam:nado
acatando
ar.i131 o p:2,127.1r.r1Vite) ca.
um
masaade
:ema
;tara:aja:a
a:i
Inerneao)
traao nos detenhas anorea.
a:ao com o c' i.
roaiu
rra na entalida e um mantinao I
Pontos Carac:clislizos
na saída.
5 — Aparelho para Catar aealhas,
2 — Aperfeiçoe-mei:dos m fornce 1 — Ai:aralha para .tratar saalluee, la acerara com o panta 4, curze.:2.r.Talara0 N.9 132.401
panaaaaaa,
aaraateeia
ta(
a
paia
caetriramen.e
acianaaa
e
aniaariaater
Iwio p.ao fato de que a calaa de
De 11 de 57.tembro de. 1961
faio dos fases prccatienles lo atleta: a lta-a-altzmanal caia
rota:1- ranr.obra tire:anta uma ternaa !erre
sraticamente
fachatia. que pode Eer
aarceiho
tate
ma-ama:atado
ca
Priva:a:o Ca Lei/taça° *Nevo Re- da chaminé se bifurcarem por inala tar
inuma quando o can
ditar de veroeldade".
de uma valviaa de contrôle am da.) air.j.do po: me:a Ca. um eraa Exalo,
maneira articulada eativer iam:mente liaaao cem a caixa
U. O. A. L. Indústria Mecânica circuitos separados, um das (11 .2 8; se- eventua:mente*cle
na
caixa
do
aaarcho,
carzeter ala° de manca:a.
parede:,
um
dos
quaa
cazer
ande
Ltda. — Saa Pau:o.
um
estreito
compartimento
taa,
can-.
Palu
fato,
da
que
a
ex:a.21uldad9
d2 6 — Aparelho para tratar Waill(13,
Pontos Carceteristicos
tirtuttale da prateleira inferior
Ca int_
se.. cabo acha-se fixada em uma caixa de tarado com o ponto 5. caraarerlos
gases
da
manobra,
que
contém
a
instai:1On
o
ar.do prao fato de que a caixa de
1 — Navo reautex de Jata:idade. ca- eira, peia 'qualpaseam
reatetanao par ar-marcde aliciai- cessivamente. para as prateleiras do clarica de mancbra de aparelho e mancara abriga unia parede divaaeil
nunta um earo printapaa dev:C.ameu - tato, saindo finalmente para o este- está 113szt:st em um Cs sms ledes' deemannvel que faistanta, livremente
te iscando da caiaa envcatõria por rios' com Interposição de uma válaWa cem a caixa do aparelho.
justapostas, as instaraeõee elarrieas
11130 de roinaentes cónicos, e tendo de barbo:ata e o outro conduto de
2 — Aparelho para tratar saalhoa de manobra, parede divisória cosa
wna ezaamleatie avançada para fora
comunica com Ulra das priae- de acCirdo com o ponta 1. muna -cri- acne a qual se acham firmemente I.
cleia, onda é salidaxio a uma po ia ex- 1gases
eiras
da cleira, da qual pazsam para irado pelo fato de que a cl'aaa de ma gadt3 G3 cabes eiétrioas adueeres,
trans, nele flxads aor . avela e a sanada
-nobrapestuminar- hermatece.m.enta embutidos nas pareprateleira da soleira e dali
cem Luprr, :Iole lateral em uma ou para o exterior,
externas da e stas de maaaara, e
por
intermédio
de
sal
alongada
e
se
acha
provida
com
mis seeões de da:contes ditimetrusa uma válvula borboleta. mates de conexão a modo de char- des
que goda aer otactcad-a dentro da
rerep-arae. por cerre.as, da rotação
neiras, articuladas na caixa do apa- ciam de manobra,' ccmo unidade
proaeniente de um motor.
3 Aperfeiçoamentos em fornos relho de maneira cacilavel em tremo as, juntamente com as instalações
elétricas de mancara, firrnenamte
2 — Nemo reduror de velocidade, de panificação, caracterizados pelo de um eixo horizontal.
acato re.vueciteado em 1, caracteriza- fato de cada uma das prateleiras ca- 3 — Aaarelho para tratar soalhos. montadas Obre a mcama.
do peio esta de. em Orno do referi- lefatoras pie:emir internamente múl- de amixdo cem ci ponto 2, caracter:- 7 — Aparelho para tratar soalhos,
do etro principaa taxar .4pacadas tip:as divisties transversais de campri- sacio pelo fato de que a caixa de de acardo com o ponta e, caractaria
CU:13 rodas de engrenagam. de dia- mente inferior ft largura da prateleira
pelo fato de que á panda inter.
matros resperalvamente maior e me. e dispostas de forma alternada. Pos- manobra apresenta, do seu lado in- nado
nrr, e dêle leriadas .por reaamentos suindo USI correspondentes na entrada ferior, dois braças bifurcados, aspes- mediaria acha-se é:C:ricamente isode caiara, rodas estas conveniente- e salda de gases, umas pequenas fran- r a certa distância um do outro e lada com reação à caixa de manobra,
e. Cala, peto fato de que a ca xa da
nana, distr.netadas entre si e aco pla- quias no seu arranque.
osciláveis na caixa do aparelho, e se manobra
ao:Ia-se internamente sor4..3 perlar:emente com duas outra::
acha munida, na sua parede lateral
reaaa dentadas, respectivamente de Finalmente, a depositante reivindica voltada rara a caixa do aparam, rada, pelo menos na. sua P arte mie.
ror, por material eliistirre e balante,
damatacs mar-cr e malar, fixas eram de ar.Ordo com a Convenção Internao acto do Cano ou necanalma equi- cional e de conformidade Cera o artigo um um dispas:avo dannantável para form.:mente ligado cem a caixa de
a 4fierailic:padrocihcaobo.
valente; e ainda as referidas rodas 'is
manobra, quando a parede internepara tratar soalhos, ?a:Ca
enaranaaam sendo dotada..., em suas 21 de Código da Propriedade Indusi estiver definitivamente Instada.
freete direte,ma.nte voltada uma para trial, a prioridade do correspondente de acardo com o ponto 3. caracteria outra, de paoramentos anelares, atem pedido, depositado na Repartição de zado pelo fato de que a caixa oe
a
—
Aparelho
tratar .oalhas,
paredea cónicas.
Patentes da Espanha em 24 de no- manobra possui um prolongamento de acendo 00211 o para
ponto 6, caracterivembro
de
19t1,
sob
o
n9
263.006
cónico,
vertical
e
coaxial
cem
o
cabo.
3 — Navo redutor de va acatada,
zado pelo fato de que a parede aia:como ralvindicado até 2, caracterizasória encerra, juntamente com a temdo também per um abam de fricção
••~AM
AP Ir AM a Ilan•
aa da caixa de mar.obra, um e.spaaa
.cita: a, enevalado sabre o eixo prinIntermediário, no qual se introduz
a
cle -a ro eauaertmento formado entre
um interruptor elétrico de pressão,
aa Cana rodas de engrenagem descri.
montado stbre a inuma e TC arida
temcm 2, e teimo ambas as lecia-e
ter manejado, através de uma lana.
naaadea laterais . com revestimentos
:ação de amortecimento de ação mea-arfares canicosa de bronze eapecial
ce.nica, por meio de um. órgão da
errar:arvela justamente uns siojamen:ciem:mento, =Wel na tampa.
toa naeateros das ditas angrenagens
biceo este ainda providu de asna
O -- Aparelha para tratar soalhos,
ano ar central. onde se encaixam com
ae acardo com o ponta 8, caraateria
DO
!cara dois setores opostca, também ,
razdc pela fato de que, entre o órgão
de bronze e extremos da uma armade acionamento, existente na carne
çãa em garro, esta sentiu solidária,
pa da caixa de mancara, e o inter.
pe'a catremidade oposta a uni.'t cre'tuptor de pressão, acha-se Intercaa
maareira ratillnea. saibre a qual se
'rd° um elemento elástico.
accov a ama roas dentada, extrema dei
10 — Aparelho para tratar seaihos,
tini curao eixo, com alavanca lateral
Laü a, 4.214 -- de 2 de atam de 1963
de acórdo com o ponto 9, caracteride comando.
zado pelo fato de que o elemento
4 — Navo redutor de velocidade.
eia-tico é representado por uma mola
como reivindicada até 3, substancial
DIVULGAÇÃO Na 1197
laminada curva, fixada. com unia
-mentc°darzitoelusradno
ias suas extremidades, na parede
desenhos anexos.
atermediária e repousando com a
atra extremidade, sabre um ootão
1
. e pressão, mola essa que atua a
TERMO N9 134.188
c...ta distancia do ela) do botão de
pressão, sôbre o elemento de m ano• De 18 de novembro de 1961
PREÇO: NCri
bra, rapresen:ado por um botão hermèticamente canduWdo na tampa da
Requerente: Indústria Taramela"taxa de merobra e cuia desasa:menriam Espaflola, S.A. *Interessa" —
:c rectal e amasiara
(ra-anha).
11 — Apare:ira praa t:atar aams,
Pontos Caracterfsticos de: "Aparactudo com o ponto 6, caracterifelçaamentos em forno de panificazado peto fato de que a tampa apreção" (Privilégio de invenção).
A VENDA,
senta, pelo menor na região da enPontos Cama:Císticos
trada dos ceara elétricos ou dos eleSeção
de
Veadas
Av.
Rodrigues
Al ues. 1
mentos de nraeobra que atravessam
1 — Aperfeiçoamentos em fornos
Agênra N 1
Ministério da Fazenda
de panificação, caracterizados pelo
a parede da caixa. prolongímental
fato da se dispor de forma separada
de lóbulo que protegem estas
Atende-as
•
pedidos
pelo
Serviço de Rambóia° Postal
os era:latos do calefaçãa de soleira e
partes.
do teto, de forma que cs sares são,
Em Brasília
12 — Aparelho para tratar soalhas.
12
otriaados a se de:tocar através de
do D.I.N.
Na
Sede
dt acôrdo com o ponto 6, caracteripaasaarra; labirInticas e de forma prarado
pelo fato de que a parede Ingressiva, através as prateleiras da sonermediária
anresenta uma parte com
leira e as da teto que limitam os esa
mesma
confinada
mediante estampaços para r .; tand e4 a1 r--" 4 " %4
41~1nnnn••n•n• 11111 11.111~11~.~...
pagem e (4-1-e:53 em ângulo para aia
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dos lados, sôbre a qual se teassase
tad° um condensador de acanales,
traasversalmente disposto, tura o
reator elétrico do aparelho.
Rio de Janeiro, 28 de novembro
gie 1961.

aleng,aaa, longitudna'menie alterna- eai seu interior de um-.ou mais su- 1 cada uma das referidas unidades
i rei, oma-eteMeada por tm um paraau- amtes bazeulantes.
taansionssoeas tenuo meios para
er
so de alimentação e um eixo de acio4 — Aparelho para secagem de • iansronaar
infon
seação aucasiva • ia
namento de mesa, paralelo, uma por- roupas, como reivindicado em 1, 2 e ondas mu-aula-cias osposmeo, wiaaa
ca fixa na sustentação, em lig,aear • coaaedermarso pelo fato de ser do- paia Cal:a:Leal* em endereços as unrosqueada com o parafuso de ali- tado na sua parte anterior de unia das em- numerosas ondas que °zurmentação, meio no parafuso de ali- ou mais portas.
rara em tempos aderentes, es.es ulmentação para operação manual, Meio
Limos meice. coenoanclo as diverm
5 — Aparelho para secagem de ondas em seque: c_a 1=1 a p. e-g
incluindo
uma
embieagem
de
reverTERIlea NP '18,490
_a são para ligar o eixo de acieliamento roupas, com o:mia:indicado em 1, 2, 3 disposta que lepra:ente um assearanie. 28 daaatananobro de 1961 — ao parafuso de alimensaçao, termo R e 4, eamaterizacia pelo fato de que natio recerrmr espsc.fica, sne:os pada
t
por meio de u mcentrolador automáI 'I seestaceunclum Company — Es- embreaaern uma posição ne-stess onde tico pode-ee predeteeminar o tempo moeular ao cliverseas mata:: ein tas-ecoo poeta-times de reajo!. equena
o parafuso fica livre para operação
tatais Unidos da América ..manual, o mero de força motriz para ao hm do qual, de acere.° cem a meios . pna eemainar c..3 várias f..ecmanatio.de de roupa e o grau de umi- quênceas em um só cenal eie irada"Um artigo abrasivo".
o eixo do emonamen'o da mesa.
dede desejado, desliga-se automatica- reequêncin -paia imeilmie em uma
Privilégio de Invenção. .
e
2 — Um dispositivo conearme o mente.
antena, para nameassao czma c_ ..as
Pentes Caracteristioos • „, ponto 1, caracterizado em que o meio
6 as- Aparelho para secagem de eletromagnéticas, meios recepeuies
de ft-aça motriz inclui uma caixa de roupas,
: como reivindicado • em 1, 2, 3, para easimar as nume_mas frscpi
1. — tem artigo abrasivo, caracte- engrenagem de fransmissaa, na sus
rizado eme incorpciar um material tentaaeo, tendo I= a enarentesem ter 4 e 5, tudo cano substancialmenta cia.s canais Liem:eu: rn.E:03 pis
ra mien= a3 ondes em caris canal,
ae_atavo não me-Jerico granular unitio ramal em ligação com o Mio de acio- cleeeeito no relatório r -*adi d
pontos caeacte,risticos preceaente-a e radoe ea_a lecarcia r as eneas mar
aaa lusao•ae um pó metálico ou uma namento da mesa, e um eixo de (
curermain cri prenei_o lugar,
rimada de. pós metálicos, contendo Irada na caixa de e/sare:Ima-em meio ilustrado nos decenhos anexos
tedes co er_das colacia: irem em te mUm' mates:lel reimador de pores e incluindo uma embreagem de elime,npo lane s cem ao maa as, meios para
cceruseeendendo um sal rearatárics tação principal na- caixa de engrenacombinem as ondas resunanees -`41
cristalino solúvel naigua.
=MO N9133.639
gem para ligar o eixo • de entrada na
uma só onda; insios inna tranne d2. — Una artigo aorasivo, caracte- engrenagem teem:nal, uma alavanca
mem
C2:2,3 catica reoduleclas poe pi as 30 de abril de 1962
rizada per cempeeender um material de contrôle para ligar a embreagem
siso de onda em matam:no ciai-Asas
aioivona mc'eálico gianular unido principal, meio de mola para arame
Marta' Marietta Corporation — que reines:miem inemn-rdeilo reuclitmapor unia ligação metálico-cerâmica, a enobrecem-2m principal para posição
de enteada, ao resido transmissor e
contendo um material formador de deslamadaa rneio de segurança na sus-- U.S.A.
Pentes característicos:: "Sistema de meios para taras armar estria voltapares e ce morcenaenrib um sal re- tentação, operável para prender ' a
para infoemações dis- gens em energia acústica.
ta-e:Mio cristelino solúvel nelmaa.
principal na posaan liga- Comunicaeão
cretas,
com
capacidade
de acesso :a— Um mago abrasivo, caracte- embreagem
5 — Sistema de comunicarão dismeio
de
da e meio para soltar o
suar .
rize:ia aze cempmander um material segurança.
creta segundo o remeti 4, amacie:aaaresivo não metálico granular unido
zado por empregarem as unicledrs
(Privilégio de Invenção)
por •urria ligação inteiramente de ce3 — Um dispositivo conforme o pontear-ema:adiras ezciledoees vibraens
eeemica, contendo unr • matarial a for- to. 2, caracterizado em que o meio de
Pontos earacfeeist:cos
COMO meio de mcdulaçao.
mador de porco e compreendendo •urn libertarão -de segurança compreende
1 — Sistema
camunicacão 'rue
6 — Sistema de cemuniceed'o • diasal refratário •,• 'cristalino solúvel um par de pistões de contre"e ceiamna'igua.
toda para ser ligado e . acionado por emprega tecnicas de mcidulação ne creta segar ao o pcn.o e, c:mut:na-e— artigo de acôrdo com os gatilhos na aineea, e meio ligando o mi-sie:ao de onda, para transmitir In-- do porempreamera os sunicienes
4. tira
pontos 1-3, caracterizado porque o ris "o no melo des,
ogurança para formações, cmacterizaclo por meias rà71:111i25;22s 21111.?aclo:es de canmaterial não metálicS é diamante.
pistões para cedificar as ondas modulemas cela corno radio -ele modulação.
rol tes-lo quando queimar dos
5. — Usa artigo de acerdo com os e acionado por UM gatilha de mesa. em posi a a em uma ordem de fre7 — Sisterna de coo unraadao lisi quê-nela -de temem e de onda porta
pontos 1-3, caracterizado porque o
Uni
dispositivo conforme qualquer dera e par meios
para receber e de- creta segundo o pente 4, cazacterimaterial formador de, poros tem um
zado por ser o res. Ge um recentor
perito de fusão de pelo menos 7509C. dos pontos anteriores, careci:arreado codificar essa disposição de tempo e superheteeodino
prmalo de nume:'—
6. — Um. artigo ,de acerdo com as era que a e-mbreagein de reversão in- de frequência para re cuperar a in- coo filtros mie se se men r um simpontos 1-3, caracterizado parque o clui uma embreagem fixa ao eixo de formação original.
plificadoe
no:mal
inteerreclie-io
material formadar. de poros é o pi- acionamento, tendo dita engrena.gem
2 — Sistema de 'comunicação • s- frequancia e de numerosos detetores,
ninlitior, de acionamento eras e rtremi- gando
roias-rato de sódio.
o ponta 1, caracterizado por um para cada filtro.
A requerente reivindica, de acarido dades opas as, um par de engrenagens me:os para
gerar onda.s meduladas
:unacem a Convenção Internacional e o de acionameneo espaeadas,
8 — Sistema de Comunicação diaem pasma() aa infosmação de entraArtigo 21 do Decreto-lei número mento montados rio parafuso de ali- da, meios para codificar corra ende- creta segundo ) o ponto 4, caracteei7.e03, de 27 de agasto de 1945. a mentação sendo urna das engrenagens raças as referidas ondas em grupos zado por ser o receptor um receptar
prioridade do correspondente i pedido de. acionamento diretamente Muda de
sinais destinadas a uma determi- superheterodino com três amulif cadepceitado na Pieriartican de Patentes com um dos pinhões de aciaeamento,
t empregando
do
receptor,
d numero- dores interrnerlierios incem:em aentes,
aelans.raento
na
'
ra InaIaterra, em 30 de novembro a outra engrenagem de
aos
canais
e
•
numerosas
separações cada um com um detetor, cada amo
cum
o
sendo
ligada
por
acionament
de 1936, sob o número 41.110.
por predeterminadas, de- tempo relativo - plificador . intermediário recebendo
outro pinhão de acianarriento
'sinais, meios para transmitir os seu sinal de um misture_dor comummeio de umnengrenagein cl a reversão, dos
sinais a pelo menos um receptor
9 — Sistema de cemunicasão ...b5engrenagem
na
parade
um
membro
Ta:Ra/10 N9 135.138
para separa. e retificar os
zado por ter o recepto: vários amplifuso de acionamento. entre as engre- meies
riais
doa
diversos
canais,
meios
para
ficadores
independentes sintonizados
De 19 de dezembro de :1961
nagens- de sacionamenda dentes ,rias reconhecer os tempos relativos os- de radicfrequeincia
c om detetce
do.
nienoln
o
ee
em•
outras
.
superfícies
Neme: lanem eaaravsa (Sei) Paulo'
cilhares de ocorrência doa sinais . lei, adequados.
•
cie
aranta
na
superfície
edii
die
e
e
le
e
d
a
char
engrenagem ao ec•enamenso tinadoe ao recepto-., meios para
Invento: "Moto tipo de Motória
10
—
Sistema
da
comunicação
discombinado, e mero para mudar o transformar
os s :nais recenbecidos creta, segundo o ponto 4,. caracterilcma óleo".
em.e
ondas meduladas eu posição, zado
por utilizar o receptar um dade embreagem
para
urna popara transforra ar as referidas modularlor
• Classificaeam: Modêlo de utilidade. membra
sisão neutra
ou para uma
posição
li- rnmos
de modulação por posicão
ultimas
ondas
moduladas
em
nosição
gada com qualquer das engrceagens m ondas elétricas, que representam
Pontos earactsristicos
de onda, não de refeeêncla, o cadnoe
de acionamento. . •
duiador proporcic e ando automatica' ainformação de enCeada.
1 — Ndvo tipo de moalria para óleo.
mente um sinal de refesênc'a locai
•
coretituído de metal, plastmo ou de
3 — Sistema de -amunIcação se- para fins de deteção, o demodulaaor
acalqüer outro material aprouriado
gundo o ponto 1, compreendendo não de referência taahando desnecesTERMO N9 eií5.86spara esta final idade em !teres e ta. • 4,
metes para separar e retificar os si- sária a transmissão de ondas de se-manho deeeiado, caracterizado pela
DE 23 DE JANEIRO DE 1962 - em posição da informação de entra- fera/mia habitualmente reoumides
fato do referido recipiente ter em seu
da, meios para sodificat com ende- para demoduladores de posição de
tapo superior, rim tubo de tamanho
reços as referidas ondas em gamos onda.
Arlindo
Tondin
—
São
Paulo
repoisa
em
posiree der, cujo 'a dio°
de sinais destinados a um determi11: Sistema de cornunicacão discre.
ção horizon al ionjugadu com otitro Aparelho para Secagem de Roupas nado receptor, caracterizado per usar
tubo em posição vertical, os ovais era — Modelo de Utilidade.
numerosas freqüências portadoras e ia segundo o ponto 4 em que o recepconjunto formam sucção continua, canumeras.as seprraeões predetermina- tor- compreende numeresas cancelas,
Reivindicações
paz de retirar óleo, por rindo denso
das relativas „o tempo, dos sinais, caracterizado par proporcion ar cada
1 — Aparelho para secagem de rou- meias para transmitir os referidas uma energia apenas de sinais 'que tesue seja do seu interior (recai:mate).
II — Tudo como descrit o o ilustra- pas, caracterizado essencialmente por sinais a pelo melais uni receptor, nham endereços especificos separado!
do nos desenhos cm anaaa• •
ser constituído de um armário dotado meios para separar e retificar os si- e por poderem as cancelas ser atilizade ventiladores na sua parte superior, nais rias ,'diversas frequências, meios das Independentemente bem afano sique recebendo -o ar por aberturas sob para reconhecer os peculiares tempos rnultâneemeate para fins adiclonaia
as quais estão colocados o insuflam relativos de acorrência dos sinais Êi função básica de comunicação.
TERMO bl'? 135.59a
para baixo forçando-o a sair por destinados a êsse determinado recepDe 10 de janeiro do 3902
12. Sistema de comunicação discreaberturas dispostas na parte inferior. tor, Meios para converter os sinais
ta segundo o ponto 11, caracterizado
S.outio Eend Lathe, Inc — test:areconhecidos
em
ondas
/Moduladas
2 — Aparelho para secagem de roupor proporcionarem as cancelas e 1,
ios 'Unidos da Alnériea.
pas, como reividicado em 1, caracte- em posição, meios para transformar pectivos chaves comutadoras endereço
as
Maimas
ondas
moduladas
.em
DOTitulo: "Acionamento da: Mesa. de :azado pelo feto de ser dotado de sicão -em ondas elétricas que repre- constante normal, canal de superpnsiresistências elétricas logo abaixo dos sentam a infermaçãe de entrada
errai-nauta, de maquina".
ção de cansando normal e um caual
ventiladores de tal maneira que o
monitor
comutável capaz de contro4
—
Sistema
ramotelefónien
dimiex
- Privilégio de invenção.
ar só pode ser insuflado através delas. da comunicação discreta que utiliza lar seletivamente
</ti sinais do qualPontos caracteristior....
3 — Aparelho -para secagem de codificação de tempo e de frequên- quer outro transmissor no sistema,
1 — Uma ferrarnen'a lemaauma :oupas, corno reivindicado em 1 e 2, cia, caracterizado por numerosag qualquer qu eseja o endereça usado
o
eronemiss ras e ,•eCeptoras, pelo traneniesse:
end0 uma svstentação e p roa. mesa caracterizado pelo fato de ser dotado unidsclee
n•••••••••=n111
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13. Sistema radiatelenallea dulded
de comunicação discreta, segundo o
ponto 4, utilizando codificação de tempo e frequência compreendendo namatosas unidades transmissoras e receptoras, caracterizado par ter cada
unidade transmissora meios para ac
tar dados digitais como ondas, meios
para codificar em endereços as ondas
dentro de numerosas ondas que ocorrem em tempos diferentes, estes salmos meiss colocando as várias ondas
em sequência de tempo previamente

ia

de salda dos referidos canais modulados de rsdiofreguenela em um só
canal comum, transmitir éste cana:
a um receptor selecionado entre numerosos repectores semelhantes providas de meios para receber a faixa
comam de frequências, separar as ri:versas frequências da faixa, tais cobu
existiam no trananissor antes da combinação retificando separadamence a
energia das diversas frequências, retardando as ondas retificadas resultantes e combinando as mesmas era
organizada, repreaentando uni recep- unia cancela AND, para produzir ontor especifico visada, meios para iao:- das moduladas por posição, e extrair
dular as varias andas em aisfeeeae del.as a informação sem ter de reondas portadas ie 1..andrequéne
correr a uma referência transmitida.
meias para combinar as várias fre-.
flua:leias cai um só carad de radua! Finalmente, a depositante relvirauhaimeacia, para imprimir abr a ama I ca, de acôrdo Com a Convença.° Inteaa, peea irradiaçaa cama onda,: I ternacional e de ctinformidade com
elate a meffliéticas, ree?paare paea ec- altigo 21 do Código da Propriedade
:industrial .a p.iaticlade tia carresP arl
oa:eia as narnetosas ireau:aleias
na Reparti--dentpalo,si
meie, para retif •
te..? r.s oaaes atei cada cenal, nitaaa to cie Patentes doe Estados CiadoAmérica do Norte, em 2 de maS.
Pa r a ratardar as en ..'.as que erorre..am da
c.a primeiro lu;ar a!a eadae as on- de 1961 sob o número 107.194.
evineatirem eai tempo uma cian
sae:ra, meios para coina:nar as triea: :ra innt, : s em lana o onda, meto, TfeRIVIO N. ' 138.692 DE 3 DE MAIO
DE 1962
wra tiaralormar 'as catas m vai
f•,; da
ea'.1 . 17",

caa ai:altas a: c-atreita
a•a
(Privilégio de Invenção) «Registros
Jair cama auida du recap_ar.
de Diafragma: — Casa Falai' S. A.
ta. %sauna radiotelefónico duplex I adústr'as e Comércio e Jobannes
e anuaiaaçáo discreta. eagunao o,c
Deckers, São Paulo.
ssstu 4, tializando cedificação ao I
irpa e trequência, conipreendeado
Pontos Característicos
nume:anis unidades transmiseoraa e
reeeworas caracterizado por ter Jao3
. Registro de diafragma, caracterizaama das unidades transmissoras maior
para transformar infarmações auditi- do por apresentar condutos de entrada e
vas em ondas moduladas em posialia saída cujas extremidades envolvem ou
meios para aceitar ondas de daUos são envolvidas por um anel móvel, sendigitais, meloa para codificar em en- do o conjunto provido de um ou mais
dereços as duas espécies de ondas se.. peças cilindricab flexíveis, dobradas ou
paradamente em grupos contendo nu- não, fixadas por uma das extrenedades
ineresas ondas que ocorrerem em tem- no anel citado em 1 e pela outra, nas
Pos diferentes ê.stes últimos meios co- extremidades dos mencionados conclutss.
locando várias ondas em sequência de

III)
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TARMO /41* 138.698 DE 3 DE MAIO
6.. Manca] de pé com segmentos, de
DE 1962
acôrdo com o ponto 1, caracterizado
I pelo fato de 'que por cada viga basSiemens — Schuckertwerke Aytienge- culante são sustentados mais de dois
sellschaft — Pontos Característicos de: segmentos.
Mancai de Pé com Segmentos» — AleFinalmente, a depositante eivindica de
manha. (Privilégio de Invenção).
acórdo com a Convenção Internac.:onal e
de conformidade com o artigo 21 do
Pontos Característicos
Código da Propriedade Industrial, a
1. Manca! de pé com segmentos, pró- prioridade do correspondente pedido deprio, em particular, para grandes máqui- , posaado na Repartição de Patentes da
nas elétricas montadas em pos:ção ver- Alemanha, em 25 de maio de 1961, sob
tical, e cujo corpo de sustentação re- ! o n° 874.103 XII-4711.
pousa sóbre grande número de diversos
ownssMo
negmenjos, montados preferentemente de
maneirl eiastica, caracterizado pelo fato
TERMO N9
138.881
de que o corpo de sustentaçrio repousa,
de 8 de maio de 194
com o seu anel de pa. subre dois anais
Bochuiner Varein Für Cu.setalWade sustentaçiio concêntricos, cada um
iormado por grande número de seginen- brikation AktiengeeelLschaft, (Alemazos montados preferente:mate de manei nha).
ra elástica, e, alada, pelo fato de que
Pontos Caracteriatieos de: "Diaaogrupos de segmentos radialmente justa- altivo para Brccar Caquilhas de Aux.-apostos são sustentados por uma viga rias”; (prirOg:0 de Invenção).
disposta de maneira basculante.
Pontas CararteristicoS
2. Mancai de pé com segmentos, de
1
—
Dispositivo
para brocar coqua
acórdo com o ponto 1, caracterizado lhas de uce.riaS, c;;ratc!ri::..::()
, ,N
pelo fato de que a viga basculante re- fato de que uni poria-aço, rad:alma-lpousa sobre a estréia de sustentado ie deziocavel 'em um fuso de brecar,
etravés de uma superfície de apoio ci- é acionado por um excêntrico curvilindrica ou esférica.
líneo, giravelmente montado no dito
3.. Manca' de pé com segmentos, de fuso e cujo número de rotações «•ra
acierdo com os ponhas 1 ou 2, caracteri- .relação ao fuso de brocar é um • múlzado por uma situação da linha de apoio tiplo, correspondente ao número de
nu do ponto de apoio, resputivamente, 1 vértices do perfil da contai/ 1 a. do r,úda- viga basculante, que garante uma mero de rotações da dito fuso.
uniforme solicitação especifica média dos 2 — Dispositivo, de acórda com o
ponto 1, caracterizado pelo lata de
segmentos sustentados por uma viga.
4. Mancai de pá com segmentos, de que o exoentrico curvilíneo se acha
montado More um eixo coaxial ao
acôrdo com o ponto 1, caracterizado por fuso
de brocar e acionado a partir do

uma subdivisão radial das superfícies de dito fuso por meio do uma engrenarolamento do anel de pé.
gem intermediária.
5. Mancai de pé com segmentos, de i
— Dispositivo, de tteórdo com o
acardo com o ponto 4, caracterizado pelo !ponto
2. caracterizado pelo fato de
fatode cimas superfícies de rolamento do 'Ponto
a engrenagem intermediária contempo préviamente organizada repre- 2 Registro de diafragma, como reivin- anel, correspondentes aos dois aneis.de que
siste em um meeanismo planetário,
sentando um receptor especifico lass- d icado em 1, substancialmente como desapresentam alturas axiais
cuja travessa se acna fixada na exdo, meios para- modular as ondas em crito e ilustrado nos desenhos anexos. sustentação,
ferentes.
tremidade traseira do fuso de brocar.
diversas frequências portadoras, meses
para combinar as diversas !reguem4 — Dispositivo, de acôrdo com os
c:as em um só canal de radlofrequenpontos la 3, caracterizado pele fato
cia para imprimir..sdbre uma antena
de que um cabeçote do fuso .de bropara irradiação como ondas eletrocar, que leva O porta-aço e o excênmagnéticas, receptoras para separar a
trico curvilíneo, se acha fixado, de
numerosas frequências em canais inmaneira • desmontável, no restante
dividuais, meios para retificar as oucomprimento do fuso de brocar de tal
- das em cada canal, meios para remaneira que o excêntrico curvilneo
tardar as ondas de cada grupo codipoda ser trocado com facilidade.
ficado até coincidirem em tempo umas
com rs outras, meios para retardar
5 — Dispositivo, de acôrdo com o
LEIS e REcuumErrrás
Mar, as ondas de informação and'
ponto 4. caracterizado pelo fato de
tiva de cada grupo codificando ata
que a fixação é executada por meio
coincidirem para produzir ondas mode flanges, e, ainda, pelo fato de que
dulodas por posição de onda, meios
a parte que apoia o excêntrico curl vilíneo, é representada por um flanas
• annicaçao PP no
para transformar as ondas moduladas em voltagens elétricas, represenIntermediário, substituíste' juntamente
tando a entrada da informação audii com o excêntrico curvilíneo.
tiva ao transmissor, e meio atua
6 — Dispositivo, de acardo com os
tionsformar as ondas de sinais de taspontos 1 a 5, caracterizado pelo fato
dos em voltagaps elétrica,: rerresen
de
que pelo excêntrico curvilíneo ou
traos.
dado
n
Unido a entrada do
pelo eixo dêste é acionada uma enmiasor.
eleio$ WS 049
grenagem, própria para movimentar
15. Sistema de comuta/catai ° ruatuata
um
fuso arramado que • aumenta eitt
segundo o ponto 14, earacterizado por
diminui g radativamente o comprimenserem empregados diversos canais de
to do porta-aço no cerrar do avaneo
Mor dados para executar contrôle automádêste.
tico da energia cte salda do transmtasor o contróle automático da fôrça re7 — Dispasitioa da acôrdo com o
VEMA
duzindp a int:afernela ao sinal ds
ponto 8, caracterizado pelo fato de
traia
ar
aaA
outros
que o centro do excêntricc curvilíneo
Wa eaaaabara
no sistene:
possui um pino de arrasto, que, em
cada revolução do dito excêntrico, se
16. Método es
Introduz em uma roda estrelada da
do qualquer um dos pontas pseceaenC..nr.3 de Voi.ndas: Av. Rodrigues Atm. 1
engrenagem que altera o comn aanen •
tes ,caracterizado por usar modtilaçiio
to do porta-aço.
de posiçao de onda e codificação de
Agénda" I: Ministério da Fazenda
endereços e por empreender as ape8 — Dispasitivo. de acôrdo com (.s
raatiaa de produzir cru um trazisasispontos 6ott 7, caracterizado pelo lato
Atorde-a* a pedida. p-Ao Serviço de Reezabdao Posta!
cs moduladas, criar ondas!
de que a engrenagem cênica possui
tendo definido retardamenmu par de rodas de mudança, de veEu Brasília
to de 1-..mpo relativo era relação às
locidade acessível após a remoção d..
elemento quo opala o 1 xe:41We) maOndas adicionais ocorrendo em canais
vilíneo.
diversos, modular separadamente d i
Na eatke de MIN
canais de aadiofra eaaneia earn-ve.rso
9 — Diapositiaa, de .cardo aorn as
ondas adicire::. ,• •
pontos 6 a 8, carat.terizado pelo lata
•
•
4111~.~~
de que quando nfiu estiver enatam-

COOPERATIVISMO

Quinta-feira

DIARIO"OFICIAL (Ssçi% 111)

11,

,

Julho -de 1055 2.903
•

elo o Piree de arrasto, a engrenageni 1 ile o veiculo- definido no ponto O. tiram-sé no plano formado pelos eixos lema lintra rinaltiplet de 'outree sia
púnica pode ser acionada Manualmen- ' earsAterissado- porqüe um par de as- dos rolos horizontais superior e iro ' temas trenemistiores mui iplen t..1*
. _ • - ..1,,sentas de passageiros é ~tad° em ferie-, 6 feito Ma !lenge em cuia •Perizade. • aos quais 'se achara aeaa mui& de fora. •
ao coda -com costa sôbre ca. lado de. parte do corpo do rolo no. ; doss em lugar de iterinances, enetai
.' Finalmente a depeitante Melai- ' relaçãci
da
uni
doe
dito* 'alojamentos de ro. rieontal inferior, sendo lite:vida --na que ceie:luzem para outras .es.aeõei
dica de arcôrdo com a Convenção In- der-e defrontando es lados apostos de poete de contato, de um material de para tráfego a partir e a 'eneear
ternacional e de canformidadis com ei dito corpo, 'do' vekiedoi e as porções do borracha, no raio vertical, cuja parte para cuja ree-ezação sete folia-os
•go. 21 do Cõdlgo da Propriedade •ditet ;piso 'Intermediárias, aos assentes está ele Cantata, com a eaulida parte por Ineenlees, Iodas CS CCU.:ai . :3 04
ustriel,
a prioridade
de eorresponPontos de acoplamento,
Reparte, e oa lado adjacentes formam pas- de flange.
pedio
deposnadena.
3.
Aparelho
para
lammar
Negas
3 — Eeluema de reação, d , neer.,
de Patentes da Alemanha, em 8 "2ens que PerearTel• 'Passagem entre
com fianges de grande largura, ca- do
,
. cem os pontos 1 ou' 2, ,eliac areaeluipedee•
maio de 1961, sob o risos
B.B.62:413
raeterieado pelo fato de que, em 'vra cedo pelo reto de que os a:dama(
49e.
, 10. O veículo definido no ponto 1, aparelho para la agem comentei, • eransmeseoree
emprete,diet ara e ntren
caracterizado Porque a dita -armação temo um lamine or eu:versai to apeies uni nele;
e:simulador lota. do conjunto de nicles tem uma abar- qual os exas verticaas deram-se n tro, erre que giram 0.3 ClIdCUNS
TOrino Ne 138.944 de 10 de inalo de tura central através do mesmo e no plano fermaeo pelos eixos dos rei( e presentades por sinais cederas:elas
qual o dito , conjunto de rodas está horizontais &apule e Infet.oe, silo de interruptores a seeeta nehaale
g „,
disposto no interior da dita gbertura. praticados, na caies Joe rolpe nu-- ou ce interepteres de rouversaeao,
ticais, furos para a peesaeun •u-terra
/tome: Wegematio Corporation.
11. O. veiculo Clefinide., no ponto 1, tete alta pressão, enquanto -que. na .com ordem de ,cernando puoi,
Local: Datadoe Tinida; da América. cuaderizado ponte 'placas .-de des- superfície fronte/ do dita túln ¥Pr '- ohame.nto dos mesmee
cooperante* são providas Sare cal, são praticadas em número itere 4 — requeria de ligeçeo, d acerZtgwo:3 Aperfeiçoar iento em Mo- gaste
á base do dito éterpo e os tôpes de ladre ran.a.nras para receberera a•I o cem os•poetes 1 a 3, ca rateara-,
cada uma das . armações de conjuntos água sob ceta preareo.
eo pelo feto da que, egas rae,e-aleas
de rodas para definir o trajeto de Finalmente. o depozitaàtz reinadi- estonas • tranernissoree rael,iteeic
<Privilégio de Invenção).
-rotação do dito' corpo com ; respeito os de acordo com a a'oevençue In- tenger sedo, eieo .enenegades, CJTOO
' PONTOS CARACTERISTICOS
às ditas armaçdes de conjuntos de ternacional e de conformidade cem acuam:adores . ele energia de eaa5erração, condensatiores. OU2 pateie:ara
rodas.g
,
o art. 21 do Código da Propriedade záb
1. uni. 'veiculo suportado em um
a colaaerealo de boblure.
12.
O
veiculo
definido
no
ponto
1,
Industrial,
a
prioridade
do
corresum
c.;..po
;ia/mornos° eareeraeueenuo
ia acumulada
acumulada durante o peei -rei ,de
:de veiculo caracterizado por consistir caracterizado porque a dita 'armação pondente peerdo depositade na Ite- :colistre
gMo. das reepecilvos in:nrops
do
-Medo,
em
15
de
Patente
°
1103
leda:.
Filete
' em um par de emaranhas de rodas, tem pernas dependentes
' Ores de eteerersaefite bem esmo doe
rade°.
.
de
Maio
de
1961,
sob
re?
um
g
lho
e
no
qual
opostos
do
anceneft
'cada qual compreendendo ume. aleçaspepotaros centetoe de polaca de
madura de conjunta de rodas, um par de -t odas treeiras e diardeires
acop/areento, contra- enarela de
•
ajando
os
lados
do
monoeixo de tra nsporte de carga singelo de gula eng
earieerearate aCureultela euaeneden,
TERMO
Na
110.236
•
alinasmenDa
olmo
é
suspeuse
em
Sadores Pertencentes a reseinareSese
Una conjunto de roda suportado no
de
-20
de
junho
de
1982
vertical
Obre
cada
tuna
das
pernas
Átto eixo e adaptado para ' correr ao
5' -- Esquema co ligação, de cerlongo do dito monotrilho, arranjos dependentes e Masado para ensejaaraiske do' com os pontes 1 Ta 4 catenteeera.tRequerente: -Siemens t
;suspendendo por mola o dito eixo e men o com as -superfícies la e:aia de. Aktiengesellschaft
cio pelo teta de çtue contato.. da pon--- - (Alernaeleat ,
dita r. Ma-M.4 eI arranjo suportando guia aôbre o monotrilho Para dirigir
tos de azep.aunento, ligados à' raseextremoa postos o collinnto asoclado dé rode la
pivotaimente
• Ponto Caraeeristicos: olaseueme. ma 'linha rauleplex do conve-graeao,
Ç' do
ene cerpo
vezou.o ires respeca-• 13. Um veicuio suportado em um de ligação para sistemas de trans- SUO acionados cem o dcnrilio de sivez armações de contruitie de rogas. monotrilbo, çaiaeteeeado por ema. mlásão Telefônica ereildplex Teci- nais codif cedas que servem creno
daderaços e giram perindicaramrs em
vedo,n
ni uorpo
c
de
le ur ~irado".
2. O veicule definido no ponto 1, preender
um acumulador rotaevo, sendo. que
(Privilegio de Iriveação)
caracterizado porque o dito arranjo par de conjunto de rodela suporteis
São levados em consideração apenas
e ira egin•eel e ar
de empena° compreende um ilgae num Meneai ho, de
Pontos Carooteristnin •
lima só vez contatos de pontos cie
Incuto em paralelogramo interligando ranjo suspendendo o itto corpo em
que se acham ligados
At...0:zt 1.4
1 — Esquema de ligação, através acoplamento
• dita armação
eixo e conjunto setes extremos
Mesmo tempo a duas linhas mulde rodas ee arranjo •de mola operaid- conjuntos de rodas, Ge ditos conjun- do qual é realizado o in.ercandilo aO
i umente interposto entre o dito eixo ta de rodas cada qual incorperando telefônico de vários sistemas de tip/ex de conversação.
e dita arrateato de conjunto de roda um eixo e um conjunto de roda dia- transmissão multiplex tempceizade, 8 — Esquema de, ligaião, de
blasereto ree!'en onente a dita ar- pla suportado no dito eido, o dito cada um dos quais arameira uma acôrdo com b Nuns dono) camação para elma com reapelto ao conjunto de roda. dupla incorporrm- Unha multplex de conversação' co- racterizado eelo fato de que elo sego
do uni par, de rodas coaxiais equipa- muna para, trafego a partir e a cita- acionados simultãneamento contatos
i dito eixo.
e
das com pneu:net:coa, os pneumá,t1- gar, qual são periddicamente
de pontoe deadoplamento, que se
3. o veículo definido rio Ponto 29 coa das ditas rodas tendo tlexibilida- dos, por Impulsos, • Lia assinantes do acham ligados à mesma linha muítiee eixos de
axial suficiente !Ma pe.rinitir des. respectivo sistema transmissor raia- plex de conVereação.
"que
eareeterleade
dos ligamentos
do dito ligamentopivô de
30eamento axial ,do dito eixo ara Irat. tiplex temporizado com o auxilio de ' — Esquema de liga" -de acene
estendem paralelos ao tapo do Mono.
aos entalhes dos ditos blet1320.- laterruPtoree de conversação, ~etcom os pontos 2 a a, caracterizada
os parapesm-s.s das rodas cr- terleado pelo a.o que s es o do
construido em forma der um acopla- pe.lo fato ue que o acoplador' apre4.
O
Medo
definido
no
Ponto
8,
Mandar
curvas
no
necereteento
da
ma
)
dor que apresenta, .pata cada par senta adicionalmente contatos de
caracterizado eenque os ditoa eixos dein de 186 , ,metros sem desliae late- de
combinação de linhas multiparte pontos de acop:emento, que perkne
de pivô se estendem noranats ao eixo ml produtor de desgaste material dos de conversação,
contato de Pauto cem a pares de'combinação' de linhas
de rotação do dito conjunto de ro- ditos , entalhes do pnenmáitco cern de acoplamento,um
para que possa ser multiplex dos demais sielemas transet:Perneta
de
suporte
do
e
-das aebre o dito eixo. -resPeitee
.
da missores reli/tiple*, temporizado coni
, ( eirecutado, através destes contatos
nrenetrileed
ponto de aeop/apeeneo. o tráfego ene Unhas, que conduzem a outras estaa
5. -0 veículo definido ne Ponte 2,
çõe.s para tr teego s a partir e a checaraceelzado porque o dito arranjo Rio ele Janeirci, 10 de maio - de 1962. tre mas s stemas teansmissore gar,
contatos esses através ceie' tarais
inulAplex temporizado, mi seja, mede mola e interputo operativamente
diante fechamento, por Impulsos, do ¡Me ser realizado o trafego entre
entre g dita armadura e unia das
estes
outrossistemas, trena:aia:urra
contato de pardo de acoplaraeato,
139.054
TetRedg
liginitg age do dito ligamento.
orize/o, e aPeesenta
rinueiplex
temp
respectivasmultiplex
gen°
12,•de- inalo de ' 1962 ,-^• de convemaças e de uma. linha mui- Igualmente contatos de pontos de
'
6. A cembinação.defmida•*nd peie
5,
to 1, crecterizada porque O dito co
alteei tiplex de 4saternas 'transmissores ima. acoplamento perten.entes a pares. de
neeeererda: seagieata
tipiex t porizeto especiais,, que, rembinteeão r•or entes enunap.gxe que
junto de rdda compreenda, unr culla Cc. Ltd. alap5.0).
.
,
em vez de assinante; contêm ,acuant- consistem ele uma linha- Multiple*
e uma roda equipada com pneuneee um tal oated, asteme. tramam:sor
tmvereaçãO,
Titulo: Proectes0 O ÀParació - Par,! !adores
de energia de ..c
.
tico lixa no dito cubo.
laminar vigas com tanges de grume que, em cadaperíodo - podem ser lie multtplex temporizado que contem
Aecozelbinagão , dCflrildà neponte
•" largura. .
gados 2,, sua Unhe multipleg, para linhas que condueem a ou'eas esta.
,
i
O, carereerizada porque ta Alley:Manco
em vez de assinantes, e por uma
(Privilégio de Invenção)que possa ser realizedo também (3
do dito corda:no de roda earziellexig'
taitifego dentro dos si:sereias trans- -agia multlplex de um dos outros
suficiente pareepenni' Pontos característicos
'
~ore multiplex -temporizai ', de temperizade, provido com areumeadotir deslocenento raiai do dito Cabo 1.. Preeteee etaa
com moo .que ,em • todos' ates M.me de yes de aceno> de convetsação em vez
em relação sã entalhe dos elites pneu:- flanes
reg me, no mesta° Instante só. pree de aesinancesacontatos • ésses, atràvés
grande -largura,
r,,araetenmeteis paia permitir às ditos rojas sacio pelO fatp
e emelt
ceará ser acionaeo uni único tater; das qiihís pode ser jealizado nade.
dê
dentro dos demais sistemas trintadrcundar sumis no roonotrraio de
efetuado. ¡leiacorroerdisposição de ?Matar da , ealiversatt2O, polo os go ssotee
raUlteple ttemporinado cana
om raro na ordem e de 126 metros ou Continua,
um la,minador Uneenear
de mineira ammiulad ores de energia de
Ove conduzem a outras estasem dr:aniagem /aterei produ- que. os. eirms nes roros te:rates sesam
transPbem de maneira eenbee
tora de a...sante: meterial das ditas sita-ao:1s to
oleia, o lapso de tempos situado entre ções para Weg0 O. partir g .a cheineteretes da- manobra dos inter-. gar.
nau 3.,3 de Fre-medeie° com reseelit • dos 'rolas -horieentala Sup,erlor e infe' à superfícies de suporte le monotrilho. rior, cc rosco vetiece do duo. „airteete_ ruptores ae dzn. erzaeão pertenren- 8 — Esquecia de ligação, de acôraio/tante • serem
8/ O veiculo reemido •rie eaner 1, dor ar.o aciénadas, Ireatrarmien g ue :es
do com -os POnots 2 ai etaracterizarizado porque o 'díto ezrpo de te, até moverem-se com uma veluei- IP ara fite de emil)oneatáo- do pelo fato de que o adrmeicior
culo tem uma estrutura de piso dada mie sub&atirialneente r.teres- gra ente estes eseeneeptes.
apresenta aegiclonalraeotte coutat oe
•
gacts
plano que se estende de exiiremo a ponde velocidad
e
irligagegeo,
de ad de pontos de acoplamento que ae
de atinais:g; antes Eseganua
extremo da mesmo, o dito pipi sen-. de ter enfeio a heeinerna
.ctim - o ponto 1,- caracterizado achane ligados, com uma das -suas
dos enterroMpide . anchas P eloS aloja- 2. Apa-,eliio jata kdtusaar. vetes •pelo • fet erjí de que o acoplador apree conexete, .seera linha EnUltiplex aoincutas dee rodas qde Se projetam com flanges de . grande largura tac17:1a infaâ3 ceie' atos de pedal e, com.à outra emente
;
a ume
soima do seu nível em cada extremo racterleado
sV-Z39.enientõ (lua Pe rint- das Unhas nnittipiea dos demais
o'ra,
pe7o, tai.i••
Eie•
de 11os-irra
a dita estrutura de piso e incluiada,! aparehty para tive,
•en
oore ,turniados por urna temas transmissores multip/eit tema
asaa.todas dos ditos coniundt- de aro
- tendo uri ?e — •
• . ' dr 10'
n.un..-ellseça4.") e por
P porir-ca corn linhar( eme eonduzera
ve• tece „
I uai os ecos 4re _
7
[c.t•

s

• ff/

-

•

,

es

•

•
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• Min da 1

•
para outras estações, através das dos cone O auxilio de sinales codifica. Industriai, a moridade dos corres- pazes de derivar um sinal' elétrico
quais pode ser reallzalo o trnesrldnr que servem como enaereços e pondentes pedido; depositados nal Nasalado ,sinais de :nformaaaa in1
entre es.es uerinds s.stemas traria circueam
em um acumuiador rotati. Repartiçáo de Patentee da A'snr-1 clusos, caracterizado por um til pomanear mu tiple:: temporizado, o•J vo, sentia que contatos de pontos da alia, em 29 de junho de 1961, 18 de altivo
de amputação capaz de arapuseja, mediante feahameato, por ira- aceplemento ;medes co mesmo tempo novembro' de laia 2 de
de 190- lar automaticamente dito sir al eépalsos, ta tais contatoe de pontes de a duas linhas multiplex anato consi- e 2 de abril de 19a2. abril
,
trIco de um valor baseado rem uma
acep.:a:salto acedes a uma tinha derados apenas uma única vez.
earcentagem peefaterminada amplitumtialpize: iaiecalsil e ki respectivas 13 — E.quema de ligação, de acôrde do sinal de Informação mais remattiplex dos (1Z01213
emes do em o ponto 12 caracterizado fado
Ténno N• 140.355
cante que aparece no referido sinal
eletrico e por um dispo:ata:o de exbem cano
apresenta can:cos
de tato de que não são acionados simuide 28 de junho de 1'a52
pen.os
as aceplame.nto
que perna
tração para extrair ditos sinais de
ameamzinte aiveeses contatos de
• •
ca,a a pare; da cembinaçãa de anna• pontos
acoplamento que te achai:. Requerente: The Natio-nal Cash Re- informas% do sinal amputado.
;. plex, cerapee 03 por umi linho ligadosde
à mesma Uniu multaplex de gister Company.
4. Um circuito de acõrdo cone
mulapax de uni tal outeo sistema um alacres
traneraasear mu.tiptex temam-indo temporizado. transmissor .multiplex Local: Estados Unidos da Amé- o ponto 3, caracterizado pelo fato
de
ficar
previsto um dispeeitivo mcom lineas que conduzem a outree
— k:stiuema da ligação, de aula rica.
ala:lar de sinal capaz de deitar a
eaaçõese tra vez de assinantes, e pee do34Com
03 ptAlt03 8 a 11, e 12 ou 13• Titulo da Invenção: Circuitos de ampliais:e manima de cada n ttl de
unia anta multiplex de um dos
caractedzado pelo fato de que &- Deteção
infonnasaa e capaz de prcduzir
de Intornizrato de Sinal.
mais sia-anisa neraase:es 011211i. versos
contos de pontos de acoplanível de amputateio amai a uma porpica tempori:ado com acurara deae, mento ligadoe
— Privilégio de invenção —
linha multi.
centagran predetermipatta da amplide encra.a de conversaef-to em vez da pleic erpecial, àsómesma
são fechados ao
tude ináxima do sinal da informação
assinastta, taravas das quis pea. mesmo
Pontos
Caraetertrticor.
quitado pertencerem à
mais _recente, sendo dito silvei de !
Ler rcalizaao o
tráo
reg dentro dee mesma tempo,
ligação telefónica.
1. Um proces:o da deteção de si- amputação alimentado ao referido
drama s.staneas tansintsores multi-nais de inimmaçao colide:as cm uni dispositivo de amputação; e sendo
pica temporizado com -linhas que 15 — Esquema de agação, de actaa sinal
caracterizado pelas fa- dito dispositivo de eatração capaz
coz• :azam para outeas estações pare do com os pon.os 7, e 12 ou 13, ca. ses deelétrico,
auttmaticamente amputar-se de produzir impulsos de salda discretráfego a partir e a chegar.
eactarizado pelo fato de que varies dito sinal
elétrico de uni vakr ba- tas em respostas aos referido: sinais
rotativo são reunidos
9 -- Eequ:ma de ligação, de acórda acumuladores
cm uma porcen.agera prede- de informação, sendo cada impulso de
um ou em vários aeuratradcres seado
com os pontos 1, ou 3 a 6, carectera em
terminada da amplitude do sinal de toada iniciado substancialmente no
nado peio Iam e,3 que o acoplaeca rotativos comuns.
infaimaçao mais recente que apare- ponto máximo de cada sinal de inaprezenta adicama mente contaaie as 18 — Esquema le ligação de acor- ce no referido sinal elétrico e de ex- formação; e pelo fato de existir um
pontos de acoplamento que se actuar do com o ponto 15, caracterizado trair-se ditos sinais de informação dispositivo de - realimentação capaz
ligadcze com uma das suas consxdas pelo fato de que acumuladores rota• do sinal amputado.
de alimentar ditos impulses de saída
individueamente a uma das linha avos silo mundos com um acumula- 2. Um proce:so de •acórdo com o ao referido dl:positivo ensa'ador de
muplex uos staamas transmissor.. dor rotativa de uni dos sistemas ponto 1, caracterizado pelo fato (te sanai e sendo êste último construido
• mullepleit temporizado, e apresente tranemattores emprepadcs, em forma referido valor de amputação ser de- a disposto para testar dito :anal eléconta-toe de polaca ae acop.amento, de um atremulcdor rotativo comum. terminaeo en:alandode dto sinal elé- tricoque lhe é aplicado em períodos
ligados cem a oura conexa°, em n
pelos referidos sinais de
Esquema de ligação, de ac5r. trico em um periodo no qual dito determinados
conjunto a uma linha multi:ater e,eos pontos 9 e 12, carac:eriza. sinal de ifeamaçfm sapaçasio se acha salta.
praia!, que se aczam ligadas, com doc;com
pelo fato de que os contatos ele em um 1.1:1XIDIO pata pa..parcionar 5. Um circuito do acardo com 08
unia das suas conexões, em et:ajunta aemes
acoplamento, ligados
um silvei e amputação e pelo fato pontos 3 ou .4. caracterizado pelo faa uma tal linha mu....plex especial mesmade
multiplex especial e a dos referidas sinais de mformasão se- to de ficar previ:to uni outro diae, cem a outra conexão individual diversaslinha
multiplex de sistemar rem extraídos do sinal empu.ario pe- positivo de amputação capaz de automente a uma das linhas nau típica multsalexlinhas
temporizado, são asionadas la diferenciação do sinal elétrico am- maticamente e' fetuar ama aritimira
das &noas eas.eMae tratuntlesares 0.12t otaIND.0
de siretis c od!ficatlos putado e pela forma-de do Impul- amputação do referido aluai elétrico
mu:4km semparamdo t,.1 exo
servem como endereços e cir- sos descrito: em resposta a caracte- de um vetar baseado em uma percende eashanac, acasuera aritate "e que
peritedicamente em um acumu rísticas predeterminadas do sinal di- tagem predeterminada aos uiveis de
conduzem a ouram estações ou insta. saiam
ferenciado.
amplitude pico-a-pico Instantânea do •
lações eemelhantes para tr sana a leder rotativo.
referido sinal elétrico, axciciario a
partir e/ou a chegar, contatos êsse, Finalmente, a depositante reivin- 3. O circuito de deteção para por amplitude
referidos sinais de Inatravés dos quais pude ser realtarie dica, de ac5rdo com a Convenção In- em matica o processo de acesrdo com formasãodos
e efetuando dito primeieste treino mediante fechamento, ternacional e de conformi aade com o o ponto 1, no qual ficam previstaos
dispositivo de amputaaão rma sepor impulso:, dos contatos de pontos artigo 21 do Código da Propriedade dispositivos de produaão de sinais ca- ro
gunda amautaeão do sinal eaStrico
de acoplamento que estabeiecem liobtido após a primeira amputação.
Iffile~11111
gações entre as respccivas linhas
maallemassarenegum
inultiplex.
8. Um circuito de adiado com
qualquer dos pontos 3 a 5. caracte10 — Esquema de ligação, de actk.
7.-izado pelo fato do /atedie :arcua°
do com o ponto 0, sar-cteriaado Peal
de deteção
ser capaz de campa r esfato de que o acoplador apresenta
'ais ds $p r-- • • ' • 1 raie
adicionalmente contatos de 1/ 011(03 de
série de sinais elétricce de um vaacep:amento que * 13e:teimem a um
lor baseado em uma paaasitae..m p:epar de camainação, composto *por lideterminada da am elituas irsnema
nhas multiplex dm demais eattnnar.
•
do sinal de informação mais recentransmissores multiplex temporizada
te que aparece em aualnuer dos na
DO
com linhas que conduzem a ouiraz
feridos diversos sinais elétricos.
es.asõm ou Instalações semelhante,
mediente ligação às respectusis ia
7. Um circuito de ac5rdo com O
nhas multipax, de modu que, meponto 6, caracteiazado nelo fato de
diante fechamento, por impavas, de
ficar previsto um dispo -alvo de conuni tal contato de ponto de acoplatrole de ganho capaz do trazer cada
mento, ligado á, respectiva linha mu.um dm referidos sinais elétricos ate •
tiplea, poderá ser realizado o inter
COM A
aproximadamente a mesma amplitude
cambio entre êstes tamis sistemas
tnedia de pico-a-plco.
tennxatzado.
transmissores; multiplex
EMENDAI CONSTITUCIONAL 14' 1
It. Um circuito de acareio cem
11 — Esquema de agaçao, de mor
eualquer dos pontos 3 a 7, caractedo com os pontoe 9 ou 10, CR nt‘teri-Azado
pelo fato de ficar previsto um
DIVUIdOCAO ele 643 (39 dama
•
sada pelo fa-o de que o ta/miado.
dispositivo de contraio de ganho es-."
e
apresenta adicionalmente contacto:
paz de trazer cada um dos referidos
de pontoe de acoplamento, que perAnais elétricos até aproximadamente
r. raesma amplitude 'narra da pico-atemem a pares de combinaram coxalasa
"
postos por ume linha multgàex de
PREÇO*
NCr$
0.21
j . Um circuito de actiado com qualum tal outro sistema transmissor
seer dos pontos 3 a 7, caracterizado
multiplex temporizado com Unhas
pelo fato de ficar previsto um dispoque conduzem a autua esta .ões ou
eitivo diterenciador capaz de diferenInstalações semelhantes, e por UDU
ciar o sinal elétrico amautacla for-•
multiplex da um sistema transa:nisso:
A VENDA
mando dito ~Mu de extração
mu:tiplex temporizado especial com
mpulsos discretos em resposta a cruacumuladores de energia de coimar.
Na Guanabara
• -emento pelo e) do sinal elétrico amNação cai lugar de assinantes, contaInalo
de
Veadas:
Av.
%Mon
Meta
putado diferenciado quando a forma
tos asses, através doa Miais pode ser
de onda na realnitensit da um ru-,
Miado Is Minutem da Pateada
executado o trais:go dentro dos der.amento
pelo O possui característica
mais sistemas transmissores multi,
predeteririrarlas.
Ateade4e•
pedtdos
ode
Semeo
de
RI:embalsa
Pastel
pies temporizado com linhas que
ia Um circuito de rasõedo cem
conduzem a entras estaria*, Ou 1/1-.
qua.quta Ca. pontos 3 a R, eidac ...etalações semelhantes.
'
rizado ;tela fato do referida sinal aé&a ariana
— Esquema de Uge.çaoarle acta
trica ser p.e::•.,vir.k,
•
lvo
ale
g.de
ae
O
I,
de rasto
•••
do com ce pentes 7 a 11, erracted-•
zado pelo fato de_ que 04 dieta dei
nela is to de os relerdes same de
pontos de amplamente, 'atados á
P.;:çz!,) de
infarmação encf:;•retem
mesma linha MUltiplas. *ao adonisai
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aciona um manancial de voltagem aios.
Ti-RIMO N. 140.846
caracteres correspondendo a partes ex- de lâmina inserida à Maça em ranhuras providas em ditas pernas.
ploradas dos carateres.
tável, 9m lema velocidade que está de
De 9 de julho de 1967
r Sq11.1anaa reivindiUm circuito de acôrdo acra Fina-m:n;:e,
10.
acôrdo com a velocidade sob a qual
Requerente: Gebrüder Su:zet Aktien- opera o cantador.
c
o ponto 4 ou qualquer dos pontos 5 a os favores da Convenção Interneta 9, anexos do era a 4 a-:ac do cio -ai vi to a presente, .nvençao ter gesellschaft (em francês:
5. — Contador a dt .,;. s velocidades, de
peio fato de os referidos níveis de am- sdo deposi•ada na R:partição Oficom o ponto 2, caracter'zada
plitude pico-a--pico ao referido .edira: cial de, Patentes do Domínio do Ca- Sulze.r Frêres Société Ancriume) — acôrdo
pe o Jato 'de que o meio seletivamente
(Suíça).
tétrico, excluindo a amplitucle das nadá, em 9 de agôsto de 1961.
inc'ui um meio de engrenagem.
referidos sinais de informação camprePontos característicos de <<Embolo de operável
qual compreende uma engrenagem que
o
ander, nível preto e branco do refeTrabalho para um Motor» — (Privilégio tem uma posição de partida, para ratas
TERMO al9 140.549
rido sinal elétrico.
Dgpositado em 3 de julho de . 1962 de, Invenção) .
a roda da ordem seguinte à ordem mais
Reivindica-se. de acórdo cem a Conbaixa, com a - mer.ma ve l ocidede e
Pontos característicos
Luigi Papa (São
venão Internacknal e e Art. 21 dc Requerente;
na mesma direção c:mo a roda da
Cddigo de Propriedade Indu. :trial, a Paulo).
1. — Embolo de trabalho para um arde minais baixa, • bem corno um
prioridade do pediao correspondent,g Pontos característicos de: '"Seletor motor,
em particular, êmbolo para um meio de canse, aperataramente
azpositado na Renartiçad da Paten- de movimentos lineares" (Privilégio motor. Diczel de grandes dimenc:Cks, ca- gadO za duo medo do enerenaaam,
. tas dos Estados 'Unidos da ArnériCa da Invenção).
pelo fato de que a superl'icic destinado a renrimar a enorenas,am
em 31 de julho de • 1961, sob número .1 — "Seletor de movimentos linea- racterizado
-)
do êmbolo é tornada áspera e à sua posição de par 1 Ia, e a trava125.003.
res", caracterizado par um elemento, ci-inelrica
eaa
mucom uma áspe.ra camada metá l- ia nerra
ativo (E), suportado por -uma haste provida
dema da reZirae uO ano., para o regiRio de Janeiro,
oa
para
o
per:c:do
de
experimentação
da
corra
Abre
rolos
(R)
aos
q
ue
,
(A).
me de baixa velccidade.
quais é mantida em, leve, contacto máquina.
par
meio
de
um
roleta
da
pressão
TERMO N.° 140.451
2. — Êmbolo de trabalho, de acôrde G — Contador a duas velocidades,
(P);• e por Éste cle,menta ativo (E) com o ponto 1, caracterizado p ele, ::,Áto elo :_sLrelo com o ponto 2; caracteriDe 23 de junho de 1952
ser comandado por um setor (S), de que a super:icie de deslizamento do 3ado pelo faio de que -o moo para
o transporte tran:feridor enIn:ou:rente: Cara:á:ala G 2:19.., rl Elec- que por um pino translada um cabo embo o é tornada á,:pera com o auxilio aí:atuar
tre as radas d.a.-3 duas ordens mais
(C) esticado, em ciclo fechada .stibre
tric bernpany Lan i ted (Canadá).
bancas,. inclui: mi pranelra miare(N) ; e ma i s ainda por um se- de játos de areia.
Aperfeaçcamonta em inter- polias
dentado (D), prêso ao eixo (X) .• 3. — ,rebolo de trabalho, de acen.de manem em rao-o'aiadm o/Cotaria; urna
rupta": elétrico. ---‘-Pr_viiégio de in- tor
do setor (S), com raio maior que o com o ponto 1, cáracterizado pelo fato 2sauncia enar a era ; um pinicão
transportador, dtado que a seaunda,
.
veação.
dêsse, sendo estabilizado em clivar1 — Um ap:afeiçoamento ern um em posições assumidas, por Meio de de que a canie.cia de experimentação enarenagern e pinhão trannaortador
molveon am.rs unitáriamenie, sando
e..étrico ce.rdctanzada por uma mola (F) que aciona um pino, o consiste em cobre.
campa:ander una tampa isolealia lo- qual encaixa-se -aos dentes do mo- 4. — Smbolo de trabalho, de acôrdo montados suara a primeira engrenar
gema e a ursa terceira engrenas:em
ba:nada tenda /una pando
tor (D); e finalmente per um braço
paradas laterais, parscica terminais, (G), fixo ao eixo . (X), dos motores, com o ponto 1, caracterizado pelo fato na roda da arde nareauinte, à ord:m
de
que
a
camada
metálica
de
experimenmais
baira, entro:ada com a segunuma tsazaira 'a p erta um orifício ten pelo qual aciona-se o conjunto tendita parede frontal para receber a do o referida eixo (X) outro braço tação é aplicada por- processo a pistola. da engrenagem, Condo que a roda da
crelrrn mais baida trem:mita paridsliparte manipula da um marabr dis- (B), que aciona uno nonteiro, (Z)comente ao pinhão transferidor. a
parador Montado- articuladamente saibre um mostrador (M).
fim de enraiar o treino:te .transferidentro de dit/., tdialp „ pelo nana_ 2. — "Saletor rio movimentos liTERMO N. 140.875
dor o durante o fune- nonamanto em
dti: recuso; de :no uma de catas neares", como no- ponto 1, caracteDe 10 de julho de 1962
baixa velocidade, e com o maio seleparedea laterais estendidos de sua rizado por poder colecar-se uma pehorda traseira para acomodar termi- quena mala (m) do tração em serie
tivamente operável acionando a miRequerente:
Toledo
Scale
Corporation,
nai; condutores. membros de con•iata com e ciclo dg caba (C), tendo tenneira engrenagem, e com ela a soda
, afiardes a ditos redn"nrds e caparas são maior que a fôrça necessária pa- LI 5 . A .
da ordem se:minta à ordem mais
de atuaçl.o por dita disparador. rudes ra movimentar a haste (A).
Mina, cem a mesma velocidade ana
Pontos
característicos
de:
<<Contador».
, molsjo calmados dentro de dita 3 — "Seletor da :navmento slimearria chre-ao como a rcda da or(Priviiégio de invenção)
dem mais bl i na, durante o. funcioa i tampa e amparando com ditos dir- ncares",
como no ponto 1, caracte-•
paradar da moda a. pressionar dito
namento em alta velocidade.
Pontos . caract2ristieos
ddparado: para uma posição "lig O.- riaado par poder, em lugar dos ralos
do" ou "dos igado", uma plZca iso- (R) e do rolête (123, colecar-se guias
7 — Contador a duas velocidades, •
1. — Contador a duas velocidades,
de ac'A.,:dn com cluak.,uer dos pontas
latia: para facioso- e traseira aberta para a baste (A) deslizar.
caracterizado
.
por
compreender,
em
comde dita tampa, e uma placa suporta 4 — "Seletor de mov imentos )1- binação: uma puralidade de sodas por- antaradroa, caracterizado pelo fato de
em forma da "..3" prêsa contra dita neares", como, nas pontos 1, 2 e 3, ta algarismos em montagem rotatória; um saram- providos meios para ac i onar
placa isolante aas paredes terminais caracterizado por as polias (1\1) pono mínimo uma das rodas em carádara mser inclinadas em .relação ao meio de entrada para rotar uma primei- ter adicional, a fina de acrescentar
• dita tampa.
2 — Una,apagelçaamento no inter- plano dos setores (D) e (S), egnti- ra dessas iodar,: meios para acio- uma segunda entrada, a ser aditivaruptor eletrico cm.forma definido no nuando o cabo (C) com seus trechos nar o res:ente das rodas com primei- ' monte introduzida no contador.
ponto 1 csaac'z,erizada pelo • lato da retilíneos paralelas a . direção de cies- ras velocidades relativamente à ve_ocida- '3 — Contador á, duas velodidades,
que o memb do dr c natsts) do um das locamentp da haste (A) .
de da primeira roda, provendo assi.n.s de acôrdo com o ponto 7, caracteriterminais e localizado diretammte no 5 — "Seletor da movimentos li- funcionamento em baixo -nloa:dade, e zado
fato de que a segunda enterminal d.- mo a a. forma: urna neares", como nos ,pontos I. 29 3 e meios para acionar o rastaMe das rodas trada pelo
é adicionada aoa contador engrande superfda de resfriam:rito. 4, caracterizado por o ponteiro (Z)
com,
segundas
velocidades
relativamente
quanto
és;:e
estiver inativo ou em fun3 — Um apeefeiçoaracnto em inter- poder ser corrido e-guia:10 -por um ou à velocidade da primeira roda, provendo cionamento.
mais
cabos
(L)
fechados
em
ciclo
•
iruptca elétrico defin:do no ponto- 1,
funcionamento em alta velocidade.
9. Contador a duas velocidades,
caracterizado pelo fita de que o dis- sobre ° roldanas, sobre um mostrador aoim
2. — Contador a duas velocidades, de substancialmente conforme descrito
parado: atua dita• niatbro do con- (M) cuja, superfície superior é plana
adirdo com o ponto • caracterizado no relatório apenso e ilustrado nos
tato aplicando ama Roça que tem ou curva.
um componente poojetada perpandi- 6 —. "Seletor de movimentos li- pelo fato de que: as rodas porta - algaris- desenhos anexos.
. cultumente. ao 'plana das suparficies neares", como nos pontos I e 5, ca- mos vão dispostas na ordem crescente; Finalmente a depositante reivindij do contato e um Orrtireurnta estjen- racterizado per o ponteiro (Z) poder o meio de entrada imprime a rotação à ca, /10 acordo com a Convenção Intildo peralalo ao mrsino da talado a ser duplo, e mforma de 'duas letras roda da ordem mais baixa; o meio,' des- terna-danai "e de confcrmielarie com o
prove: urna. ação cio esfregamento "U", deitadas e encostadas entre si tinado a acionar o restante das rodas artigo 21 do Código da Propriedade
eôbre as suparlic es da centato.
pelas suas bases, estando uma des- com primeiras velocidades, provendo Industrial, a prioridade do corresda outra de meia largura, e
4 — um s.parfaiçaamentg -em inter- locada
pondente pedido, depositado na Reque o • mostrador será visível funcionamento em baixa velocidade, in- partição
ruptor elétrica confmme d:finicio no sendo
de Patentes dos Estados Uniclui
meios
para
efetuar
o
transporte
entre
as
pernas
de
cada
'
"U",
era
ponta 1, ca.:actuando paio lato de
dos da América do Norte, em ia de
transferidor,
entre
as
rodas,
e
o
meio
de
um
lado,
ora
de
outro,
sendo
que,
que o membro iilsparadca a montado
julho de 1961, sob o n9 123.683.
de modo aidiculada por nado da es- quando um lado é visível, as pernas ; para acionar . o restante das rodas com
do "17" oposto encobrem parcial- segutidas velocidades, provendo fundos pigões projetado: traroversalmente,
em ata velocidade, inc l ui um
quais são localizados em mancais ou mente as leituras adjacentes, que es- _namnto
TntM0- Nu 14i 075
apoios abertos praridas em pardeles tão alinhadas horizontalmente.,
meio, seleti-nv.mente operyel, para rotar
DE 17 de JULHO DE 1962
• opostas dentro de dota tampa rebai- 7 "Seletor de movimentos li- a roda da ordem seguince "a ordem mais
xada, e presas em um lado por dito neares", corno nos pontas. 1 e 5, cacom a mesma velocidade e na Requerente: Monsanto Company
'naco pre slonador e na outro lado racterizado por o ponteiro (2) poder baixa
til. S. N.) .
por. um de ditos terminais conduto- ser duplo, e mforma de uma -letra mesma direção como a roda da ordem —TJUJ.:
Um Dispositivo Ondulador.
res.
"H", cujos pernas, horizontais, per- mais baixa, de sorte que o transporte
5 — Um aperl'aiçaareento.em inter- mitem as leituras do mostrador (M) transferidor deixa de ser efetuado entre
(Pridlégio de Invenção),
ruptor ...MU-ia° conforme definido no entre elas; estando as leituras des- as rodas das dUas ordens mais baixas,
ponto 1, csractarizda pelo lato de locadas de um lado em relação ao durante o funcionamento em alta veloci- Pontos Característicos.
que as pomas d.e dita p:ac.a suporta
de meio espaço, sendo que dade.
1. — Um dispositivo ondula)or
em forra da. .11 estam:em-se através outro,
a leitura de um lado é ver- 3. — Contador a dilui velocidades, dotrao de urna enfgrena -de recessos peov"da.; por prajdala em quando
as leituras adjacentes do lado de acôrdo com o pont- 2, caracterizado doti cio dai uma engrenage-n para oncada panai terrnital de dita tampa tical-,
aposto ficam parcialmente encabar- pelo ,fato de que o meio, seletivamente' dular um filamento, caracterizado
paio foto de que ião formadas ranhu- tas.
fato de compreender tur nisão
ras erbaxadaa nas paredes interna
inclui uni meio de engrenagem, pelo
8 — "Seletor de movi/roo-dos 11-1 operável,
dotado de uri,- anoraliaa:la de rasa
•de ditas projoçãas quo nlin uma li- neares",
ac_onedeí
pelo
meio
de
entrada.
substanciaanente como o
ges espaçados, uma pluralidade do
geira Md nação e sie/ mais prefudda
descrito; rrivindicasio nos pontos 1, 4. — Contador a duas velocidades, de dente; colocados nos rasaos e tendo
adjaannte à par-ode dionneira
acordo
com
o
ponto
3,
caracterizado
pelo
2,
3,
4,
5,
6
e
7,
e
apresentado
nos
nos seus lados opostos orelhas estampa pasa 3.ntrj da , qual ditas porfato de que o meio de engrenagem teM idas s.. um par ge placas extra.
tia's pedem ser exp.Mdidas por meio desenhos -anexes. -
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mas fixadas ao meão e tema fiar- ma das suas extremidade% uma caTERMO N. 132.417
tes móveis entre si, ligados em série com
ges sobrepostas às orelhas, para re- :nada de material elástica, unta Pinum elemento fusível em cada fase de um
tarem os dentes nos rasgas.
I ralidade de dentes arredondados coDe 11 de setembro de 1961
circuito
polifásico, um mecanismo de
locados em rasgos prédeterminados
2. — Um aparelho p ara ondular
operação para simultaneamente abrir e
------ino
outro
melo
e
tendo
nus
seus
Iaum filamento, Care'eteriz" Pelo Ia.' dos orelhas estendidas, sendo os di- Requerente: General Electric Contpa- fechar os ditos contatos de chave into de ccmpreender uma primeira eu- tos dentes arredondados e achatados ny — Estados Unidos da América.
cluindo meios que forçam os ditos congrenagem onduladora, uma segunda colocados de modo a engatarem uns
tatos de chave para a posição de dia
Titulo:
Aperfeiçoamento
em
Aparelho
engrenagem onduladora excênteca nos outros para pegarem entre êles
engrenada com a primeira engre- um lo quando os miadas são roda- Protetor de C:rcuito Elétrico — Privi- culto aberto ,e meios de travaniento para
reter os ditos contatos na dita posição
nagem, tendo cada uma das ditas dos, meios para rodarem os meões. légio de Invenção.
•
do circuito fcchado em oposição aos diengrenagens dentes wemuvivels e umr> pluralidade de dcires aguçados
1. Um aperfeiçoamento em aparelho tos meios de pressão, caracterizado por
meio. para acionarem as engrena- armados nos rasgos nos meses enprotetor de circuito elétrico, compreen- compreender meios de disparo para solgemi.
dentes achatades num meão dendo um disjuntor tendo
3. — Uma engrenagam ondularlora. treososdentes
•
tar os ditos meios de trava:acato ia.
arredondado
no outro contatos de chave, cooperantes, relativa- c:uindo
caracrizatia
apelo fa.,o dc cumpre,- Leão e tendo° nas 'suas z;
um membro móvel de de paro e
eatremidaander um meáo dotado ne tuna pluorelh?s estendidas c uma plu- mente móveis ligados em série com um uni ni..canato de disparo assoe aio a
raliaade da largos ratilaa es pia :mias, ees
elemento fusível, um me:o de operação cada faze do dito circuito, coar,-.rt.:ad taralidade
de
placas
uma pluralidade de dentes chatos nas
mrões
nos
seus extremas
taccee apfixadas
ostos
e para abrir e fechar ditos contatos ci() cada um dos d:tos maca:is:nos de
co.ocados nos rasgos e
.a Os de tt n a l f'anges
ás arelbres natando naaos que tarçam ditos coma- disparo um eletroimã inc.uindo ua:a boexartmlaaties côncavas, tenda va r ia „a•;., a ja% a sobreposaa.
a•t
tos para a pcsição de circuito aberto e bina e tendo uma armadura móvel para
e
um c„o3 eitos dentes °rabias e•tencs
lir
dea rcz seas lacios apaetos e una por .1'n, os ditos dentes nas ditos ras- meios de travamento para prender os di- ema peu ç.:o n,:o a:zeida a Alin de
de platas extremes fixad a ae) ost......).
s . __ . tide e leakitier caracir.ris_ 103 contatos a e chave na pos:ção de o o membro de dispara para -ta
racterizado Por comp-cn.ler que dito
e eng::::-nao a3n areihas rata: rete- t. ea nova e inventiva
aberta, eia reanbro de la eaio
cauto desciita meios de pressão e meus de disparo sição
re -i i dentes os l'.',V.*?...».;
móvel assoando a cada unia das das
3,11.i..
4. -- Um apr.telho narr: aetialar I Finalmetae, a depositante reivin- para soltar os ditos de travamento, ca- armaduras, sendo cada uns dos ditos •
tal filamento, cal-amei:c.a-1a
arao A.
:Ia- , ,
a
a ...e" •
nse,
ia o racterizando por compreender que dito membros de bloqueio forçara, para uma
ta t:e cernir eeraier um al. :1
2 e ngre- ., irtlanar
c' c aal e de canfornudade meio 02 inc t;i um membro de I aaa.ção a X.m de a :rançar e paniaea.a e ns oaaalaaoras„eaaa ama c:as , ez:t..1 o nraao
dinu.ro móvel, um
incluindo cana. mente sua 'armadura aseociala na
21 do Cu•aao
da Prodl ns engranage.ns um ,. plurulalace : aaaa,aa iaaaaaina
a nao.tdade
do uma bobina e tendodetrolmã
um armadura mo, posição atraida, incluindo uma das da
i s • -'• •• -,
- h t d- • •••.r •- er.' a"-"' • ' -.. !• e-r,'.*.T.:3':en',.,.en"e
ae:iicto, de axatado na. vivei para a pasaao caraida a ian de tas armaduras unia saliência de travacia a oal,: • a das diats e:ta la:na-erra: ea , re-araalo de Patentes
dos lanados atuar dito membro de disparo para unia mento localizadas, quando a dita armape e uma
pl
•
tralli
ale
ae
dell
4
'03
c
a.
"
•
•
•
•
.
Tal . as an Ana nea do ana e. ein 21 posição de disparo, uni membro de blo- dura
se encontra na posição não atraida,
1:, -e::: cs adaptados para engatarcan de. julho de 1501, sob o a-, f125.73a.
queio móvel forçado para uma posição de . maneira a alcançar o membro de
e: daes dentes achatados aan c fim .
—.
de arger o filamento eat e a taes e 1
para engajar e prender mecanicamente t bloqueio associado e prende-o contra
teado uma das nill:3 eageenagens
dita armadura na dita posição °fralda, sua tendência, em uma posição não bloTaRIVIO
Na
142.71a
dentes. aguça:ias colocadas entte os
dita armadura incluindo um ressalto de
meios de rearmamento e ind.cade peje: o filam e nto catita éles e i fiaposítada em 5 de setembro de 1562- travamento posicionado quando dita ar- queada,
dores separados operaveis ligados a
d It . '
e da • d 1 .
5. — -Um aparelho pua, ondular i Requerente: Orease Dalin Casa --: madura se encontra na posição não cada um dos ditos membros do bloqueio
u.n fio, caracterizado PC , 3 fato de • (Sa° Paulo).
- atralda para engajar dito membro de para lazer voltar os ditos membros de
bloqueio e rete-lo contra sua pressão em bloque:o individualmente, as suas posicom reender uma primet.at ençaena-p
Modal° de Utilidade
uma posição não bloqueada, meios de ções não bloqueadas e meios reagentes
gern dotada de uma ol le
ia de
Pontos característicos de: "Orle- rearmamento e ind:cadores operáveis à interrupção de circui:o pelo emento
dentes achatados exados a ela em
Intervalos espaçados, i.endu cada um. nal modelo de máquina furadeira". manualmente ligados ao d:to membro de tufai em cada unia das ditas fases do*
dos ditos dentes achatadas uma eubloqueio para retomar dito membro de circuito para energizar o respectivo doa
Reivindicações
.
mada de material elaseiea fixada a
bloqueio à dita posição não bloqueada. ditos eletroimãs.
éle, uma pluralidade ria dentes de 1 — "Original modêlo de máquina e meios atuados por interrupção do cir4. Um aperfeiçoamento em apardho
borda aguçada fixados removivel- 'furadeira", caracteriza-se por uma
pa mente à primeira enreuagem • em tese e(1) aparafusada em mesa, e cuito pelo dito elemento fusível para protetor de circuito elétrico, conforme
.
intervalos espaçados entre os dentes d ita base Prolonga-se Para 'alma •.Z), energizar dito eletroimã.
especificado nos pontos 1 a 3, supra,
achatados, uma segunda engrenagem serticalmente, em cujo teffio há du- 2 Um aperfeiçoamento em ap arelho caracterizado por compreeader que os •
adaptada para cooperar com a prd. Ida ramificação, em cujo interior é protetor de circuito elétrico, conforme . eletroimãs ficam ligados para energiza.
meira engrenagem e tendo a ela ft. i. Jassante eixo excêntrico (8), co- descrito e reivindicado no ponto 1. com- ção entre os terminais dos respectivos
nados neraovivelmente em Intervalas mandado por alavanca manual (4); prendendo um
um disjuntor caracterizado elementos fusiveis.
espaçados dentes arredondados adap- no eixo excêntrico, vai ajustada bastados para engatarem as camadas la (5), e nesta, através de articula- por compreender um par de contatos de 5. Um aperfeiçoamento em aparelho
elt'edicas nos dentes acaatados para Ç ãO (6",comanda os movimentos do chave, cooperantes, relativamente mó- protetor de circuito elétrico, confo
-pelarem o fio entre eles,. tendo tem- eixo (7) passante em sede (8), o dito veis ligados em série com cada fase de especificado nos pontos 1 a 4, supram
béin a dita segunda engrenagem uma eixo prolonga-se inferiormente, fina- um circuito multifásico.
compreendendo um disjuntor dotado de'
pluralidade de dentes de borda alta- Usando em punção (9), ladeado por
çada fixados removiveimente a ela extratores (10), montados em supor- 3. Um aperfeiçoamento em aparelho um par de contatos de chave cooperas.
em Intervalos espaçados entre os forma (12) da .máquina: sob a pun- protetor de circuito elétrico, conforme tes móveis entre si, ligados em série com
dentes arredondados e meios para eão, e um pouco distanciado dêste, especificado nos pontos 1 e 2, supra, -um* elemento fusível, um mecanismo de:
tia encaixe (13).compreender meios que forçam os ditos
acionarem as engrenageas.
O. — Um aparelho para ondular 2 — "Original modélo de máquina compreendendo um disjuntor dotado de contatos de chave, caracterizado por
mia filamento, caracteileado pelo ia- furadeira', de actirdo com o ponto um par de contatos fechados cooperan- compreneder meios que forçam os ditos
to de compreender um primeiro meão precedente e tudo conforme substancontatos para a oposição de circuito
MIn11n111••n•n.•
dotado de uma . pluralidade de ras- 4;ialmente descrito, reivindicado e peaberto e meios que de travamento ingos radiais espaçados, uma pluraii- los desenhos anexos.
cluindo um membro móvel de disparo,
dada dos primeiros dentes de exten- ,
•
.
SIMILARIDADE'
um eletroimã incluindo uma bobina e uh
são uniforme colocados nos rasgos
tendo uma armadura forçada para uma
e tendo nas suas extremidade; opasTk:RMO N9 142.698
posição não atraída, U.1 membro móvel
tas orelhas estendidas, uni par de i
Decreto is.• 61.574,
. De 4 de setembro de 1982
primeiras placas extremas fi tcdas ao
de bloqueio forçado para contato de trai'
de .20 de outubro de 1967
meão e tendo flanges sobrepostas às Requerente: Lápis Johann /saber
vamento com a dita armadura na pos
orelhas para reterem os dentes nos ! ema. (São Paulo .
ção não atraida e liberável por movi.
•
rasgos, um segundo meão separado i Pontos caxacteristicos de: "Bomba
mento da dita armadura para a dita po•
aPa
Divulgação a, 1.041
do primeXo meão e tendo. ah uma para caneta-tinteiro".
ção não atraída a fim de movimentar-se
pluralidade de rasgos radiais aspapara contato de bloqueio com a dita ar(Privilégio de Invenção)
çados, uma pluralidade de dentes
madura e impedir movimento de retorno
PEUIÇO:
1,1er8
0.25
colocados nos rasgos no se,sundo
Pontos carautertsticos
da -dita armadura, meios operáveis em
meão e tendo nos seus lados opos-ii
relação ao movimento da dita armadura
tos orelhas estendidas e uni segunod 1 — Bomba para caneta-tinteiro,
par de placas extremas fixadas ao caract,erizad apor se compor de um
para a posição atraida fim de atuar
A VENDA
segundo meão . e tendo • flanges ao-1 botão de acionamento com rosca de
dito membro de disparo para a posição
Na
Guanabara
trepostas às orelhas para reterem passo rápido, por dentro,. e passo
aberta e meios reagentes à interrupção
o- ditos dentes nos dito.; rasgos, um furo cuja . rósca combina com a
de circuito pelo dito elemento fusível
Seção de Vendas:
afora,
sondo os ditos segundos dentes da muito menor o contrário, por
para energizar o dito eletroimã a fira de
Rodrigues
Alves,
1
Av.
eN , casões vadaveis. 0:45sca interna do botão, de material
atrair a dita armadura.
Ministério
Agência
I:
—
7. -- Um aparelho para ondular resistente, e um pistão de material
Finalmente, a requerente reivindica 03
da Fazenda
uai filamento, caracterizado pelo fa-! mole, por exemplopolletileno, e un•
favores da Convenção Internacional,
te de compreender um par de meões, da pelo fato de que o pistão e o
Atende-se a pedidos pelo
visto a presente invenção ter sido depofeudo cada uni ditos aieues unta niu • fuso são &man unõvelmente em
Serviço de Reembelso
1-alidade de rasgos esraçadoc, urnu eentido giratório.
sitada
na Renarticão Oficial de Patentes
Postal
2 .— Bomba segunda o ponto 1,
Pita aildeae de dentes acas eados
e
co
• dos Estados Unidos da América do No
lo:aalos em rasgos pré ? eiarminadas caracterizada pel ofato dé que o fuso
Em Brasilla
te em 26 de setembro de 1960. sob o núnum dos Ineões e te : ido nos seus apresen ta s aliências e de ene e 13i5".
Na Sede do D. 1, N.
mero 58.813.
In S orelhas estendidas, tendo cada tão apresenta rasgos que recebem as
4•n••••
er.1 doe ratos deánes actiatados,ita • ditas saliências.
linaffie.e.w
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 196
..
l N

ratda
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Publicaçãm feita de acôrdo com o art. 109 e seus paragrafos do Código da Propriedade Industrial

.,
N9 852.912

, Ni 852.910

N'' 852.921
tEBLE

INVESTIMENTO EM,

Indústria Brasileira

GRUPO
Requerente: Der Wall Distriblildora
de Títulos e Valores 'Mobiliários
•Soc:eclade Limitada
,• Local: São Paulo
• Classe; 50
Artigos: Serviços, para atividades de
u mrelaciónadas • com distribuição e
1ritermediação d valores mobiliários
N9 832.913

Requerente: Fundação Ponto Frio
. Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Folhinhas impressas; jornais; publicações em geral, _programras • radiofônicos, programas televisionados, peças tzatraa, e 'cinematográficas; revistas
.
N9 852.917

Requerente: Lice S. A. Imprtação e
Exportação
Local: Rua da Quitanda n° 3, 7°
andar
Classe: 8
Artigos: Papel de fotocópia e térmocopiativo
o
7
N5 852 . 9r

ekanejd
Indústria Brasileira

ç*°

Rr,querente: Hélio azhetto Gama
Local: Rio de Janeiro
•
Classe: 3,:=
Ttiulo

Requerente: . Laboratórios Farmacêuticos
Espesil S. A.
to' rasileira
(Indústria
Local: Avenida Brasil a° 1.765
Classe: 2
Requerente: Braspia S.A. Indústria Artigos: Um preparado tranquilizante
e Comércio de Matéria Plástica
para uso veterinário
, Local: São Paulo
Classe: 23 •
N° 852.923
Artigos: Na classe
N9

N° 852.914

R

dr

852.918

IndúStria Brasileira

HEMO c3
Indústria Brasileira'

Requerente: Laboratórios Farmacêuticos Espasil S A.
Requerente: Braspla S.A. Indústria
Local: Avenida Brasil n° 1.765
e Comércio de Matéria Plástica
Classe: 2
Local: São Paulo
Artigos: Uni preparad- regenerador para
Classe: 32
uso veterinário
Artigos: ,Folhinhas impre.ssas; jornais; publicações cm geral, .prograN° 852.924
mas radiofôn_cos, programas televisionados; peças teatrais e cinematográficas; revistas'
inT 9

•

Réq'uerente: Marta Maria
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Revista científica
N9 852.915

JQlo

QVA . 20demMa

o ,egue Empacado?
INDUSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Fundação Ponto Frio
Local: Guanabara
Classe 32
Artigos: 'Folhinhas impressas; jornais; publicações em geral, programas radiofônicos:, , programa stelevisionados; peças teatrais e cinematográficas; revistas

SP9 f R 12N
g 101OGIA c min 04
4, ORMORIOeu
.
OvfiDADOO
ue

852.919

800

%.J ST RIA BRSOILEI

N9

852.920

421P,:i
13

rniiatria—Br—
asTelkli

Requerente: Lice S.A. Importação
, e Exportação
kequeremte: Laboratório
l'gia Local: Rua da Quitanda n9 3, 79 anda
Clinica S.A.
Local: Rua da Wtancla 'n9 3
Local : Guan a ba
7 andar
Classe:'
Clafse: 8•
Nrtigos: Indicada no trotamento, das
Artigos: Papel de fotocópia
gripes e 'resfriados
e têrmo-copiátiv0

turas — painéis -. paisagens — pinturag
artísticas — plantas de obras —. projetoa
desenhados — prospectos de fotografias
l eu desenhos -7 quadros' artísticos — roa
produção de obras artísticas — riscos
para bordados — rótulos artísticos -a
santinhos -- silos — suport:.s artsticos
para vitrinas — taboletaes — títulos G
vistas paisagísticas
L

N''852.925

A Nova aneira;
de Escr-ever,
Requerente: Artur Eberhardt S. Asii
Indústrias Reunidas
Local: São Paulo
Classe: 17
In19

852.926
-

rasileira
Requerentes: Indústria de Azulejos)
S.A.
Local: Pernambuco
Classe: 16
Artigos: Azulejos, mosaicos, ladrilhos, tã
jolos, telhas, vasos sanitários, bidês, ba.
nl__iras, pc:ta-sabonetes, cimentos, areiaa
argamassa, colunas de cimento armado
N° 852.928

PAINEL' LUX

)ENSAGEM LUMINOSA
aX41Dtt.STRIA BRASILEIRA
Requerente: Companhia Interestadual
de Propaganda
Local: Guanabara
Classe: 25
Artigos: . Ações — Albuns de fotografia
— apólices — árvores de Natal — ban•
deiras — bibelots artísticos — bônus —
bouquet_ artificiais — bustos — cartas
geográficas — cartazes — cartões postais' — clichês — cópias fotográficas —
có pia_ fotostáticas — cónias heliográficas — decalrnmanias — desenhos — dies...
plomas — displays — distintiv:
canulários — escudos — esculturas —
^stainpr.: — estanciai s — estátuas
Pstataetas — estereótipos — festões —
figuras — flAmulas — flôres artificiais
— fotografia,, — gravuras — bermas —
imagens — lápiems gravadas — manequins e análogos — mapas —
Is-artídidos
moedps
mos i, w!it'iOR 'arVWCOS -- obras artísticas
— obras de esculturas — obras de pia-

Requerente: Aparicio Basilio da Silva
Local: São Paulo
Clos:2: 48
Artigos: Absorventes de uso em tou--W
Artigos: absorwrites de uso em toucas
Cor, acetona para t o ucador, 'afastadored
neles das unhas, af iador ., 1P-irias
de barbear, afiadores de navalhas, águag
de alfazema, água de beleza, ãnuas do
colônia, água ,1 ^ / -v--'a, Senas de quis
na, ág uas de rosas, Sanas de loucacloe
oeral, ág ua para e mbelezamento da
ág uas »ara manullagern. águas peNd
',rrundas
»ara cabelo,
r. s de cab-lo, almtgrar,
dé
cheiro, amido de Perfumado. amoladoreg
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N.
ele laminas e navalhas, amónia perfuma- não medicinais, ranças de cabelo, traves-8152.832
da, aparelhos para alisar cabelo, apare. sus para cabelo, unhas postiças, va
lhas para barbar, aprelhos para cachear radares de pó de arrelz, vaporiza
cabelo aparelha para cortar cabelo, apa- de perfume, vaporizadores de talco., varelhos para escovar cabelo, aparelhos sos de toucador, vernizes para unhas.
vinagres aromáticos
para f azar cabelo, aparelhos para ondular cabelo, arminhos paira pó de arroz,
14" 852.927
tomatisadores de. perfume, bandolina,
trioúslaiA eRositema
barba postiças (exceto carnavalescas).
batom, bigodes, postiças. (exceto earnava escas), borificadores de perfume.
Requerente — Vemotac — Veiculo%
bri banana, cacheadures de cabelo, carMores. Auto Peças é Acessórios S. A.
mia. canninador de toucador, cara depiLocal — Guanabara
buiria. cosméticos. crayon, para maquiClasse
21
Indústria Brasileira
lagem cremes para toucador, cremes
Aplicação — veículos, Auto Geçaç •
para massagem. cremes para pe:e, cheiAcessórios
ros, cilios postiços, corantes para cabeN.
852.938
ia. corantes para pele, cortadores de Requerente: Temporal S. A. Indústria Requerente — Industrial Elegia S.A.
• Local -;- Guanabara
anho, cosméticos, cratais para bambo,
de Iso!antes Térmicos
Classe —
dentifr:.;ios. deplatórios, desodorantes,
Local: Guanabar
Artigos — Variada de intensidade
ii.aoiventes para toucadores, elixir para
Classe: .31
•
c3rrente elétrica
pele, emulsões para toucador,-asmaltes Artigos: Material isolante e de vedação
para unhas. esséncias prefumadas, extra- refratário, em liquido, massa e em pasta.
N. 852.033
:oca perfumados, escrIvas de toucador,
para aplicação pneumática
aara banho, ercõvas de toucador, para
• INDUSRIA
T
EI RAílt.E!RA
N. 852.920
zabekas. escova de toucador para Macas.
notavas de toucador para pestanas, as:Caras de toucador para sombraceibas,
Requerente — Canses — Importa.44
• ckvas de toucador para roupa, escavas
• ,Ntr,‘
e Exportação Ltda.
de toucador para unhas, estojos para
-r
Local — Guanabara
turba, estojas de manicure, estojo: para
Clame — 50•
katamento ae unhas. éter pertumado.
Aplicação — Serviços
it':' t-meador extratos (perfume), ter.
ep
N. 852.939
tos p...ra frizar ethelo. fios para li gamIN,
r.‘ èse chore. fiveias rara cabeio, lixabu'S
dor:s peta calkin, fixadores para higa15•:.. I:: 4,:or..< para asilos. fixadores para
tO5
47
oestanas, fontes de toncador, !mus-News
r;aniadast ganchos par:. ondn'a caaoacacipr. geleia. tk Requerente — Adexim 4e Adminis:..
— .1 0. yelatin..1 para perhaundas
tração e+ Itvrezeutações
glicerina
Regue ente — Industrial Electric S.A.
Lotn - S. ?nulo
perfumada. glicogelatina para toucador,
Local — Guanabara
-- 1
Nome do Emprêsa
soma para cabelo, gorainas para toucaArt:ges — Lcn eintéticas . •
dar, grampos para cabelo, inalantes perN. 852.934
—
N. 852. 930
hunado.4, incenso, lâminas para barba.
Nome do requerente — Pedro Alces
auo:iita perfumada, lança-perfumes (rados Reg dr Ltda.
reio carnavalescas), lá ,. À para barba,
Local — Paraná
*pis para b*.godes, lápis para ditos, laClasse — 50
1-rigorifico Socarne Artigos — Transportes
tas para maquilagem. lápis . para lábios.
em geral, de
Wats pura pestanas, Japis para eolirancargas e encomendas
telhas, leites para embelezar a pele. DN. 852.a40
Io Brasil
•
oo p..ra unhas, liquido& para uso tou:adm. lixas para unhas. loções liara toa/odor, luvas para banhos, máquinas para
tlisa- cabelo, maquinas pura cachear taRequerente — Frigorifico iocarne. do
tela maquinas para cortar cabelo, aiaBrasil Ltda.
Local — Guanabara
painas para escovar cabelo, máquinas
Classe
41 •
para secar cabelo, naucilagena para soma
Tania; de Estabelecimento
kancelhas, obreias perfumadas. óleos
k babosa, óleos para banho de mar.
N. 852.91-1
bicos para cabelo. óleos para pele (são
Requerente — Indústria de Tini se
aedicinal), Óleo' perfumados. machiadoAncora Ltda.
!ores de cabelo, papéis empoados. para
Local — São Paulo
toucador, papéis perfurnackas, pastas
Classe — 1, 16 e 211
km:dr:cias, pastas para barbear, pastas Requerente — Comercial Pereira
Sinal Propaganda
tara cabelo pastilhas de cheiros. puiuBarreto S. A.
N. 652,941
Indústria Brasileira
nas pentes, perfumes em geral, pastaLocal — São Cudo
paro
atacador,
petróleo
ias postiças.
CLiase — 30 pinças de ~cadoz, pinças para prataArtigos
—
Serviço
de lavagem, lubri- Requerente — Indústda e Comercio
oarba. perucas pinturas para ETAOI
5010/ea
de Cafés Pinos Ltda.
tas, pinças para unhas, pincéis para abr- ficação, consertos, retomas,' funilaria,
-reposição
de
peças
e
assistência
Lacei—
Sabia
o, perucas, pintaras para cabelo, bisar técnica de velados em geral. — CoClasse — 41
ks, barba e pestana para, pinturas para mércio e connfecio de veículos em
Osto, pó de arroz, pot'or de unhas, pca
N. 852.935
• gera/
medicinal para catai°, poma- •11nn•••
pada
Requerente
—
Indústria e Comércio
N. 852-3-31
não medida:ti para a peie, pias para
de Cafés Moa Ltda.
dos dentes, pós para polir unhas,
Local — Rabis
Clame — 41
pós para aso em toucador, pompom
Artigos — Café em grão. torrado a
sara pó de arroz, preparados para camoldo
Selo4 produtas para maquilagem. icae toucador, pulverizadora /e per852.93,
rires para cabeio, regeneradores
Nome do requer nte — Pedro Mves
diei:má, de caebio, tealleVetrarta
doa Reis gr Cia. Ltda.
cadmia. muge, aalbaea ~os.
Local — Punirá
pala barbo:salteies perfumada',
• Classe— 16
Metes não medicinais. -aaboaeteira, Requerente -- Laborateriu de Idiomas
Artigos, — ltaarsim finas arebacas
.sais pedalandos. eamdaas de
CY/1 Ltda.
para
revestimento de paredes, imper.
secador de cabelo . ahampoos.
Local — São Paulo
ineabiliaantes. cal. eanento, tu:adeje.,
pOstisits. tListrte; para
Ralear:Ma — Levi de Oliveira Soares ladrilhas, tijolos. turas, vernizes,
classe — so
.de unha. talco pafitaurJos. 4- Artigos — Instinto de ensino de IdioLocal — Guanabara
telhas. mini/hm,, p.. caxas d'igu
para unhas. tijolos pára unhas. mas em geral, cumes preparatórios
tomas, canoa tacos *malhos e
Liame — 50
Atividade — Conjunto Musicale-quadriaa
para faculdades
taras para cabdo tónicos •copilares
•

VEMOTAC
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N. 832..955

N. '1352.-953

Requerente -- Muiz, Gomes &
Tabosa
Local — Paraíba
Artigos — Aguardente de cana.
N. 852.956

VIS3OrMia t2-a:.7221115
Requerente — inape S. A. — Indese
tria Nacional de Pesca
Local — São Paulo
Classe — Classe 2
Artigos — Na Classe.
Classe 3 .
Classe 4
Classe 18
Classe 19
Classe 21
Classe 41
Classe 49
Classe 50
. Artigos nas Classes
N. 852.960

CAIVEÂO AMARELO
•

FRICORIL4'1CO

DE CR2DITO

TOURINHO LTDA.1

Fzigorifico Tocrinho Requerente — Companhia Guanabara
de Crédito, Financiammto e InvestiLimitada,
mentos
Local — Guanabara
Local — Guanabara
ETA----Nade clia(99y1U
Classe — 38
.Nema de Ernpr4sa
Artigos — Na classe
N. 852.943
Artigos 19 ETAOI F/TA0—
Classe 50
FRIGORÍFICO
Artig-os — Na classe
N. 852.950

Requerente

TOITZW-90

:Requerente — Frigorifico Tourinho
'BRASIL - MO 2000
Limitada
Local — Guanabara
Requerente .— Artes Gráficos GoineS
Classe — 41
de Souza
T. Estabelecimento
• Local — Guanabara
N. 852.944
Artigos — Livros impressos, fascículos
e revistas impressas
Classe — 32
N. .852.951

'DURINHO'
ii

INDOSTMA BRASILEIRA

•

.SOM 7.

BLUE-COD

eq ue re n te — Frogirifico Tourinho
Limitada .
Guanabara
- Local
Classe — 41
Companhia Guanabara
Requerente
Artigos — Artigos da Classe
cie Crédito, Financiamento e Investimentos •
N. 852.945
Local — Guanabara
Classe — 38
provinda Franciscana da Imacula•
Artigos — Na classe
da Conceição do Brasil
São Paulo
Classe — 50
Ediio
Classe — 50
Artigos — Na classe
Atividades — Centro de est:aios eleRequerente •— Contlominio do EdifíN, 852.952
vados, investigação e divulgação de
cio Pioneiro
dados culturais
Local — GB
N. 852.957
cla.sse — 33
Título
aeo.••n•nN. 852.946
CONDO INIO
EDIFÍCIO BATATAIS
Requerente — Laboratórios Keto
Requerente — Condomínio Edifício
Wemazo S. A.
Batatais
Local — São Paulo
Local — São Paulo
Requerente — Companhia Guanabara
Classe — 3
Classe — 33 — Título
de Crédito, 'Financiamento e Investi' Artigos — Na classe
mentos
N. 752.958
N. 852,953
L0eal — Guana'aan,
Classe — 3-8
krtigos — Na clessi
Classe — 50
Artigos — Na classe
N. 852.947
•

ZULIIITO MUSICAI
Requerente —. Humberto Jorge do
Miranda
Local — Guanabara
Classe — 50
Atividade — conjunto musical
N. 852.962

Pioneiro'

Vigiutan G. B.

GREEN-CARD

YE LuW-CAD • •
Requerente .—Companhia Guanabára
de Crédito, Financiamento e Investimeu tos
Local -- ,Guanabara
Classe
25
Artigos -- Na classe
.
Classe -- 38
Na divse
Arilgv•
Classe - -.;a. a,,e
Artus
Classe -- 55
Artigos — Na e ,isse
Classe — 23
.
Artigos — Na riasse
—
N. 852.249

Co =hl a 'Guanabara
Reqcerente
e Crédito, e Financiamento
Local — Guanabara.
Classe — 38
Artigos — Na .clivse
Classe — 50 •
Artigos — Na claiae

couecoes
vian S. A.
Classe — 36

Artigos — Artigos de vestuário em
Geral
N.. 852.954

F C Ai
Requerente -- Compagne França is
Telma
Local — Paris (Seine) Franga •
Classe — 21
Artigos — Freios e Desaceleradore
Notadamente Freios e Desaceleradce
res Hidrodinfunicos e Freios e Desae
celeradores por Corrente de FoUctIcl0j
para Veículos
N. -852.963

Requerente — Standard Oil Cornpatir,
Local — Nova Yorla, estado de NoVi2J
York, Estados Unidos da AméricS
•
Classe — 32
Requerente — Inape S. A. — Indús- Artigos —• Imlaressos. e Publicação:O
— tria . Nacional de Pesca
• TERMOS DisPOsITADOS
Local --- São Paulo
Em 17 de junho de 1968
Classe — 33
.
N.' 852.955
Insígnia
•
_ Comercia:,
N. 352.951
tIDOSTRIA BRAs'LLEIR4

Ranejarnenu.
o e Engenhava SOA:
Requerente -- Muni4, Gomes Fe,
Tabosa
Local — Paraíba
.
Classe — 42
Artigos — Aguardente de eans

Reqttercn,e — .r-wr,....nto e Enge-

nharia S. A.
Local •— Guanabara
enie remarei:11

Peque

•

•

Linhares.;
Lnis
al: Goiás
CInsse 36
•:

• .s •

293a

91

N. 8-P-904

,5PACEMEN'S
•Reqt.erente —

Corrêa
Local — Guanabara
Classe — 8, 32 e 50
— Discos automáticos, discios fanografados, d scos gravados,
A.tigcs impressos, Albuns impressos,
Onicos impressas, Histórias impressie 1, Jornais, Livros, 1Vsásicas Impresxs, Pecas cinematográficas, teatrais,
9ossias impressas, programas de circo,
3)::cgrania de rádio, propaganda impressa escrI t a, prosp.éctos impressos
=ritos, revistas impressas, roteiros
(impressos de filme., scripts de cinema,
teat T o, televisão. — Serviços
_
1•1 9 852.966

NALVO OFICIAL (Szção 1W
N9 852.970

ficaclores, enceradeiras. batedeiras de
líquidos e massas de uso doméstico,
ventiladores, aparelhos toca-discoz,
"N 8 O X9 E . M A R' Q0
quecedores, aparelhos Ge ar cond.:.:o
JAGPAPX22
nado, baianzsas, ba:T • Ics, bules elétri.
Ind. Bras I e ira
cos, torneiras elétlicas. campainhas
211Q,, Brac9.2,v,'Ix-eà
elétricas, chuveiros elé:ricos, descasca.
de uco doméstico, despertadores,
Requerente: Indústria e Comércio de dores
discos gravados, discos sonoros, esta.
Doces
Jaguapitã
Ltda.
bili a r dores de volla;:sra, exaustores
Requerente: Construções Navais
Local: Paraná
(exce t -5 da -- ;'stuinasi, extintores de
Marbono Limitada
Classe:
41.
incêndio, ferros de passar e engomar,
•
Local: São Paulo
Artigos: Doces de geleia, de amen- filma dores, fc---z-zircs, fogões,
fornos,
Classe: 21
doim. abéko < a. leite e .1-.a'as
máquinas fctesTá ., ler •I fumadores , for.,
Artigos: Barcos. de madeiras, plásti.
mas elétijer.s. Fta rrafas térmicas, fios
19 852.917
cos, matillicos i:Ve:5 e suas partos
de aps-e l itcs elétricos, grafonc'--, grainten:ra-utes
moioass , - ,-avadores, lâmpadas, lan.
N9 252.971
ternas, luchas, lusirce, máquinas afiaCM-22
dores de ute t'prnesdeo, máquinas cor,
xygi o •io,crilowc-5
tadortis de uso doméstico Máquintv,
SOLEMAR
de lavar pratos de uso doméstico. aná,
quinas de moer e picar carnes ou le.
INDOERASILEISA
Requerente: Bar e C.s.fé Carpi Ltda. gumes. de uso doméstico, máquinas
Local: São Paulo vadoras de uso CiCMCSti "•(), máquinas
•Classe: 41,
limpadoras de uso doméstico, amplia
Requerente: Construções Navais
Artigos: Sanduic1, c3, emp.:Idas,
ficadores, panelas elétri,as, pr-nrias de
Marbono T4imitada,
chinhas
p-_.
a-ralos, pilhas , elétsicas,
Locai: São Paulo
nina.; e: ores, resistências, radiola,
Np 852.978
Classe: 49
nos, queimadores e.élr1cos, soquete,s,
Artigos: Artigos esport:vos nauticos
lâmpadas,' tomada.; E:rveteiras, ter,
mostatos, toca-discos, torradeiras, vul.
N 9 852.972
vulas. elétricas, transistores, aparelhos
transmissores de som, aparelhos de
IndoBrasileira
ar re:rigera-tes, ana . ., :3 misturado• 1- • .• 1; n • ndes, e r2ló3ios em geral

IWD.MASIWIRA

:.-t •Atierente: Luis C. Linhares
Local: Goiás
Classe 38
Artigos: Sandália
N9 852.2967

.• quarenta: lVfarborio — Materiais dc
.Construcão, Admir i stra-ão, Comércio
e Importarão Ltda.
Locai: São Paulo
- Classe: 50
Genero de- Atividade: Administração
de beus ts:Stpl.a2a,-,;ens, ccmSrcio e
importaião em geral
N9 852.973

T P 1
IND0BRASILEIRA
Requerente: Comércio de Ferragens
Tupi Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 11
•
Ferracens e ferramentas, não
incuidas em curas classes
N 9 852.974
ente: Luis C. Linhares
Recue:
Ln-al: Goiás
Classe 36
Artios3s:
N9 852.968

Paulo Grossi & Cia.
Limitada
Local: Paraná
Classe: 41
Café em grão torrado e

moldo

N9 852.959

E 011.23 a D3' O
• •
;ado wgs

Requerente: Ti p ografia Aquarela

Ltda.
• Local: São Paulo
Clwe: 50
Genero de Atividaclo : Servicos de tipografia, gráfica "off -sett" e litografia
N9 P52.975

URMILETEX

N9 852.976

Requerente: "W. ú." — Indústria
• de Móveis Ltda.
- -soai: São Paulo
Classe: 40
Artigos: Porta-abajours sob forma de
móveis, alcolchoados para móveis al.
mofadas para móveis, aparadores, ar.
mações sob form de móveis incii
para escritório,
1,,^- •
forma de móveis, bsrços, biombos Ec.:.
forma de móveis, buffets. cabidas sob:
forma de móveis, assentos acolch
balõss sob forma de móveis, bancos comuns, bancos
,
escolares, bangtietas, divans , dormi Orios. encostos c
'
crivaninhas, espreguiçadeiras, cadei•
ras de todos os tipos, caixas sob ferma de rV4Ve's. cantes di r ádio ou te_
levisão -:'• forma de móveis, camas
de todos os tinos, camiseiros, canto.
neiras, mesas-carrirhos, porta-chapéus
sob Lesma de móveis. porta-quadros
sob fo-na de móveis, porta-cinzcirr•
sob forma de móveis, colchões , co1unas, cómodos, consolos, criado-mudo
crisialeiras, móveis de varandas, estantes, estaramentos para móveis, estrados de cama, fa i distórios, gabinetes
de copa e cozinha, guarda casacos,
guarda_roupas, guarda-comidas, guarda-vestidos, mapotecas sob forma de
móveis, meãs (exceto para jogos),
molduras, grandes sob forma de
vais, mostruários sob forma de móveis, móveis de cozinha, móveis de
jardim, móveis para consultórios, mó-

veis para escritórios (exceto Cofres e
fieinA) , móveis pam hospitais, mó.
veia para igrejas, móveis de saias de
jantar e de
auando
móveis, penteadeiras. norta-sapatos sob
forma . de móveis, prateleiras inrman_
do móvel, puías, sapateiras, sofás, sofás cama, poltronas. sumiers, roupei_
ras, travesseiros e vitrinas sob forma
de móveis
N 9 852.979

N9 852.980

<5°.

Requerente: "Seteplan'° — Serviços
Técnicos Planificadas Ltda.
Loca': 2:"..o Paulo
Classe: 50
Artigos: Servires técnicos de planifi,
cação; estudos técnicos, orientação e
planejamento; corretagens em g. z.1;
serviços de engenharia; assessoria;
administração de bens móveis, imó,
vais e valores; • imoli ni,'-ia; transações
de valores mobiliários e imobiliários;
construções; prtrsz-anda e publici„
el^

N 9 852.981

CASA 021-Rá'rG
SoPQ,u,20
Requerente: Melo Franco & Cia.
Local: Pão Paulo
Casse: 41
Ti l- uln de Estabelecimento
N 9 852.982

DOMINGOS
" S710
_
IndoSrasileini

MUMSRJA AntaWriaW O 2 2,
OXIPAÇ 23 . JUR AO'

-Requsrene: Casa São Domingos de
Presentes Limitada
Go
Local: São Paulo
Requerente: rlon f,-- ;')es en -Artiletex
•
Classe: 8
Limitada
Artigos: Abajures. abaixa-luzes, Requerente: Paulistana — AdminiaLocal: São Paulo
acendedores, acumuladores, alto-falan- tração e Particlpacões
S.C.
Classe: 36
tes, antenas, rádios, te'evieores, refriLocal São Paulo
Artigos: Artigos de vestuário
geradores, aspiradores de pó, liquillNome Comercial

IND;BRASILEIRA

tpatinerente: Constmções Nara%
Marbono Ltda.
T.- n i.: .S-ão Paulo
r'a <,:e: 21
cos d Qualquer material
e :,,ttui oari:cs integrantes

JuNio çle 1968
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onsogaamseffieC90.=1,3s......

852.9r

,N9 852.994

N9 852.983

I

4 NOIVÉE
.

TRUMOVA-=PORCAS

1
B.

Paulistana — Administração e Par.
ticipações Ltda. S. C.
Local: São Paulo
Class:: 50
.
—
IAtividade: Administração de bens, ne.
_,
e interesses, seus ou de terceiros
gi e~os
participáçõ 2,S em (-2.1-) Y eencl"ruantos

a

1

gerais

N9 852.994

CEMITERIO DO--

110RILIBI

Requerente: Paulistano, — Administração e Participações Ltda. — S/C.
Local: S. Paulo
Classe: 33 — Título
N9 852.985

&dc)
2zdoll
•

aequerente: João Guilherme Herold

e Herbert Mielenhausen
Local: S. Paulo
Classe: 50
L- Atividades: Serviços fotográficos em
geral
N" 852.986

í
Brasileara.

L

Requerente: Mecânica Altamira
Ltda.
Estabelecida: S. Paulo
Classe: 21
Artigos: Na classe
N9 852.9{17

PACIX.4

'0I2TELECTUÃi0

p--5:191v3

Requerente: Lanches Bar
"Intelectual" Ltda.
Requerente: Rada. Ansa? -.tão
Local: S. Paulo
Le:::: S. Paulo
Local: S. Paulo
Classe: 41
Classe: k. 37
Classe: 33 — Titulo
'1..rtigos: •Acolcacraars p ,ra cama, Artigos: Lanches de: Aliche, Morta
ar° 852.990
anolcroados para cadeiras, cobertas dela, paio, patês, copa, linguiça, sala.
para cama, • cobertwes, colchas, fro- sicha, queijo, mussarela, presuntab .
roz-bife, chouriço e churrascos
nhas, guardanapos de qualquer teciTrx,-i,m25%
doa, guarnições para, camas, auarrii-:
N° 853.001
'ções para mesa, 12:27dis de qualquer
Ufa.
'tecidos, mantas Éa a Cama, panos de
prato e análogo, panos para cobrir
- 7'5ffialla0
Requerente: Noblet Expansão Téc- ou enfeitar móveis, panos de toalhas
nica de Importação e Exportação de lalaho, toalhas de mocas, toalhas
asileiwa
Indo
de roN'ra e toalhas para banquetes
Ltda.
Local:
S.
Paulo
'
• N . 852.925 í
Classe: 50
Artigos: Importação e Exportação de
Requerente: Indústria Mecânica
Mercadorias em geral
Thalma Ltda.
...(45íGn'
Local:
S. Paulo
, ar° 852.991
7,rs..,,12..e:,-.:ea.
- Inch
Classe: 21
ti go s : Automt:veis e suas partes
_
• integrantes auto-caminhões e suai
"DISTRIBUIDORA.,
Requerente: Paraig Importação á parte integrantes, amortecedores de
DE RAÇUES 1,T41)I,
Comércio Ltda. ;
veículos, breques, calotas, câmaras da
Local: S. Paulo
ar para veículos, carrocerias, carros
~SE° , • ,
Classe:\ 41motores, e suas partes integrantes,
Requerente: Distribuidora de Rações Artigos: Condimentos preparados carros reboques e suas partes inta.para alimentação massas alimentí- grantes, direções' de veículos,- alada
Itapirense Ltda.
cias de cereais, farinha de trigo, fari- de veículos, engates de veiculos, alaLocal: S. Paulo
nha
de mandioca, milho, fabá; arroz, vanca de câmbio, áros de veiculo,
Classe: 41 — Título
feijão; lentilhas, ervilhas, I'ardlnhas freios de veiculas, • molas, radiadores,
N° 852.992
em lar., azeite, óleos, para a alimen• selha;
rec'a de veículos
tação, azsitonas, ir meladas, •, goiaN9 853.002
-.
badas, queijo, doce 'ae leite simples,
cebola, alho,' cot' chá, amendoim,
o nti.IIMPÀ DO GAUPO
frutas cristalizad o em caldas, presileira
Znel, (
sunto, rez-bife, carnes conserradas
N° 852.996
METIPICA Lã.'
Requerente: Eloir Nascimento
TOM 2INN 0,
Local: S. Paulo
Classes: 32 — 48
Classes 32
12.^
JaWasileirs
Requerente: Retifica de Motores
r-

•a

...,;querente: Marlindo Montesanti

'

Artigos: Jornais e revistas

Classe: n
Artigos: Cadernos escolares, caixas
de papelão, agendas em branco, albuns em branco, bobinas de papel,
blocos para desenhar e escrever, envelopes, cartões comerciais e de visitas, fôlhas de papel ou papelão,
fôlhas de . celulose, fôlhas de indices,
catálogos, papel almaço, papel de
cartas, papel de sede, papel de Celulose, ornamentos de- papel, ou papelão, papel para qualquer fim, rôlos
de papel, rótulos de papelão, papel
para encadernação
N9 852.993

leRIBUIJA AGRICOLL
lado ;vasileira

Requerente: "Facika" — Eini ireendimentos Imobiliários Ltda.
Estabelecido: S. Paulo.
Requerente: Eloir Nascimento
Classe: 16
Local: S. Paulo
Artigos: construções, compra e venClasses: 32 — 38
da de imóveis, cal, cimento, batentes,
Classes 32
1,,‘ tijolos, telhas, lages, grades, concreto,
Artigos: Jornais e revistas
janelas e esquadrias
Classe: 38
N9 852,9aa
Artigos: Cadernos escolares, caixas
de papelão, agendas em branco, aiburis em branco, bobinas de papel,
blocos para desenhar e escrever, envelopes, cartões comerciais e de visitas, fôlhas de celulose, fôlhas de
índices, catálogos, papel almaço, papel de carta papel de seda, papel de
celulose, ornamentos de papel ou
papelão, papel para impressão, papelão para qualquer fim, rolos de
papel, rótulos de papel, papel para
encadernação
Ne -852.997

lu

Tigre Ltda. •

Requerente:, Churrascaria e Pitaria
"411 Baú" Ltda.
Local: S. Paulo .
Claose: 41
Artigos: • Churrascos; pizzas, batatas
fritas,. maionezas, rizotos, pimentões
e beringelas, recheadas, lasanhas, macarronadas, saladas; saladas diversas,
bife a milaneza, bife a cavalo, bife
a portuguesa, arroz de braga, feijoadas, arroz, feijão, ravioli e gnocchi
N9 852.998
es

Amo POSTO"
-Po oSo

• Requerente: Auto Pôsto P.B.S.
Ltda.
Localaa S. Palalo
Classes: 33 — 47 — Título
N9 853.000

o

-

Local: S. Paulo
Classe: 33 — Titulo
N9 853.003
.11.722SEERW\

IO
Requerente: Presentes Rio B'ranea
• .•
Ltda.
•
Local: S. Paulo
Classe: :36 — Titulo
N 9 853.004

MOIO JEDDR-3
AU/?,9
Requerente: Directa Imóveis Lt(2a
Locai: S.P.
Classe: 33.
Título

.:°021SEWPÉI
•Indo

Gêneros de Negócios: Edifícios; .
No 853.005

Requerente: Offsetprint Impressos
Ltda.
Local: S. Paulo
Classe: 38
Artigos: Agendas em branco, album
em branco, argolas de papel ou papelão, bobinas de papel, blocos para
desenhar e escrever, brochuras não
impressas, cadernos escolares, cartões comerciais e de visitas, encelopes, recibos, fôlhas de celulose, fôlhas Requerente: Lavagem Automática
474( e 00
PADARxt,
`Qà
-£1e, papel e papelão, anr.',C3r:"..1,o, pa- Car-Luz Ltda.
pel almaço, papel de carta, papel de Local: São Paulo.
SEC ITOSÊ
egrganização
Requerente: Argo
seda, ornamentos de papel, ou papeClasse: 50.
I Centabil e Administração Comercial
Gênersa. ~Viços correlatos com
Requerente: Padaria São José Ltda. lão. papel para impressos, papelão
S/C.
para qualquer fim, tubos de papel, sua atividade, que compreende lava• Local: S. Paulo
- Local: S. Paulo
'talão de recibos,
gem e lubrífidação de autos.
Classe: 41 — tui°
Classes: 33 — 50— Titulo
F

.

F.

"ao? Quinta-eira 1

DlAti10 OiltaIAL (beça°

Jus.ito U.; I
•n•••n

•

NI 833.008

bOVAL-DISTRItsu

•

Div 843.019

N• 833.4 11

MIRIM
Lnd. Brasileira

I

DORA_DZ VALORES
epan.T.IRIOS"
-sequerenia: Sovai — Distramicto ra 1•
de Vataires Mobiliários Lida.
Local: São Paulo.
Clame: 33.

1

ASAÇ

Requerente: Gratica Mirus Lida.
Local: São Paulo.
Classe: 38.

tUPER-PRo
IND. CRASILEIRA

Requerente: Fadei Latut

Ciu.
Limitada
Classes: 12, 22 e 23
Titulo ds Tatabelechuanto
•
N a 813.0?.9

Artigos: Albuns, bobinas e blo cos de
Titulo
papel, cadernos, Caixas de papel. car°anatos de Ne dos: Distribuidoril tão, cartolina, finas de acetato de
valóm
. celusose. fólhas de papel, papelão ou
.
_
-- cartão, livros em branco. 'papéis para
N" 853.007
encadernações. papel para filtrar, papel higiênicos, papel Impermeável.
CONTE CONOSCO SE
tubos de papel, papéis de carta, envei lopes, faturas, notas promissórias,
O OBJETIVO Ê PRO

N9 tia3.0•22-03

oi ios Crtifith
; Requerente: Labora
Brasil S.A.

Local: Sito Paulo
Classe: 41
Artigos: Soja, feijão, arroz. batatas,
trigo, farinhas alimemicias, proteinas
animais ou vegetais, ~centradas ou
isoladas para emprego em -produtos
alhnztUcios

MARIETTA

Classe: 4
Artigos: Proteínas de origen animal
e ou vegetal e seus integrantes e de853.014
rivados, inclusive soja, para emprégo
Requere/1w. Mel e",• 1.:.nitetl. Partici- na
1
alimentação. Concentrado de proitequ..,relit e: AI . P . M. -- Propaaan- !
pações Indústria. e Comércio Ltda. teinas. Proteinato de saia. Concen411 5 A.
Local: São Paulo
trado protenco de soja. EmulsificiniCia.a s : 16
, Pa ulo.
1 . 0e; 1 : sã:
les protéicos •
DUPLOSOM
Ature- Mat.: rial exclusivamente para
I
Classe: 22.
e aciórno de prata% estraInd. Brasileira construção
Artigo.: Pubheiclade técnica, piaN 832 .02 4-(M
das, etc., como cimento, azulejos, larues publicilimass para promoções de,
strithos.
telhas,
portas,
janelas,
•
lo„
t t.n..tas. coinvnicaLM.s. repre.sentaeae t n aguai en : Baia dá° Gomes !'cera
não incluídos em outras classes. Pae prszettisai 41., mt.vcado, planejamen-,
Local: $ivi Paulo
pel para. turrar ca. Tinta e mate•
u.,... enueria.,, publicitárias.
Classe: 8
riais correlatas pertencentes à classe
1
Ai tigo.s: Aparelhos rec..pteneti
- • - .N.----•
•-IND. BRASILEIRA
853.00a
Classe: 28
rádio e toca-discos
Artefatos e prdoutos acabadss de origem animai, vegetal e mineral não IRequereale: 1-114.1,.. 'afins ciriffith
14" 8,53 . 01'
CBII-DIC IONARI O
Incluídos em outras classes; artefaBrasil S.A.
.PORTII-•
tos e staa
•. catimicas não inDà
Local: São Paulo
cluídos em outras classes. Tintas e
Classe: 4
OMS A.=PRESA DE ENS
1. • e •• •.:
.•
pertencentes
Artigos: Proteínas de origem animal
Ind . • . Bras ¡jeira ,
e:as
••*.,
e ou vegetal e seus integrantes e
O DIAS - derivados, inclusive saia. para empreN?
:31.021
so na alimentação. Concentrado de
Forutle•Q
t.
•
protelam. Proteinato de sola. ConC -.Jim Brailtei:u de Livrai 3 A.
centrado protéico de soja. Ettnalsifi; E:equeren:e: Empritsa cie illdslno VerS:ta Paulo.
cantes protéicos
etzt,re: 32.
. •
não Dias pais SiC
Classe: 41
Cp !eçOr-s tle livros e tácio -!
Local: São Paulo
Artigos: Soja. feijão, arma batatas,
r
Nome Civil
trigo, farinhas alimentícias, proteínas
?.53.paa
animais ou vegetais, concentradas ou
N" 833.016
duplicatas, recibos.

GRESSO

KESOJA

incuit

CBIt-CURSO DA LIN
GIM 12 0TUGUESA UNiDO A IIATEMATI

Soladas para emprego em produtos
alimentícios
Ns' 853.029

MELAR

CA MODERNA

r

Requerente: Indústria e Conu't.ciu de
Artefatos de Vidro 13ibel ar Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 14
Artigos: Algodão de vidro para fins
industriais, ampolas de vidro, caixas
de vidro, chapas de vidro, espelhos
em geral, espelhos de toucador, frascos de vidro, filtros de vidro, garrafas de vidro, garrafões de vidro, glo-

eq u • : ,•nt•e:jes Porta te..„
:Iro .B.•r.sil. iro ele Lik 11I$ 5 A.

Lscai: Sz•o Paulo.
C 1),:ac:

Al :is: Co!eço:i de livros.

-

-

ss3.010
flP

NLCIONAL
Ind.

I.

.

e:
•• ..••• NItt:c.1 c!L•

zinha, vasilhas cie vidro para labo-

eco

i

ratérios, vidro comum, vidro cristal,
vidro industrial, vidro laminado
- -- -

SERELEPE.
Dra3iloira
• :‘• • flen',ti
• S•'•••
li'
••••:
'
Prez:t..tt,t..1 de serv:ça..:
Ar i '.
orion...•1:021a.
.---•
—
N
L

errNICA INJ IL
'
• :3 EREUP
p/S * Paulo Capital,

e ou vegetal e seus

N" 853.017

4:;1.é2i.-OTI

tiister teteias
.

. P.:Art*1..0 .1: Cat. Ltda.

Local; Paraná
Classe: 49
Titulo
• •

t.ets

EM

•

051'

Local: São Paulo
Classe. 143
Artigos: Material exclusivamente para
Construção e adórno dc prédio, estradas, ele., como cimento, azulejos, ladrilhos, telhas, portos, janelas, etc.,
não incluídos ent outras ciasses. Pa?t‘r\r‘
éç
'°'
pai Para forrar casa. Tines e materiais cOrrelittos. pertencentes it classe
Classe: 28
Artefatos e produtos acabados Lile ; Recauerent e , Laboratório Chiffith da
Origem animal, vegetal e mineral nao I
Brasil S. A.
Incluídos em outras classes; artefatos
Local: São Paulo
e substancias quimicas na* incluídos
Classe: 4
em outras classes. Tintas e materiais Artagos: Protabus
de origem animal
ocrrelatos pertencentes à classe

bos de vidro, jarras e jarros de vidro,
recipientes de vidro para fins culinários e ornamentais, travessas de
Nte. *tona l vidro, vasilhames de vidre Para coL.#: ateria

Eras il ira

!»C • ! : S b 1.•.Ltdo

-16

! Requerente: Mout,- Quunica, Participações. Indústria e Comércio Ltda.

SUPER-PROSOJA
1ND1 DRASILEIRA

Be4i1s
I
!

Ltirrit,h do

integrantes

derivados. Inclusive 'aja, para emprégo na alimentação. Concentrado de
proteinas. Protelnato de soja. Concentrado protéico de soja. Enuilsifi-

cantes protéicos
st" asa 030

Brasil ‘3.A.
Local: São Paulo

Classe: 91
Artigos:
Soja, feijão. arroz, batatas,
trigo, farinhas alimenticias, protelam

-sumais ou vegetais, concentradas ou
n ' .:dadas para caipréga em produtos
alimentício:

Classe: 4

•:1 imos: . PI ta e Mas de origsm animal
• ou vegotal e sus Integrantes e
-1•• Liv.idos, inclusive strLjti, p'u'a rinpréLa na William:leão. Concentrado de
Indústria Braçiileira
11.•;31.:.• 11 i It. . iiva til) Ell'aS.
asaeinas. Psateinato de sola CM'
Local: São Paulo.
"":11 rado prote:Lco de soja. Fráulsifi•
e
to.
-;:.....
3
.
n2:
,
.
,-.•
i
.
Classes:
'cantes protéicos
Ftequerente: Clube piratininaa
1 Rega: i-i, :
.4ft:4t.. RP:t. ! '...•.
. Cl s.-e: 41
local: São Paulo
Tittatt
ta,
.
a
i
Loca:: Rio Grana s do Nal
Ais 11:,e.,: :Sei::: leijrtO, ar r .7., nal
Classe: 50
••••:,.-6, i s ! 1111t:!.i ailliblIticia5, prottAnar. Artigos: Como iimrca da serva;•/, do
•iiero: Com clintea dentária es-.
cl.v.e...•
41
pesiatisada e com o eenero de medi- • sist! ”-os: St ,. 'N4b :** 4 4d0 . M.!1.1..; n . t,.1.: 4 r• !In r.ta•s et t'?,rtt • Li, conce .il radas ou acórdo cem o art. 74 do C1.P.T a ser
•.-lett. para -eus rrenararlos.Drr:?:1 :•, !•.” d., a!'..•
:'• •• cian prett •,•nrorir.L., em procia to. . usada pela sociedade ema minai
cantentos. modelailt.. •
write, ........,..•.• n et.., •t,•?,•1
alimentícios
dist in ti vo
to. dentes do tipo - •••

UMA

4.

A

•

855.031

PROTE I NO.,L.

IND. BRASILEIRA

IND. BRAS1EIRA '

•
aequerente: Clube PlratinInga
Requerente': unia Fanei-net Impor*.asorts
Local: atm Paulo
.S. A.
Clasae: 50
Local: São Paulo
krtlgos: Como mania de Services, de
' Classe: •41
=Cedo com o art. Z4 do.C.P.I. 'a
er usada pela aceleddae como sínal Artigos: Azeitonas, bacalhau, cruzei em
• conservas, ,,condimentos para alimentos,
distintivo •
853.082

•

.

estrato ,e massa de tomate, frutas 'secas
e cdsbdizadas, frutas em' coníerias, geléias aituandeitts. manteiga, margarina
massas pont ,ttopa, atacando, aut,hos
=enleios, tacoMrda; .õleos alimentícios.
peixes em comerias pimenta do „reino
malaguettes, ',ides. queijos. sal, .saiarat
.•salsichas .
Classe. 42
Artigos:: -Vinhos e Umes

IND. BRASILEIRA

SANGUE

Requereute: Vitt Vinícola -Cereser
S.A.
• Locai: São Paulo
Clame: 42
• Artigo- Agitardente, anizete, apertavas.
bagaceirái„ bater, brandy, cachaça, cerva-,
las, conhaques. extrato . de malte fermeatado, ternos. 011 licores. rum' vinhos.

vodca, v:nho espumante, whisky,
, vennuth •
1\ l u' 853 . 0 39/041

PROTEINATOK
BRAstLetRA

—

4

•

Recpiereater 4-abar-ur5rias tariffith do
- Brasil- S. A.
'Local: São Patt`oC.oca:: São atilo
Classe: 4
Classe: 32
:•
Artigos: A lbuns. almanaques, anuários. ArUgos: . Pmetinas de õrigenr-aninial ou
/alatina, , catálogos, jornais: livros, peças vegetal e seus integrante* e derivados, inteatrais e einanatagraficas, programas de clusive soja, para emprega na alimenta-adio e televisão. publicações. revisto. 0o. Concentardo de prote:tras. Pinte.
talo de 'soja. 'Concentrado metelco de
follothas Impressas
• soja . F-mulsificaates protéicos
•Claitae: 4
''.
14‘' 853.034
Artigos>. Proteínas de .origen: animal É
~querele: Centro Atjátmico lviartael
'

ou vegetal e serts Integrante. e derivadas,

• 'inclusive' sola, Para - ccaprIgo na alimentaenramese, et -sIuui IUSINII*S

•

Reqtlerentetentr
coAt:ideaste°
Manoel de Abres
Local: São Paulo

• Classe: 32 Rrtigoa: Albuns, almanaques, anuttrioa,
O:latins, catálogos. Jamais, Irvrolit'PeCau
teatrais e cinematográficas, programam de
édio e tele, 86, publicações; revidas.
, Wh:alias bnpressm

1M" 853.017

TIQUINHO..

IND. 13RAMICIRA

ção. examentrsdo de proteína. botei.
nato de soja. toncentrado proteico de
so I k. .. Einalsificantes proteicos
Classe: 41
..
.
Artigos:. Soja4eijao, arroz, batatas, tri
-go,farinhsltdpoea*n.
mala ou vegetais, concentrados ou isola,
das pari emprego em produtos olham. golo
.14" 853. 042

SUPERSOJA
F3RASILEIRA

Requerente;' Laboratórios Gritifith
N 85 3 ,0ç 2 1)5)
Brasil S. ...
Loca': São Paulo
Clame: 4
Ártigost Prateiam de origem animal ,
e
oti v getal e nua intagraatesa derivmdes,
IND. BRASILEIRA
Inclusive soja, para emprego na alimed-1
tação. Concelikatio de prou•inas. Pratei.
nato de isola. Concentrado proteico de Reto, rente: Laboratórios ..t.itith
Brasil -S. A.
soja. Emultrificantes protéico
São;Paulo,
Classe: 41
Artigos> Soja. feijão, arroz. batatas. trigo, farinhas abnenncitts :proteínas ani- Artigos: Pascentas de igen: softrad e ou
mais ou veg.-taia, concentrados au isola- segaml e seus .iategrantrs e derivados,
das para emprego em produtos alltumtl- indutiva soja, para einprégo na Zlinien.
taça°. Concentrado de prateinas. Pautei.
cios
nato de JK4a. Concentrado proW ea de
soja. Binulsificantes prottgic%
W"853. 046.048
Classe. 11
•Artigos: Soja, feijão, atroz. bandas, trigo. farinhas ahmentictas, praticam ara.
PROT ES OJA
=ato ou vegetos. comemoradas 4aSt bela.
: das para empreito em. redmos atnientia
IND. BRASILEIRA
cios

EM ULS1P R O -

. 1\19 851104
Requerente: Labora:or .:os driffith do - Brasil S.- . A,.
:
Local: São Paseo ".
Classe: 4
Artigos: Proteínas da origem amimai e
Requerente: A; Vidal S.- a. 4.
ou vegetal e seus integrantes e derivados,
Inclusive .iroja, para mimo na alio:ten. Estabelecido em: Melancia, Ve~iat
Itiolla
.
teço. Concentrada de protehms. ProClasse: 48
telqato de saia. Concentrado proteico de
Artigos?- perfumes, cosenetious, 'ç6e
•soja, Emnasificantes protelem
pata antes e apds UM, sharapoos, es
Classes 41
os: Soja, feijão, arroz, batatas tri- isemcias&xtratos; desadore:ates, pomada
etatialeas e comes depihadres
go, bisas alitnenticias, p.roteinas 'animais ou vegetais, concentradas ou Isola.
.851. DS5
dm-para aí:apego em produtos atieneattcias
• Oasse:- 11
lt .3
. . A. fa.
Artigos: Soja, hrtjao, ara* batatas, tif% - alimenticias, proteínas ant..
•
K
A. Vidal S. a.
raiz Ou vegetais, minentradat ou isoladas Para entprgo em produtos ~i- EMabrlido em: Megbena, Veraezia.
deias
..Clamea,
N" 853 049
Artigos: perfumes, tottmétioos, haçõe
para antes' e apto' boita; alhoopour. es.
,stadas, , extratos, ainiodoraidear pomada
maluests e =entes slopliadlosea

REGAL

IND. GRASfirgiRA

Requerente: Laberatórms G:ilhas:do

Brasil S, ARetsuerdte .:. Laboratórios Griffith do
'•
selasse: 4
Bead S. A.
Afligem ProteMas de origem animal e uu
•
IA , m. et 4 :,/s
Local: São Paula
vegetal
e
semi
Integrantes
e
derivado.
CC:411:Mbia
•
d.osse: 41
bielas v- raiá: a para emprego ria alimen, Lor a : S.io Ktdo
.04:
C
3r;
n
vt
.
•
:r
e'leyr.1.4"
:e-atra-to
de
prot
t
estas.
Protei.:'
7
tação.
(7.11* e: 41
14,!
ti. ' •
, Concentrado protelo cl tos *d.:tos p. etin- datai, 'vegetais •
caramelos: eito. nata e
deV.dratado4
•soja. Ernalsificantes proteicos
GQ:aegi bixo:tosi. bataabas. doces

'IND. BRASILEIRA.

..f

Proteínas de origem animal e ou
vegetal e seu Integrantes e derSvados,
Inclusive soja, para emprego na alimen•
taça°. Cdocentrado de prateias'as. Peotet.
nato de seja .Concentrada ~fico da
• suja ..,-Emisisificantes protéicos
ArtigOt :

•

t,

..„
1

-

Casse: 4

.EMULSI FICAN TE- PNO

AREIA
BRAS1UZIR4.

N" 853;031'

44.

Requerente: Laburi.to;:os Gnifita
•Brasil S. A.
Local: SaO Paulo
Requerente: Laboratórios Cariffatla do
,tr
Artigos: Soja, feijão, arroz, hat,tas,,a
• Brasil á. A.
go. farinhas alimentícias, protemas aniLocal: São Paulo
mais ou vegetais, concentrados ou isolaClasse: 41
das Para emprego em Produtos alite?titi.
cios
Ardiva : .Soa. feijão, arroz. batatas, teia
go, farlithi.i alimenticins, probelum
a
mais ou '4: Nata15. conceutéadas
N" 853,044-045
das para eis:prego em produtos allinentb,
Gim

N' .853.038

Requerente: P„odutots Alintenteloa
Cohimbla Ltda.
Local: Sio Paulo
Classe: 41
lellgost Balas, bombons. caramelos,
Chocolates, blsCols, bolachas, doei

IV" 853.059:051

N- 853.043

N" 853.035.036

G R' AN pRIX PIMENTEL

j4.4.41 (21: iu 1:1
:1"71.,,u1.111
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•

desliguleiras, pára-choques, para-la•
sotas, porta-documentos, casacões( binas para rádios e televisões, ence mas, para-brisas, rodas para veiculua
termoplU t ic ris de identidade, caixas! radeiras, esterilizadorcs, expremedore raaiaaores pa.a veiemos, pneus, pneu/IÃO 0/132IBL
para acondicionamento de objetos, elétricos, aparelhes para expreme mancos, passas de carnal°, varetas da
consrõle ao aiogador e acelerador, va.
;ndizatri a Brasileira
chapas 'e lâminas de material silastico frutas e legumes, eaaustores, filtros, raes
de carros e vagonetas basculantes'
capas de Material plástico pasa agen- estufas, fogões, fornos e fogareiros
faroletes, lei ros elétricos de
Classe: 28
Requerente: Metalingica .Sao Csaa.'ei das, Oarnipções de Material piastico eiécricas,
e passar, isiros comuns a Artigoa: Açucareiros, argolas, ades
para objetos, roaia:, estojos, sarteiras engomar
. Limitada
carvao, fervedores elétricos, fôrmas vos, armações para óculos, bõlsas,
de material p e as;;Ica. adssivos a esta- clarisas, fonógrafos, fazível, geladei- des, bombonièrea, cabos para utensa-:'
Estabelecida em São Paulo
jos; carteiras ae ma -criai plástico., ras, ga:safas térmicas, lâmpadas, 11- aios, colneses, caixas para acondicioa•
Classe: 6
Artigos: Alavancas de câmbio, anela adesivos, colas, guaraiçisas para ebjes quidLneadores, lampeões, lanternas de ntunento de alimentos, carteiras, cal-• de segmento, aceleradores, blocam, tos, rolos 'de imprensa, parafinas. ba- mão e lanternsa portáteis, lustres. pa- Planas, colas, cadelas, copos, chapase,
bielas, bronzinas, bombas, dinamos, ses e tubos p' . " . :.icos e sasilbarues
nelas elétricas, panelas de pressão. caixas para sacarias, canudinhos, dia
embreagens, cabeçotes, cruzetas, cubos material plaslaco, esmaltes, 11 as e mic:ofones, pick-ups, 1-sparelhos de re- cos de mesa, discos virgens, enfeita
verni
zes
frigeraça-o, refr:ge,radores, rádios, rã- para ausomoveia, estojos para obje-'
de placas de embreagens, saandros,
1- lassa: 8
dios conjugados ou não com fonógra- tos, fitas isolantes, rumes virgens
compressores, culatras, esmeris, enfor,
ráthos fonógrafos, rádlos recep- guarnições para objetos, guarniçõa
eipaseliirs fotogratisas, apagrenagens para máquinas e mo e- ss
eixos, fresas, geradores, ferramentas' relhos fotodosa'qua, raprodaterreis de tores, relays, reatores, redutores. Pi- de material plástico para aparelha_
e eléte:cas, resistências, eiétricos, laminados de plástie0.' lan
para tõrnos, guindastes, máquinas dei imagens, apa s. tetegis:(1-: ‘s car- lhas sce.s registradores,
reguladores cheiras, material plástico paar reves_
ajustar e afiar, máquinas de rosquear tas geogsáfica e, náuticas, aeliagrá- refletcres.
de voltagsm, fica para eletricidade e time-Mos de assentas e P ar a estofa-máquinas rotativas para usinar ferro fos, hectografes, mapas, Mi), nICS, sao-. fios
tena sorveteiras, aparelhos de mentos de carros, massas plásticase aço, mandris, marteletes, motores, jetores, focallialdores, ventiladores televisão. torradores da cereais, ter- malas, porta-documentos, porta-nimaquinas para cortar, macacoa, man- aparelhos foro-elétricos, gia sidos as.• neis• a:; com dispositivos para amaxi- q uais, porta-notas, pás, pinos, pratos, II
cais, máquinas elevadoras, máquinas painéis acrílicos, letreiros isasir!0303, mento de água, torradeiras, terrnôme- Potes, resinas sintecicaa, solados, sede furar, máquinas para arqueação visores, lentes, bobinas, compsaaoa, cá- tros, toca-cascos automáacos ou não, colas, travessas, untas plásticas, tubos
de volumes pistões, prensas, ruições, maras fotográficas e amainá:nas. es- ventiladores, tran.sformadores para plásticos e vasilhames de material.,
plástico
placas para tairnos, parimos, .sern quadros de aço, fitas mesreass lune- rádios e televisões, válvulas para rátas, microscópicas e (sanas
Classe: 32
fim, pinhões, platinados de motores
dia e televisão. isoladores. interrup.Artagos;
Agendas,
álbuns impressos.
tores, resistências elétricas, tomadas,
politrizes, plainas, rolameutos, roletas,
Classe.: ti
soquetes. transmissores. televisores. almanaques, apostilas, anuários, bolesilenciosos, serras • mecânicas, tupias,
Artigos: Guillaotinaa, máqux as sepa- siscren'zadores, torneiras de compres- tins, catálogos, calendários, crónicas,
tesouras mecânicas e tôrnos
radoras de impressos, maquinas de são, torneiras da alta pressão, regia- impressas, enciclipadias, folhetos, fc
tesouras mecânicas e
impressão, máquinas de encaslarriaçáo, ti-os para vapor, para água, p ara bidê, linhas, jornais, histórias impressa&
esm os mecânicos
máquinas de cortar papei, máquinas para banheiros. para aparelhos bebe- método para enano, livros impressos,
mecânicos
Surar e cen-- douros, pa:n lavatórios, par pis. ter- músicas impressas, programa de rãde rotular, mequinas
dto, televisão e cinema, programa cir_
radeir as elétrScas e ventiladores
a/nar, maquitrar, máquin da asni
trar,
1n19 353.053
canses, radiofónicos e rádio-televisioC•lasse: 23
quinas se:-.n doiPS.
nas para of f -s .
nados, peças teatrais, cinematografia _
Artigos:
Algodão,
alpaca,
canhamo,
as
empilhadoras.
claasificadoi
S • OPUS TERiPIL
roteiros impressos de peças teacates, caroa, casaniras. fazendas e te- cias,
p- (aluas
roteiros impressos de filmes, recidas de lã em p4as, juta, jersey, li- trais,
In g otria Brasil leira
•
-Co..:,:'. lS)
vistas
"scripts"• de cinema, de teata nho, nylan, paro-peco, percalina, de televisão,
Artigos: Serviço; de impre.ass,
prosas impressas, conrami,
rayon.
seda
natural,
tecidos
viços gráficos e litográficos, serviços plást:ccs, tecidos impermeáveis, teciRequerente: Simon Bocisaer
juntos instrumentais, musicais e
de cópias hellogrefices, de fotostplas. dos de pana-couro, veludos (tecidos
vocais
Estabelecido em São Paulo
serviços de encadsrnação e serviços
Cl asse: 38
sintéticos)
Classe:
25
sistica
de instalações Ca
Artigos: Agasalhos, anáguas. botas.
Artigos: Albuns de fotografias, apóClasse: S9
botinas, blusões, boinas, bunés, carlices, ações, bandeiras, bónus, bibelots,
•
tolas, casacão, coletes, ca p as, chatas, Artigos: Papa: ; essa toucador, papais Artigos: Automóvas, aviões de brin- croquis, cartões postais, cartas geo- ¡'
cachecols, calçados, chapéus, cintas petmumados, asas para barba. bigos quedos, aiasas de brinquedo, brinque- gráficas, clichés, cartazes, decalcomacintas, combinados, calças de senho:- de, cílios, sob- a ia, as, iesadulantes, dos para Mimar. le.a• cinhos, bonecas. nias, desenhos, dispiays, estatuetas,
cal-danados bonecos, baralhos. bolas para todos enfeites para árvores de natal, estás
ras e de crianças, calções, camisas, lixa para unaas, apéis
caias, camisetas, cuecas, aeroaias, co- e com pó de aras:, estojos para tou- os .esporte.s, barcos, botes, barquinhos; tuas, fotocópias, frutas e flórea artilarinhos, casacos, acharpes 1-amasias, °actos, esponjas. aparelhos pua bar- célebre eletrônico, carrinhos, cami- ficiais, flâmulas, fotografias, figuras
gravatas, górros, jogos de 'ingeria, ja- bear, tintura p--a o cabelo, aeriumes, nhões, carroceiras, chocalhos, cana- para enfeitar Mus de aniversários,
toucador, petró- leiras para• esportes. carimbos Para casamentos e outras comemorações,
que'as, luvas, ligas, lenços, mantas laquês, escovas
colorir, canoas, canoinhas, confetes, figuras de aves, animais e outras para
leos, e..1: . a:tes e talcos
Meias, maiôs, mantas, mandrião,
chaaaetes, carrocerias, cabeleiras Para enfeites, festões, gravuras, mostruário.%
mantilhas, paletós, pulover, penhoar
bonecos, dominós, damas, discos de artísticos para propaganda, imagent
-.eS7-076
Na.
peierinas, ponches, polainas, pijamas,
arrentésso desportivo, dardos para manequins, mapas, maquetas, letreipunhos, perneiras, rdbe de chambre,
lançamentos, espingardas de brin- ros, obras de pintura e escultura,
rou pão, sobretudos, sa'as suspensarlos
quedo, figuras de aves e animais, fó- prOjetos desenhados, painéis para desaídas de banho, saeater, sbortes, eslhas impressas para recortar e armar, corações, slides. selos, títulos, suporsoutiens,
slacks,
talar,
turbantes
las,
joelheiras para esporte, jogos de foot- tes artísticos para vitrines, troféus •
ternos, uniformes e vestidos
Classe: 38
bdll de mesa, jogos de armar, luvas
para esporte, lança perfume usado no Artigos: Bandejas de papelão, blocos
tas sa3.0(a)-63
carnaval, lanchas, miniaturas de de papel, cartões comerciais e de viutensílios domésticos, máscaras -para sitas im p ressos, cadernos, copos de
esporte. Motonetas de brinquedo pati- papel, cartol i na. caixa de papelão, ca.netes_ patins, piões. patacas, palha- nudos p arir refrescos. duplicatas. enr
trre g
¡ri ri/ .cr
ços, roupinhas para bonecas, revólver velopes, embalagens de Pa pe l e PaPl4
Ramas Emassam
de brinquedo, raqustes, iédes de me- Ião. álbuns em branco, forminhas de
tal p ara p esca. rSfas, fantoches, Papel, faturas, rmbos, fichas, guardaRe q uerente: Interpsint a asam:der,
snookers.
Vens tênis 'de mesa. têm:- napos de uanel, etiauêtas de papel e
Impressora S. A.
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tolas.
tamborales Lornoseleiras para nanarão. letras de câmbio. livros em
Estabelecido em São Paulo
esPorte, tares.. Saias e mesas para branco, che g ues, notas psomissórias,
sa a. a airscnaelo
.
R ecoas,
Classe: 1
bilhares. vaaonetes. vasas para sal- debêntures, titules, prssagens. pane'
, rcie c rr_.inpreendiment OS
Artigos: Adesivos químicas liar. a
tos, varas p ara p asca. velocípedes. almaço' p apel crenon. Papel de escreLira' Èada
emulsionado, papel albuminado. papel
tarraras, iscas e xadrês, jogos e Pas- ver. 'p apel de embrulho, papel 'para
Local: São Peado
henreráfico, papel sensivel, fim es
satempos
eduactiaos cie biologia. fiei- desenhei, pa p el hialanico. papel imClasse: 8
sens es els, reveladores aufmicos, rcos.r):- - 4- 1. tigoS: Acendedores,
ca. Calor, magnetismo, eletricidade. p ermeável, papéis de carta, papéis de
acendedores
ventes, removedores, secantes Pastos, elétricos, aquecedores de ambiente. eletranic-i .geometria, ótica oficio.- pastas de canelão, pratinhos
fixadores para revelações, aosanals amiradores de p ó. abat-jours, assade panela°, samientios de papel e:
Classe: 50
livros não impressas
solu r aes para cópias. soluções inia-r deiras elétricas, antenas, aparelhos
rneabilizantes, dissolventes. d os pasa banhos de ar quente, aparelhos Artigos: Feiras, salões, exposições,
Classe: "35 •
papel alliuminado, reativos nainases de cortar pão, aparelhos- de comunidesfiles e concursos
Artigos: Agasalhos, aventais, alpere papel fosforescente •
cação interna ,aparelhos de alta tenClasse: 21
catas aná g uas, blusas, botas, botinas
são, aparelhos para moer e picar carClasse 49
.aparelhos para cortar frios, apa- Artigos: Alavancas de câmbio, auto- alusaes, boinas. babridoures, bonés
Artigos: Automóveis, aviões, arma de ne
para espremer frutas e legu- móveis, aros para veículos, amortece- camisetas, cartolas, carapanas. casabrinquedo, barcos de brinquedo, bata- relhas
mes, aparelhos Para solda elétrica, dores, bicicletas, braços para veículos sso. coletes a s nas, abales chacbscols
maça,
de
lhos. bolas, bonecas, jogos
balances, baterias elétricas, batedei- caminhões, caminhonetes, calotas -ninados, cha p éus, cintos, cintas, conlf
boliches. jogos e p assatem po para ras. batedeiras para refrescos, bte- carrinhos de mão, carretas, carros a i nanfies. cal-as de senhoras e • d
armar formar recortar coloris e IAD- defras pano, líquidos e massas, benja- ambulantes, carros elevadores, carros innans. cal s aas. camisas. calcas. ca.-as
Lar. fi g uras de aves animais, ao.eros mins, binóculos, bules elétricos, bal- irrig adores, carrocerias, charretes, in ls Olas, c s m i a st as, cliacas. colarinhos
cir- sasaccs domlnós. ( » che rnes farda;
e »assoas, máscaras, nalniaturs a de cões frigoríficos. aparelhos de alta carros tratores, chassis, chapas
obietos anisas, tants de fidelidade. • chuveiros elétricos, coque- culares para veículos, cubos de veí- Tiara Milif PrPS e sala ri ais galochas
eria
as a arros. ios
rm d a ling
corredicos de veículos, direção "imant
ma s a, t A mbn l as. s'quebratsabeças, xa- teleiras. cam painhas elétricas, cafe- culos,
lavas martas l amas meia
câmaraa frigorificas, diferencial, eixos de direção. elevadodrez, ser p entinas. confetes e quais- teiras elétricas.ráficas,
mias.
masirisiSo
.
has,
nalshis
mant
il
cafeteiras na- res para p assageiros. fre'os Para veícâmaras foto g
finar 'ricos ou arti gos de Panei -destl- tornát
cuba, fronteiras p ara veículos, loco- sanbo ar nen a as. p ilhagens pelesinas
eas.
contadores
de
rotaçãocol
rifas,
tamhnlas,
iça 1Y1
ne rnai a as. animoDa das a toam como
chave s automáticas. chur- motivas molas de veículos. motocicle- asisi ti ng
loSariaaa/anca-narfumrs li gado no car- mtnadorea.
ca"mb"e.
IN'crol cos. robe
.."aves de ala tas, raottsa irg i•-s, inani a elas, breques,
rasqueiras
ts
nonatos
a
”n
coine
v.
”n11..fivrIng
• MS.r.Qhrios, salda:
navira e ca l‘ alaisris
n
e...ma ter , olaia
rg
+piar, ff,, n oftz.
afalas govilon .,
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agendas,
capas
artigos. (s
turbantes, ternos uniformes e vestidas.
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tara obJetos, embalagens de material

plástico, totolitos, saquinhos, porta, vancas, chaves elétricas, chassis, bo

