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Metalúrgica Bristol Ltda. (no Pedido de prorrogação da patente Mode
Ind. n9 5.654) e patente u 9 5.655).
Monitora S.A. Ind. e com. (no
Seção d . e Adrn;n:stração
pedido de prorrogação da patente
Mod. Util. n9 5.043).
L'Oreal (trans!. para-seu nome cia
1 9 151.239
Pululam Inc.
Exprdiente de 18 de outubro de 1968
int. PI termo 160.557). - Quanto
Mecânica Esfera Ltda. (no pedida
N9 151.872 a-a J. R. Geia S.A.
ao pedido de' fls. 26 aguarde a conDiversos
de prorrogação da patente 1VIod. UtiL
cessão da patente.
N9 160.300 - Société Anonyine n9 5.203) e patente n9 5.224).
•
David Santos (no pedido de admisMohamad Ahmacl Dargham e Ouro Dite: Ethylene-Pla,stique,
Paterco Com. e Ind. de Eletricisão por- 30 dias de Sônia Maria Pina Fino S.A. Ind .. e Cem. (trans!, para
Ns. 164.342 - 164.343 - Farbeia- dade Ltda. (no pedido de prorrogaTeixeira em preposta Hil- seu nome da, pat. PI tênue 181a780). fabriken
Bayer Aktiengesellschaft,
ção da patente Mod. Util. n 9 5.215),
dete Alencar Liip2s, que deverá se
Worthington Corp., organizada sob
N9 184.228
afastar de
. - Deferido. •
Sandoz Patents Ltd. e patente n9 5.216).
ás leis do Estado de Delaware (alt.
Judith MagalhaeS Ferreira da CosNs. 184.366 - 184.367 - 184.368 de nome do titular e trans!, para
ta (no pedido de prorrogação da paseu nonie da pat. PI têrmo 184.478). 184.392 - 184.393 -- 184.394 - Ve- tente Mod. Util. n 9 5.260).
#
- Velculos e Máquinas
Lectrornelt, Corp. (trans!, para seu mag S.A. Divisão. Jurídica
Lawrence
Pearman
(no
pedido
de
AgrIcOlaS,
nome da . pat. P/ térmo 184.61)'.
Alquavern-se os proces- prorrogação da patente Mod. Utfl.
sos.
n9 5.269).
Seção de Transferência
•
• Exigências
e Licença
Pipornatic Conta Gotas S.A. (no
pedido de prorrogação da patente
Têrmos com exigências
•
Mor. Util, n9 5.300).
Expedietne de 18 de outubro de 1: ;8
cumprir:
Serviço de Recepção,
Zanettini, Barossi & Cia. Ltda. (no
Contrato de exploração de patentes
Michael Weining Kg. (junto pat.
informação e Expedição,
pedido de prorrogação da patente
PI n9 75.614).
Transmecânica S.A. Ind. de MáMod.
trtil.• n 9 5.326).
Giordano (junto fA Pat. Expediente de 18 de outubro de 1968
quinas (no pedido de averbação de PIFrancesco
tèrmo
147.315).
Inds, Reunidas Irmãos Spina S.A.,
Oantrato da pat. PI n 9 62.381),
(no pedido de prorrogação da patenDiversos
Transferências e alterações de nome
te Mod. Util. n 9 5.386).
do titular de processos •
Foram mandadas prorrogar as pra:Metalúrgica lIeleny S.A. Ind. e
. Seção Legal
tentes abaixo:
Foram mandadas anotar nos proCom. (no pedido de prorrogação da
•
. gessos abaixo mencionados as seguinpatente Mod. Util. n9 5.562).
tes transferências •e alterações de Expediente de 18 de outubro de 1968 •Pirelli Societa Per Azioni (no pedido de prorrogação da patente Mod.
Remington Anus Company Inc.
nome do titular de processos:
Exigência
Ind. n9 2.063).•
(no pedido de prorrogação da patente
Metalúrgica Colibri Ltda. (transf.
1VIod.
Util. n 9 5.586,
N9 183.838 - Alfa-Lavai• AB. Couros Ofeo Ltda. (no pedido de
para seu nome das patentes: MI nú- Cumpra
exigência.
João Maschke e.[-Cia. (no pedido
prorrogação da patente Mod. Ind.
Mero 4.413
MI ri9 4.742 de p rorrogação da patente Mod. Ind.
n9 2.182).
5.148).
Arquivamento de processos
n9 5.609).
The Brunswick - Balke - Collender
Piam Corp., 'firma norte-americaForam mandados arquivar os proJoão Maschke &I Cia. (no pedido
Company (no Pedido. cic prorrogação
na, devidamente organizada e fim- cessos abaixo:
da patente -Mod. Ind. n 9 2.611).
de prorrogação da patente Mod. Ind.
alonando de acrrdo com as leis do
N9 -111.562
Ciba Soeiété, AnoBentivoglio 1VIaritii (no pedido de n9 5.610) .
estado de Delaware (transf. 'para
prorrogação da patente Mod: Incl.
Seu nome das patentes: PI têrmo nyme.
Fábrica de Enceradeira Comercial
157.463 PI termo 176.487 - PI
N9 135.501 -• Studiengeseltschaft n9 2.630).
Bandeirante Ltda. (no pedido de
'tênno 181.812 - PI n9 49.171 - PI Kohle M B
Société Franco-Hispano-Arnericaine prorrogação da patente Mod. Ind.
119 49.207 PI n9 49.267 -- PI núFrancispam (no .pedido de prorro- n9 2.481) e patente n 9 2.482). .
mero 52.362 - PI n9 61.960 - PI IT9 136.901 - Institut França% Du gação da. patente Mod, Ind.
'úCristiano H. Steyer & Irmão Ltda.
ti 9 69.956 - PI n9 76.158 - PI nú- Petrole, Des Carburants Lubri- mero 3.1334).
(no pedido de p rorrogação da patente
mero 77.034 - PI n9 77.352 - PI fiants.
Mod.
Utit. n 9 4.430).
Société Francat-Hispano-Arnericaine
.
.têrmo 122.370).
N9 138.065 - Institut Français Du
Francispain
(no
pedido
de
prorrogaDez Carburants Et Lubri- ção da patente 1V1od. Ind. 11
Bernardini
&
Cursi
(no
Pedido de
Ducellier & Cie, (trans!. .para seu Petrole,
9 3.835). prorrogação da patente Mod,
fiants.
Util.
nome da pat. PI termo 125.573).
n9
5.046).
N9 139.260' - Ciba • Sociéte Ano- Dunlop Rubber Campany Ltd. (no
Siemens Aktiengesellschaft (alt, de
pedido de prorrogação da Patente ,Cama Bruno S. A . (no pedido de
nome dó titular na pai. PI tétano nyme.
p rorrogação da patente Mod •
Mod.
Ind. n 9 4.057) .
li g 137.629).
N9 139.321
Studiengesellachaft
n9 -5.311).
Kohl°
M
B
H.
Jesuino Alves Vernandes (no P e
Worthington Corp., organizada sob
Cortinados Dixie Ltda. • (no pedido
as leis do Estado de . Delaware (alt.
prorrogação da patente Mod.-dioe
N9 139.528 - Farbenfabrikea Bayer
proriogaçãc) da p atente Mod. Útil.
de nome do titular e transf, para Aktieng;esellschaft. .
Ind. u. 9 5.501), •
n9
5.320).
seu nome da pat. PI termo 139.436).
N9 141.923 - Cibo, Sociét?"; AnoHoraceck & Altonvani (no pedido
Helena Rubinstein Produtos de Bea
Bateu Yale & .Towne Inc. (alt. de nyme. •
.
. de p rorrógação da p atente Medi Ind. leza
S.A. (no p edido de prorrogação
.nome do titular na pat. PI tenho
21 9 5,505).
N9 112..666
da patente Mod . Ind .n9 2.065) .
172.357 - PI terin o139.742)
Tyer • anel Company
Tranquillo Giannini S.A. Ind. de
Ltd.
.Eduardo Miralta •Seix (no Pedido
Siemens Aktiengesellschaft (alta de
r
de prorrogaçãb da riaten te Mod. Ind. inst
úmentos de Cordas (no pedido
N9 147.589 - Max 13. Nebel e n9 5.562).
nome do titular na pat. PI têrmo
de
p rorrogaçao da patente Mod. Ind.
•
119 140.002 . - PI termo 140.235). . Erhard M. Nebel.
n g 2.085)
•Monsanto Company (alt, de nome
.Metalúrgica Bristol Vida. (no InN9 .148.374 - Byk - Guld - !)1
o-ido d.,. prrn;.2,J.,,) -cia pe.? -.;11 e Art.: ,
F. cante S.A. Ind. e Com. (no
a' do titular na paa. PI tênue 113.551) . bera. , Chernische Fabril:
ai al B1171. Ind.
p edido de prorrogação dit patenfb
303'i ) •
Mod. Ind. 99,149).,..
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1

Na parte wpevicE da crgde=,
ré'ço estão consigi:edos o número
do talão de registro do assinatura
(g a mês e o ,sno 2.5•2 que findará,

- As assinaturas ,-..4,à 1eparG3
• 'Ç.des Públicas serão anuais e ck:'.
verão ser renovadas aO 2,2
vezeiro.

ASSINATURAS
R ErAallt,,..5.n.S L
FUNCIONÁRtoS
O, ,;ud:;11,::is. devidamente'
Capital e interior:
Capital e interior
A remessa de wiláres,
dcdcrão ser dretilo- Semestre
NCrV13
o o.... NCr$ 18,00 Serne .bzra
!
pre
a
¡avor do Tesoureiro do De,
.e'in
`-'-`1)L2:° .dois'
umil Ano 0o00.0. o. o. NCY.S 36,00 Ano 4,14400o0ooa. NCr‘1?) 27,00
iparto gnento de Imprenso Nacio,
,c5 face do papel, formato 22x33
Exterior g
Exterior
lila!, deverá ser acompanhado de
emendast, rasuras serão rei;' •
30.00
(2,
•
e
NC4'
Atro
NCr$
39.00
Ano
O.
0
8-0
0
O
O
e
0,4
;esclarecimentos quanto à sua ap2,salvacla por quem de dir-iro
;cação.
NÚMERO AVULSO
As a_.:sinatizra.s pod4r s•••r
,O
preço
do
número
avulso figura na última página de cada
tptalqucr époce do
- Os suplementos ús cs'diçõe..9
• tomadas
exemplar.
;dos órgãos oficiais só serão a2ST/2.,
mes.s
ou
,277?
ano,
• •iT.:0, por sCts
:•,..:,,:c•c0
p,.r z3 en'.'rii")e. que
lados aos assinantes que os
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de N ICej 0.
ao do fnestri,- ano, e de Ner$ 0,01 por ano, se de anos anteriores. icitarem 20 ato da assinatura.
• Scivre 3 n ';;40
a

india Tyw.s Limited (no pedido'
de prorrogarão das patendes M3Ci.''
Ind. n. .5'72 - 4.048 - 4.049).
nankip Rubi3:e Comi,any Limiteci
(no pedido de prorrogação das pai•entes Mod. Ind. ns. 3.828 - 2.895
4.(3.5 - 4.102 - 4.106) .
-- 4.060
Idzal Standard S P A (no pedido
; e prorr;;garão da patente Mod. Ind.
n9
eia. Industrial Brasileira de calLUCRA:E:U.5
'
prdic •o d , prorrogação da pai.ente
15 .:..
inicola Caxiens,Coopera tiv
:au,acia 'no r:Tdidd de prorrogaçao da!
Mod. Ind. n9 4.160).
ti'. 2.586).
ra
Pairo A:paicra.as S.A.- (nu P(tido de prorre gar.ao da patente Mod.
"rue,. n9 4.244).
•AIonlana S.A. Engenharia c Com.
no pdido de prorrogação da patente
rr\locl. Ire. n 9 5.479+ .
:.*nds. 5 ork S.A. Pr-X:utos Cirurgi.3as (no pedido de 'prorrogação da
patente -)Lica. Ind. n.9 5.554).
orine S.A. Móveis e Objetos de
Ara (no pedido de prorrogação da
Patente Mod. Ind. n 9 5.626) .
c13 1::•• al1c 2.
Com. .5.10 pedido de prorrodaçeo
ala patcni:2 ?fleti. Ind. n9 ã.653)
:leprils S.A. Perfumes Franceses
rao pedido do prorrogação da patente
e" Com. de Artigos
Ylétrit.es Ltda. (no pedido de prorámção ,zle patente Mod. !ali. núPleio /.!:.316).
Miguel Roque Filho (no .pechao de
ls-r-crrc-me;".. g, das patentes Meti Util.
- 5.315) .
rP.3. 592
'.5.'ar n lite.a.ser S.A. Artefatos de Te(ike pedido de prorrogação da
r,•.•:',,;•sWe :red. Util. 119 5.322).
Gomes Teixeira zno pedldr
12.2 prziegr... n;:ilo da patente Mod. Mil .

45 0 11 A2 .

ris. 5.234 - 5,428 -• . 429) .
N. 599.170
Filibra ProduDrogasil
F
N. 529.548 - Asii
Foum mandados restaurar os pro- Ltda. - Cl. 32.
tos Químicos Lida, - Cl. 3.
cessos abaixo:
Vaz
N. 531.2G6 - Santa Tereza
N. 59.350 - Incovel - nlcovel
Georg Kotelexzev e Ahti Kaiervo Teixeira t, Cia, - Cl. 41,
Engenharia . de Vedações - Cl. 21 •-Tikkanen (no pedido de•restauraçao
da patente P. InV. n'? 66.898).
José Manoel Fernandez R‘..driguez
(no pedido de .e.,..aoraçáo da patente
Priv. "Juv. n9 69.184).
Westfalische Metall-Industrie G M
B H Lippstadt (no pedido de restauração da patente P. Inv. número
69.305),
Exigências

Termos com exigências a
cumprir:
Max Lowenstein & Cia. (titular
da patente n9 62.036).
Luiz Paulo Ramos (titular da patente n9 4.343) .
Giovanni Coletti-Moglia (titular da
patente n9 5.262).
Primelétrica Ltda. (titular da patente n9 5.915).
Diversos
,
tex
Ind.
de
Artefatos Avleolas
Avc,
Ltda. (titular da patente n 9 5.'"i58.
- Arquive-se a ped.A.,1.
Lourival Payzano (titular da pa66 938). - krqw,ve-s-e a
tente
tição.
Luiz Pytty Ortix ,t,itular da patente
n9 B8.46) . - Arquive-se a petição.
Mod. Ind. n9 5.694).

Divisão de Marcas
Expediente da Seção de Interferência
18 de outubro de 1968

Marca- Deferidas
N. 367.115 - Marmicoc -- Alumínio Marmicoc S.A. - Cl. 5.
N. 528.665 - Farmasil - Drogasil
Ltda. - Classe 36 - Com exclusão
de leques.
Cria:1C; Ires. (nu pedido ele piorN. 529.546 - Asil - Drogasil Li`,I••)2çã..o da, patente Mod. UtL. riúIrrr.,z1do José Palma uno pedido de mitada - Cl. 10 - Com exclusão de
- -mos>) e «cadeirac
«assentos rz-a
70.)1.zrrozs?...eao
Ir-,,,atezz':.Ç', Meâ,
•
para e linica inécl:ca».
raif:L..vD ão85IM e

N. 532.779 - L. Zambeletti - La- Com exclusão de ,ámbios, alanvanerf,
boratório Zambeletti. S.A. -- Cl. 3. de câmbio, cilindros, pistões, partidas,
N. 533.369 - Café Silmar - Ma- rolamentos e velocipides.
rio Bonella - Cl. 41 -- Apenas para
N. 599.489 - Três Amigos .
café torrado e moído.
bricas de Móveis Três Amigos Ltda.
N. 545.391 - Zepin -- Irmãos Be.r- - Classe 40 - Com ext:lusEo de roul
toli Ltda. - Cl. 42.
pas
Mesbla • N. 599.663 - Vip•-• Vip
N. 545.761 - Brahms
S.A. - Cl. 9..
cantes Ltda. -- Cl,
N. 557.898 - Neo Pac ProPalavra da Vida
N. 599.835
!Manto Importação e Comércio S.A. -- Organização Palavra da Vida Sorieclatk, •
Cl. 31.
Civil - CI. 3...
N. 567.957 -- Cinpasa Cinpasa
N. 600.658 - Tabela Eron
- Comercial Imobiliária Norte Parana- Indústria e Comércio de Tecidos S.A.,
ense S.A. - Cl. 16,
- Classe 37.
Said RaN. 595.011 N. 600.911 - 'Conforto Yerk ched - Cl. 36.
dústrias York Sociedade Anembn: Pre-,
N. 597.698 - Pena Dourada
dutos Cirúrgicos - Cl. 48.
Marques 8 Madeira Ltda. - Cl. 36.
N. 609.190 - Come-Fogo Ribeirc
N. 598.214 - Tabarana - Irmãos 8 Borges - Cl. 47.
Salton Ltda. - Cl. 41.
Título de Estabelerinlerifo Deferido
Eduardo
N. 598.283 - Euraltex
Alves Correia Pin'o - Cl. 6.
N. 597.699 - Fábrica de Calçadas
N. 598.591 - Itapeva - Indústria Pena Dourada - Marques 8 Madeira
e Comércio de Cartonagem Itapeva Li- Ltda. - Classe 36 (art. 97 n° 1 do
Código).
mitada - Cl. 38.
N. 597.812 - CereaDsta Cinco is',
N. 598.605 Sir -- Sociedade Industrial de Refr:gcraçZo Ltda. - Clas- mãos - Cerealista Cinco Irmãos
- Classes: 33 - 41 - (Art. 97 n°
se 40.
do Código.
N. 593.622 - Viva - Cia. Swift
N. 597.815 - Madeiras Piquiri
do Brasil S.A. - Cl. 46.
Madeiras Piquiri L'da. - Classe 4 N. 598.626 - jo-Bu Ko-bu S.A. (Art. 97 n 1 do Código) .
Fábrica de Equipamentos Industriais e
N. 597.870. - Comerjal Brasileira.
Agrícolas - Classe 7 - Com exclusão
de Representações Ltda. - Comercia
demoinhos de vento.
Brasileira de Representações - Classe
Sta. Matilde - Com- 36 (art. 97 n° 1 do Código).
N. 598.768
panhia Industrial Sacia Matilde N. 5V8.271 - Oscar AlfaiLlaria -•
Classe 16.
Oscar Alfaiataria Ltda. -- Os.: 17'
N° 598.769 - Santa Matilde Companhia lndustrial Santa Matilde - - 36 (art. 97 n" 1 da Código).
Classe 21.
N. 601.862. - 'Mad,:r • :ra Rio du
Ouro - Madeireira R:o do Curo Li.,
BanN .598.836 - Banagrimer
elas, mitada - Classes: 4 - 33 97
o
, ricola Mercantil
a° 1 do Código).
se 41.
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Nome Comercial Deferido

N. 531.012 - Cenpla - Construções Engenharia e Planejamentos Ltda.
Ceiipia,- Construções Engenharia
o'Planejamentos Ltda. (art. 93 n9 3
do C. P I . ) .
N. 531.387 . - Frigorifico Xavantes
Ltda. - Frigorifico Xavantes L:da. (Art. 93 n 9 1 do
N. 533.560 -- Remo - Investimentos jr Mosaicos Ltda. - Remo - Revestimentos de Mosaicos 'Limitada . (artigo 93 n° 2 do C. P. I.)
Sumi de Propaganda Deferido

L q . 600.473 - B.IVI.N. - Banco
Qr.-ercantil de Niteroi S.A. - Cl. 33
- (Art. 101 do C.P.I.).
Marcas Indeferidas

N. 411.102 - Fluorvitan - Novaquímica Laboratórios S.A.
Q. 3.
• N. 536.082 - Procilan - Imperial
Chemical Industries Limited - Cl. 1.
N. 546.789 - Santa Filomena • Depósito de Fumos <<Santa Filomena»
Ltda. - Cl. 38.
• N. 598.232
•Antena - Marcel
Grannier - Cl. 32,
N. 599.187 - Cassia - Silva Gomes 6 Gonçalves Ltda. - Cl. 36.
•N. 599.205 - Mamute - Contrações Metálicas R.onci Ltda. - Cl. 6.
.N. 600.565 -- O Farrapo - Haenss
sgen 6 Companhia Ltda. -•
l'itulo • de Estabelecimento Indeferido

N. 599.268
Emporlo Ifa - Ekiti
Ifa Cia. Ltda.
Classes: 41 - 42
- 43 - 44.
Expressão de Propaganda Indeferida
N. 514.832 - Onde os Amigos se

Encontram - Brasiluso Difusora Cultural Ltda,
Cls.: 32 - 33.
Exigências
Têrmos com exigências diversas

N.-r 513.679 - Café Moka Torrefação e Moagem S.A. - Promova a alteraçã'o de nome.
N. 514.528 - Roberto Cândido Pereira - Assine os documents de folhas
15/17.
N. 528.376 -- Promoções Financeiras Petrolíferas S.A. (FINAP) Face ao cancelamento do R. 367.984
do requerente diga se ainda tem iMerèsse no presente pedido.
N 9 532.294 - Dr. Lain Pontes de
Carvalho - Face ao cancelamento do

R. 369.160 do requerente, diga se
ainda tem interêsse no presente pedido.
N o 532.621 - Jorge Tebete - Face
ao cancelamento do R. 358.891, diga
o requerente se ainda tem interesse
no presente pedido.
N 9 546.011 - Editóra das Américas
S. A. - Face ao cancelamento do
Reg. 370.168, do requerente, declare
se ainda tem interêsse na presente
pedido.
N 9 546.457 - Eletro Flex - Indústria de Plásticos Ltda. - Apresente
exemplares com etiquetas corretas.
N9 567.473 - Carlos José de Urcellos - Apresente novos exemplares
se referindo a uma, só natureza de
registro.
N9 567.553 - Metalac S. A. Indústria e Comércio - Cumpra o artigo
512 n9 2 do Código.

1 N o 623.006

Alperstedt & Cia. 1 N9 623.360 -ndjEletrez.E:a
Ltda.
sileira Ltda.
N9 623.005 - Indústria e Comércio 1\1.9 623.361 - Zbynek Nabal,
de Madeiras Urupema Ltda.
N9 623.373 •-• sinbrasa Sin
Jos
149 623.0a6
Eletro 'Mecânica Ltda. Brasileiros S. A.
N 9 623.007 - A Preferida Ltda.
N9 623.374 - Sinbrasa Sintéticas
1n19 623.037 - Reinaldo Bens.
Brasileiros S. A.
N9 623.043 - p ereira 8& Wlison .N9 623.376 • Quintoau Mare i ai s
Cia.. Ltda.
de Construção Ltda.
N 9 62 3.337 - Bar e Restamente
N9 623.046
Somar S. A. --r
Comé-. Exotic
Ltda.
cio de Ferros e Metais.
• N9 623.388 - Philastolpho de AlN 9 623.047 - Somar S. A. Comér-

UPLICATAS

NO

PREÇO: NCr$ 0,23
• A VENDA
Na 'Guanabara
Avenida Rodrigues Alves n 9 1
Agencia 1:
Ministério da Fazenda
Atende~ s p edidos pelo Sei viço de Reemba130 Posta/

Expediente de 18 de eutubro de 1968
Exigências

Têrmos com exigências de Apre-

sente Procuração:
N9 623.003 - Casas do Charque
S, A.

/3 623.403 - Clube Federal de
São Pau.aa
149 a23.409 - Clube Federal de
São Paulo.

N9 323.410 - Terdesco Aparelhos
Eletro Domésticos Ltda,
N 9 623.411 - Indústria e
Comércio
de vasas Agua Rasa Ltda.
• N9 623.412 - I.P.V. Indústria de
fTornoção de Venda S. Ltda.
N9 623.413 - Bar e Café Florianense Ltda.
meid.a.
cio de Ferros e Metais.
N9 623.389 - maximus Artefatos de
N9 623.048 - S:mar S. A. ComérN9 623.414 - Bar e Lanches Flor
Ltda. • •
cio de Ferros e Metais. •
de Setúbal Ltda.
No
•
623.390
'
Panificadora
Rainha
No 623.056 - Pie Promoções In- cia Penha Ltda.
• N9 623.415 - Clube liaderal
destria e Comércio Ltda.
São Paulo.
N9
623.391
Otávio
de
Nichile.
N9 623.058 - Distribuidora NacioINT 9 623.392 - Francisco Romeu No 623.416 - Cola Bororó Repree
nal da Petróleo Ltda. DIN.
sentações Ltda.
Lancil
623.075
iligrotec
Indústria
e
NQ
623.417 - Top S. A. Técnica
N9 623.393 - Boutique Cheverny deN9Org
Comércio S. A.
anização e Participações.
Ltda.
N9
623.419 - Comércio e Indústria
N9 623.122 - Irmãos Gracia IndúsN9 623.394 .-Panific dora,
a
Pão da de Bebidas
Cidra Ltda.
Luz Ltda.
tria de Madeiras.
N9 623.131 - Jairo Almeida RodriN9 623.395 - Pan'fieadora Bar e N9 623.431 -- Empreendimentos co
gues e Osvaldo Bettio.
Mercearia Oriente Ltda,
mareio e Representações Finco Ltda.,
N9 623.167 - Niagara Turismo e N9 623.396 Máquinas N9 623.435 - Geloplac
S. A. Dia
e Ferramentas Ltda.
Publicidade Ltda.
chistria e Comércio
N9 623.170 - Enrebrás Engenharia N9 623.397 ..-Auto Nato Ba.rác
N 9 623.436 - Geloplac
Ltda.
Representações Brasileira Ltda.
dústria e Comércio.
N9 623.186 - Importadora e ExNi9 623.398 - ElteartinAca Marily
N9 623.437 - Geloplac
portadora Farmacêutica Norsul Ltda. Ltda.
dústria e Comércio.
N9 623.194 - Rialto Publicidade No 623.399 - Indústria de LuaeMoN9 623.438 - Geloplac
Propaganda e Divulgação S. A.
N9 623 A04 - Indústria e Comérc dústria e Comércio.
Dix, 623.195 - Eleito Publicidade sos Hikari Ltda,
N9 623.439 - Geloplac
Propaganda e Divulgação S. A.
N9 623.400 - Instituto Cheia Yoga dústria e Comércio.
N9 623.196 - Rialto Publicidade Ltda
S.
C.
No 623.440 - Geloplac
Propaganda e Divulgação S. A.
1n1 9 623.401 - °Pubawida Indústria dústria e Comércio.
1‘19 623.212 - Loja Nova Tecidos
e Comércio de Bebidas Ltda
N9 623.445 - Móveis Scarlate Lida.
Ltda.
N9 623.402 - Artefatos de Madei- N9 623.448 - Vi ti-Vinicola Borges
N9 623 221 - José Carlos machado ra Lapa Lida.•
Ltda.
N9 623.403 - Fábrica de AcumulaN9 523.222 - José Carlos Machado.
N 9 623.449 - Bar e Lanches 7 Es-.
N9 623.222 - José Carlos Machado. deres Molina Ltda.
N9 623.232 - inch de Meias Três N9 623.404 - Industrial e Comer- trelas Ltda.
N9 623.450 - Artefatos de Marleia
c ia'
ia Etil Ltda..
Angulos Ltda.
ra Marajó Ltda.
N9
623.403
Vidústria
de
Roupas
No 623.249 - Orbe Organização Serra Ltda.
N 9 623.4.51 - Torrefação de Café
Brasileira de Empreendimentos Ltda.
N9 623.406 - Clube Federal de São
Celeste Ltda.
N9 623.207 - Anunciaret
' s aci- Paulo.
N9 623.456 - Lanches ~lidou
da,de Ltda.
•
t,i9 623.407 - Clube Federal de Ltda.
No 623.350 - Gráfica Roma Ltda. São Paulo,
N9 623.457 - Agaleia.n AdmInistração Comércio e Representações
S. A.
• N9 623.468 - Depósito de PeÇas
Usadas para,. Autos Fim do Mundo
Ltda.
•
N3 623.459 - Comercial e Importa.
dora Iria Ltda.
N9 623.460 - Deinerol Beneficia.
dera Marcadora de Óleos Vegetais
Ltda.
No 623.461 -- Cohnela Aesuoios
Piscas e Contábeis Ltda.
NO 623.462 - Comércio de Mete.,
LEI Ne 5.474
DE fl8-7-196&
riais para Construção Vires Ieda.
N9 623.463 - Comercial celerego
laico Ltda.
NO 523.464 - C:ardrtini Lablifleart,
:es e Peças Ltda.
NO 623.475 - Comércio de Mude..
Divulgação ei ç 1.062
z as Master Ltda.

11.•••••••n~0

Seção de Exame Formal
de Marcas

0rtubro de 196S A859

Em Brasília
Na sede do D 1 N.

62:3.476 - C1. Melhoramenia9

ae Para ibuna.
NO 623.4'79 - Rotax Hidráulica,
Ltda.
N a 623.487 - bazar ao Baralhe de
-a-aa, Maria Ltda.
NO 623.492 - Gustavo Marquart &

a. Ltda.

N 9 623.493 - Gustavo Marquezt

Cia. Ltda.
NO 623.496 - Padua Soares S. A.
Administração. Imobiliária e Repree
zentações.
N9 623.509 - SOC91)19, Engenharia
Ltda.
NO 623.510 - laidg Emprêsa Nacide
nal de Importação aen Geral Se A.
NO 623.511
&dg Emnrêsa Nacioe
nal de Importaçao em Geral S. A.
NO 623.512 - Enlg Emprêsa Nacioe
nal de Importação em Geral S. A.
NO 623.513. - Enig Emprêsa Nas:
damal de Importação em Geral Eid
A..
No 623.517 - Centermotta Serviçaii

de Autornóves Ltda.

N9 623518 - Giani Decorações)

Ltda
9.
N623.519

Motel DUtravla, lstcWn

4860 Quinta-feira 24
623.520 - Bar e Lanches Li-
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No 623.605 - Mapomel Resinas N 9 623.875 - Mecânica Rio Prêto
NO 623.986 -- Fepresentaçaes
Sintéticas Ltda.
Wagen Ltda.
rainUril Ltda.
N9 623.521 - Petroil Lubrilleantes N9 623.606 ,
Mapornel Resnas N 9 623.876 - Renovadora de Pneus
N o 623.967 -- Ántênio Pazula ri.
Sintéticas Ltda.
`ago Ltda.
Gonçalves Ltda.
16 9 623.968 - Artefatos de
No 623.522 - Centermotta Serviços
N 9623.615 --Kalse Industrial e Ex- N° 623.877 - Comercial Somaria, racha Limitex L tda.
Automóveis Ltda.
portadora Ltda.
de Secos e Molhados Ltda.
No 623.988 -- 'Martran Com est iN9 623.523 - Tepeplast Artefatos No 623.617 - Construtora Mareilva NO 623.878 - Indiana Indústria e vais
Ltda.
Ltda.
Plásticos Ltda.
•
Comércio de Materiais para ConstruNo
623.989 - Ilaarf ra n Cornest i
No 623.655 - Imobiliária Delias ções Ltda.
veis Ltda.
1T 9 523.524 - Josimar Ind. è Co-- Ltda.
seaércio de Móveis Estofados Ltda.
NO 623.991 --Turismo e-NizTar
N o 623.890 - Indústria Plástica LaN 9 623.663 - Casas de Peixe PriPublicidade Lida
N9 623.525 - Paulistana Distribui- mos
laorplast Ltda,
Ltda.
ora Geral de Materiais Ltda.
No 623.891
Ferrojo Indústria e
623.688 - José Fa.labella.
No 624.002 -- Nideico Jorge Ge..
No 623.526 - 1Viarmoraria Nossa 169
N° 623.692 - Entreposto de Linhos Comércio Ltda.
rese,o.
..aanhora da Paz Ltda.
No 623.893 - Representações TriânLtda.
•
NO 634.008 -- eapoia Canil. e .adIV 623.527 - Produtos Quimicos 169 623.717 -Cia. Anonyma Toddy gulo Ltda. S-C.
de 13cas S.A.
rkuilo Ltda.
No 623.894 -- Celso Orpinelli & Fia ministradora
Venezolana.
N o 624.010 -- k a mei- S. A . ind.
N 9 623.528 -- Petroil Lubrilicantes
:ao.
N
o
623.718
Cia.
Anoneniti,
Today
Ltda.
623.896 - Confecções • Irina Mecânica.
NO 624.022 -- Niotojc.s ind. r
N9 623.529 -- Mecânica Acessórios Venezolana.
Ltda.
N9
623.719
Radial
Diesel
ComérCom. Ltda.
C.a Automóveis Vila Baruel Ltda.
cio
e
Indústria
de
Auto
Peças
Ltda.
No
NO 623.042 •-- Sir James Morra:623.898 - Ftivadavia Marcondes
N 9 623.530 - Tirol Indústria de Be169 623.720 - Cia. Anonima. Toddy de Andrade.
do Brasil S.A. 'adutos Parmacel'idas e Conexos S. A.
Venezolana.
No
623.900
Encobel
Engarrafado. COS.
No 623.531 - p etroil Lubrificantes
N 9 623.728 - Name Cozman e r a e Comercial de Bebidas Ltda.
N O 642.046 -- No3na Everest Ind.
.:go Ltda.
Waldcmiro Ziarzur.
N o 623.901 - Organização Master e Com. S.A.
N9 623.532 - Expresso Retha Bola- No 623.730 - Nome Coznian e de Contabilidade e despachos Ltda.
N O 624.047 -- /ndaatria MettdarCairo Ltda.
N o 623.902 - Estacionamento Bras Oca A. Pinheiro S. A. IMata.
Zarzur.
N9 623.533 - Garden Comérco de Waeclorraro
Ltda.
No 624.079 - Nelson Cogo.
No 623.734 -a Tecnobrás Sac. Téceauto Peças Ltda.
nea Incorporadora Bras. Ltda. S-C N o 623.905 - Encobel Engarrafa- No 644.101 - .Socialais Soe. de ir.1 N9 623.534 - L. Lacerda.
623.765 - Brasão Participações dora e Comercial de Bebidas Ltda.
prensa Televisão Rádio a Serviço: LiNo 623.525 - Panificadora Falas de e 169
Distribuições Mobiliárias Ltda.
N O 623.906 - Confecções Silte mitada.
Vinhais Ltda.
N 623.774 - F.eal Representações Ltda.
N9 623.536 - Fiação e Tecelagem Ltd
9 644.105 -- Luiz Bucelre.
N 9 623.907 - Soc. Paulista de Au- 16
•
almapaji Ltcia.
No 644.126 - S. A. Parque biclu,169
623.787
A
Noiva
Elegante
tomóveis
Spal
Ltda.
623.537
Expresso
Retho
Boia-trial
de Pernambuco.
N9
Modas e Confecções Ltda.
Na 69R.P0R - Oswa.Ido Leonardl.
airo Ltda.
.N
9 624.133 - Construtora Rodosall
N O 623.789 - Joaquim Narciso.
.
N
O 623.909 - Ind. e Com. de Mo- Ltda.
N9 623.538 - Rus Comércio e Im- N9 623.790 - Viação Atibaia Ltda.
nas Cezira Ltda.
aaortação Ltda.
• No 624.140 - A. D. Morai e a a
N
o
623.791
Pedreiras
Pimenta
No 623.913 - Maria Magdalena Ltda.
N9 623.539 - Confecções Edisport Ltda.
Guimarães Srur.
'Jacta .
N 9 614.141 - A. D Moreira
Ca.
No 623.914 - Bar e Lanches BR. Ltda.
623.792 - Viação Atibaia Ltda. Ltda.
N9 623.540 - Padaria e Confeita- 169
•
N9 623.793 - Santana & Cia. Ltda.
No 624.152 - Teievolt S. A. Palas
sia Flôr de Santa Terezinha Ltda.
No 623.915 - Auto Importadora TV Iria Elétricas.
N 9 623.794 - Panificedora Rudge
N9 623.542 - Padaria e Confeitaria Ramos
Centenário
Ltda.
N o 624.153 ---- Televolt S.A . (ri ins-Ltda.
Vila Rosaria Ltda.
N9 623.916 - Farmácia e Perfuma- iria Elétricas.
623.795 - Bazar Eden Ltda.
N9 623.543 - Agave In,dustral Ltda. 169
ria Bairro do Limão Ltda,
N O 624.221 - Latieinioe Planalto
N o 623.795 - Orlando Zrazolin.
Tirol IndJstria de 169
N9 623.544
623.797 - Recuperadora de Re- No 623.917 -- Institui e de Gaztro- Ltda.
lae.bidas e Conexos S. A.
enterologia de São Paulo Ltda.
Teatais Arnahfuz Ltda.
N O 624.223 - Fabricadora de A "te No 623.55 - Super Mercado UtIn- síduos
Luanos Acessórios fatos
N9 623.203 - Irnportservice Impor- No 623.918
de Madeira Ltda
aaa-Lar Ltda.
para
,
Automóveis
Ltda.
tação
Indústria,
e
Comércio
Ltda.
No 624.234 - Discalbea s Les:, • bui.
N9 623.546 - indistria e Comércio N 9 623.824 - Adas, Gallego & Cia.
N
o
623.919 - Comercial Maga' . de dora Braslleira de Calcados Lide
niportação e Exportação Iciex Ltda. Ltda.
Utilidades Domésticas Ltda.
No 624.236 - Acirianno AI t (e ia) N9 623.547 - Indústria Comércio
9
N
623.827
Humberto
Castillo.
N
o
Exportação
Iciea
Ltda.
623.920 - João Pinto Ribeiro... ficas Ltda.
Ramortação P
6 9 623.828 - Humberto Castillo.
1
NO 623.921 - Fábrica de EmbalaNO 624.23"1- - Adria nino A rt :.; C;1 a No 623.548 - Ind. Comércio Impor169 623.830 - Indústria e Comércio gens Nacionais
Ltda.
ficas Ltda.
aação e Exportação Iciex Ltda.
Casa Luzitana Ltda.
N° 623.922 - Pinaria e Restauran-*
N9 623.549 - Avícola Gonzaga Ltda deNBebidas
No 624.238 - Mira - Mcrcantd In
o 623.831 - Ind. e Comércio de te Canto
do Galo Ltda.
IP 623.550 - Pizzaria e Churrascaa Bebidas
dustrial Rodeio Ltda.
Casa
Luzitana
Ltda.
169 623.923 - Bar e Lanches Boll- N o 624.239 - Mira saa Gardenia Ltda.
re2 III il inN9 a23.832 - Ind. e Comércio de mões
Ltda.
N9 623.554 - Gerônimo Alpista Go- Bebidas
dustrial Rodeio Ltdr.
Casa
Lusitana
Ltda.
No 623.924 - Padaria e Confeitaria No 624.241 - S. Ashwo..th
eees.
Com 6 9 623.834 - Frigar!fico Juseara Rainha da Estrada Ltda.
1
pany (Overseas) Ltd.
N 9 623.561 - Metalurgica Ersnma Ltda.
N 9 623.925 - João Carlos Ferreira NO 624.246 - Condata Cia In
Içada,
dustrial de Transportes e Acessórios.
623.836 - Hiroichl Shashithiki. & Cia. Ltda,
149 623.574 - Sigla Equipamentos No
169 623.837 - Corseg Comércio e N 9 623.926 - Luiz Carlos de Uuhoa No 624.247 - Conduta Cia. in26etricos Ltda,
Mendes Caldeira.
Lida;
dustrial de Transportes e Acessórios.
No 623.576 - Silvia S. A. Repre- Representacões
laa 623.039 - Impormets S. A. N9 623.927 -- Luiz Carlos de Ulhoa No 624.261 -- Polpa da MaJahla:
aantações Empreendimentos Partici- Comércio
Mendes Caldeira.
Ltda.
e Indústria.
Leações.
N o 624.262
N o - 623.840 - Malharia Rosanna N o 623.928 - Casa Aurora S. A.
Clomaço5as C:o,n.11
Comerciai e Importadora.
Ltda.
N 9 623.577 - Mercearia Liberdade Ltda.
N 9 623.841 - Baaa e Lauches Mi- N? 623.929 - Judialense Agroco
/rada,
169 624.263 -- Malhar Marca Ltd.
-mercialLtd.
No 623.583 - Mecânica Modelo randa Ltda.
NO 623.930 - Wasilar Ind. e Co- No 624.264 - Indústrla e Ceou", :. NO 623.842 - Fábrica de Galo Forcio Santo Antônio Itcla.
mércio de Roupas Ltda.
N9 623.584 - Otavio, Passas Costa. mosa Ltda.
No 623.938 - Wanda Jatobá Men- NO 624.265 •-- Laticínios: S.;1,1-1.
N9 623.585 - Coimar Comércio e No 623 843 - Bar e ' Lanches Doca des
S.
A.
Gonçalves,
72dUústria de Materiais para Cens- Lar Ltda.
NO
624.266 -- Latieinios Sanaaea
NO
623.844
Auto
Viação
Pedra
a'aições Ltda.
NO 623.937 - sumaré Distribuidora No 624.268 - Serrala Brinco ut.da.
N o 623.586 - Santist:.-.ban Magazine Bela Ltda.
e
Comércio
de
Automóveis
Ltda,
G.
A.
N o 623.845 - Metalúrgica Vargas NO 623.938 - Wanda Jatobâ Gon- 169 624.269 -- Tecido. Saleh
Ltda.
Cia.
Ltda.
çalves.
NO 624.273 - Indústria 'de Eill bt.1 a N9 623.587 -• Lanches Tiatã Ltda.
Dibral
Distribuidora
No
623.845
169 623.588 - Indústria de Artera- Brasileira de Livros Ltda.
No 623.939 - Distribuidora e gens Plásticas Fada Ltda.
169 024.300 --• Pano cama S. A.
aaa de Cimento Blocótino Ltda.
NO
Martin
Joseph
BrendTransformadora
Caminho do Misvie Imóveis.
623.847
e-NP 623.589 -- Pastelaria Ilastrela- gen.
Ltda,
NO 624.301 - Panorama S. A.
dia Ouro Ltda.
N O 623.843 - Wilson Portunato NO 623.941 - Pinhol Produtos Q uí imóveis.
No 623.590 - Casa de Máquinas Trist'ão.
m
i
c
o
s
L
t
d
a
.
NO 624.302
Rossa, Senhora Aparecida Ltda.
Panorama S. A.
IsT9 623.849 - Fábrica de Gélo For- NO 623.942 - Phabol Produtos Quí- Imóveis.
N o 623.591 - Biagio Geraldo An- moso Ltda.
micas
Ltda,
No
aanio Melillo.
024.303 •- Panorama S. A.
No 623.850 - Pedro Custório Braga
No 623.951 - Agro Indl. Senhora Imóveis.
N o 623.592 - Otavia Passos Costa.
N9 623.593 - Otavia Possue costa. ga.NO 623.851 - Pedro Custódio Bra- da Conceição Ltda,
NO 024.304 =a Panorama S. A.
IP 623.574 - Otavia Passos Costa.
No 623.959 - Lanches Siri •Ltda. Imóveis.
169 623.595 - Comercial de Mate- N o 623.852 - Minérios Santa Rosa N9 623.960 - Ind. de Madeiras No 024.305 - Parioraina S, A.
Ltda.
Imóveis.
ais Ciferma Ltda.
Monsante Ltda,
169 623.597 - Pedras Britadas e Pa- NO 623.853 a- Tiago Motta Araújo
No 623.961 - R. Barbosa Bombas NO 624.306 - Panorama S. A.
N O 623.854 - Indústria de Móveis Ltda.
Imóveis,
aaaelepipedos Sibin Ltda.
•
No 624.307
N 9623.598 -- indústria de Artefa- Iberarte Ltd a.
Panorama S. A.
N
O
623.962 - Manuel Aguiar Frei- /móveis.
No 67.355 - Kor Indústria Grafiks de Metais dalladéia Ltda.
tas de Eira.
No 624.311 - Indústria de Paisticos
169 623.602 - Silbrac Comércio e ca Ltdr
NO 623.963 - Antônio de Mello e Somex Ltda.
No 623.825 -- Pedro Custódio Braga
.
Leepresentacões Ltda.
Heaus
Cava
l
cante Uchôa.
NO b73.973 - Bar• e café e Lanches
NO 624.320 - Tel . Tèrin) Enac No 623.603 - Maporreci Resiaas
N
o
623.9
a,
1005 Ltaa.
Açugue Oásis Ltda. nha ria Ltda.
Lida.
Jae. 623.965 - Irmãos 'Nimbe NO 624.339 - Tangia Agrícola Inia Ia r 3Reà.
MapJmel Residas Sin- N o 6o7.e74 N o 623.504
I
nina Ltda.
dustrial S. A.
aatleas Ltda.
•
NO

22aense Ltda.

•

u int a-feir a 24
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No 624.716 - Tintas Reflex . 'do
NO 624.917 - Facit S. A. MáquiNo 624.993 - r.
tido Alcaraz
Nordeste S. A..
nas de Escritório.
Martinez.
No 624.918 - Facit S. A. Máqui- No 624.994 N9 624.717 - Tintas Rcflex
t: dura •Lorenzatti
Nordeste S. A.
nas de Escritório.
Ltda.
NO 624.735 - Tecelagem Brasil
No '624.919 - Facit S. A. Magni- No 624.995 -- .E.zastatirante 1001
S. A.
nas de Escritório.
Noite Ltda.
No 624.736 - Indana Indústria e
No 624.920 - Facit S. A. Máqui- No 624.996 - Inatistria de Milha
Comércio de Materiais Para Constru- nas de Escritório.
Ourinhos Ltda.
ções Ltda,
NO 624.921 - Facit S. A. MaquiNO 624.997 - Bar e Café Beira
NO 624.737 - Indiana, Indústria e nas de Escritório.
Grande Ltda.
Comércio de Materiais para .Canstru-. NO 624.923 - Facit S. A. Magni- N9
624.998 - Indústria de Milho
nas de Escritório.
ções Ltda.
Ourinhos 'Ltda.
No 624.738 Indiana Indústria e
NO 624.924 - Facit S. A. Máqui- N9 624.999 - Braulio de Barros
Comércio 'de Mate riais para Constru- nas de Escritório.
Cordello,
ções Ltda.
NO 624.925
Fuji- S. A. Magni - No 625.000
Abilio Augusto Pai-.
drigues.
nas 'de Escritório.
NO 624.739 - Indiana • Inclastria e
No•
- Marcas nidas ImporComércio de Materiais pára ConstruN9 624.926 - Facit S. A. Magni- L-taidçãaoL25.04(i
e Exportação 'do Atito Peças
ções Ltda.
nas de Escritório.
NO 624.740 - Indiana indústria e
NO 624.927 - Facit S. A. MáquimiNta9 d6a25.100 --- Controles ViSuals LiComércio de Materiais para Constru- nas de Escritório.
ções Ltda.
No 624.928 - Faca S. A. MaquiN9 625.121 - Cialon S. A. CornarNo 624.741 •- Indiana IncluStria e nas de Escritório.
No 624.929 - Facit S. A. Magni- cio Agroindustrial de Londrina.
Comércio de Materiais para Construnas de Escritório..
.1a9 625.126 -.- Indúst*.ia e Co:Ui:rções Ltda.
N O 624.930 - Facit S. A. Magni- aio Hiléia Ltda.
'149 624.742 - Indiana Indústria e
NO 625.131 - Casa BlIndsr Ltda.
Comércio de Mate riaia para Constru- nas de Escritório.
NO 624.931 - Facit S. A. MáclUi- No 625.132 - Confccçõea Cliper
ções Ltda.
Ltda.
NO 624.743 - Indiana Indústria e •nas de Escritório.
No 625.133 - Cent ral da IncubaçãO
Comércio de Materiais para ConstruNo '642:932 - Facit S. A. Máqui- Carolina S. A.
ções Ltda.
nas de Escritório.
N9 625.134 .Tyresoles Francisc0
N O 624.923 - Facit S. A. MáquiNo 624.744 - Indiana Indústria e
Beltrão Ltda.
nas
de
Escritório.
Comércio de' Materiais paia ConstruN9 625.174 - Alafor Comércio e
N O 624.934 - Facit S. A. Magnições Ltda.
Indústria de Materiais de Cominai-.
nas
de
Escritório.
NO 624.745 - Ind i ana Indústria e'
ções Ltda.
Comércio de Materiais para ConstruNo 624.936 - Facit 9: A. Máqui- No 625.175 - Alafor Comércio e
ções Ltda.
nas de Escritório.
Indústria de Materiais de Constru•
N9 624.937 - ' Facit S. & Máqui- ções. Ltda.
No 624.746 - Indiana Indústria e
N9 625.176 - Abam PlanejamenComércio de Mateliais para Constru- nas de Escritório.
NO 624.938 - Facit S. A. Máqui- to Emp reendimentos e Participaçaca
ções Ltda.
Ltda.
NO 624.800 - J. Gomes Represen- nas de Escritório.
N9 624.939 - nen S. A. Máqui- Na 625:177 Atrium Plenajetnentações.
to Emp reendimentos .0 Participaçõel
NO 624.801 - Inpabra indústria de nas de Escritório.
NO 624.940 - nen S. A. Máqui- Ltda.
Papei e ' e Papelão Branco S. A.
.
No 624.802 - Inpabra;Indústria de nas de Escattório.
N O 625.190 - Elétrica Sideral Ltda.
Papela e Papelão Branco S. A.
N9 624.941 - Facit S. A. Magni- No ,625.193 - Imobiliária Harmonia Ltda.
No 624.803 - Inpabra Indústria de nas de Escritório.
No 624.942 - Facit S. A. Máqui- No 625.194 - Imobiliária Hum°.
Papela e Papelão Branco S. A.
nia Ltda. .
No 624.814 - Manoel dos Santos nas de Escritório.
No 624.943 - Facit S. A. Máqui- LtNda9.625.241 - Laticínios Agua Ra
Dias Rocha.
• N9 624.821 - Distribuidora Comer- 'nas de Escritório.
NO 624.944 - Faelt S
. Magni- No 625.242 - Irmãos Bdéengarten.
cial Cristina Ltda.
N O 625.243 - Brascicsun Indústria,
No 624.822 - Distribuidora Comer- nas de Escritório.
Comércio e Reoresentações de Matacial .Cristina Ltda.
NO 624.945 - Facit S, A. Máqui- rias Primas Ltda.
•
•
NO 624.823 - JOhnson & Johnson nas de Eseritbrio.
No 624.946 - Facit S. A. Máqui- No 625.244 - Smartway Indústria,
do Brasil Produtos Cirúrgicos Ltda.
Comércio e Propaganda Materiais
NO 624.890 - Wanda Jatobá Men- nas de Escritório.
NO 624.947 - Facit S. A. Máqui- El etrôni cos e Promoc i onais .Ltda.
des Gonçalves.
NO 625.245, - Smartway indústria,
NO 624.891 - Wanda Jatobá Men- nas de Escritório.
NO 624.948 - Facit S. A. Maqui- Comércio e Propaganda Materiais
des Gonçalves.
El etrôn i cos e Promacionais Ltda.
NO 624.892 - Wanda Jatobá Men- nas de Escritório.
N9a 625.246 - C i a. Brasileira . de
No 624.949 - Facit S. A. Máquides Gonçalves.
Emnreendimentos Sociais.
No 624.894 - Daito Comércio e Re- nas de Escritório.
. NO 624.950 - Facit S. A. Maqui- N O 625.247 - Mercearia Max Lida.
presentações S. A.
NO. 625.248 - Nacional de Propa.a
nai de Escrirório.
No 624.895 - Representações e Ex- NO 624.951' - Facit S. 4: Máqui- ganda Ltda.
portação Carpago Ltda,
No 625.249 - Fiteiro Brasília Ltda.
nas de Escritório.
N9 624.896 - Boutique Mari-Pili N O 624.952 - Facit S. A. Máqui- NO 62 5.250 - A. Mantelato & Cia.
Ltda.
nas de Escritório.
No 625.251 - Metalúrgica Lagaa%
No 624.897 - Contar Centro de Tu- NO 624.953 - Facit S. A. Máqui- Ltda.
rismo Ltda.
nas de Escritório..
No 625.252 - smaravsay Indústria,
NO 624.898 - Liberai Organização
No 624.954 - Facit S. A. Máqui- Comércio e Propaganda Materiais
Contábil Ltda.
El
etrôn'em e Promnc i onais Ltda.
NO 624.899 -' Anibal da Vinha Hl- nas de Escritório.
NO 624.955 - Facit . S. A-. Máqui- • N O .625.253. - smartway indústria,
pólito
Comércio e Pro p aganda .Materiats
NO 624.900 - Centur Centro de Tu- nas da Escritório.
NO 642.956 - Faca S. A. Máqui- El etrew cos.: e Pro moci onais Ltda.
vismo Ltda.
No 625.254 - Smartway Indústr'a,
No 624.901 - Se'ecta Escritório de nas de Escritório.
NO 624.957 - Facit S. A. Máqui- Comércio e Propaganda Materiais
c
Pessoal Ltda.
El etrôn i cos e Promac , orais Lida,
No 624.902 - Procrutos cie Touca- nas de Escritório.
No 624.958 - Facit S. A. Máqui- No 625.255 - Guinar S. A. Adinidor Caeiras Ltda.
ni g taaèaa, ao Bens.
NO 624.903 - Einarêsst Cinemato- nas de oscilatório.
NO 624.965 - Monte Líbano Comer- NO 62.256 - C i a. Brasileiras de
gráfica Lapcnna, Lida,
NO 624.904 - Industria de Calçados cial e Importadora de Confecções Li- Emnreendimentos Sociais
. Zeitun Ltda.
mitada.
No 6°5.2.57 - J. Serra & Cia. Ltda.'
dos°.
625.258 --, Francisco Michelazzo.
NO 624.664 -- Cia. Anônima Tidcla
NO 624:968 - Importadora Expor- NO
No
624.905
Planaterra
PlanejaNO 6°5.259 - rs ancisco Michelaazo.
Venezolana,
mento .Araçâo e Terraplanagem Ltda. tadora Di Mauro & Cia. T.3.da,
NO 625.260 mento
No 624.968 - Antônio Martins da Ltda.
NO 624.906 - Produtos de Toucador
NO 624.668 . -. Pintval 5. A. IndúsSilva.
Caeiras Ltda.
tria e Comércio
No 625.267 - Viação Viradourei
Lanches Flôr de Se- No 624.969 - Modas Teliinena Ltda, Ltda.
NO 624.669 - Italeras Frutas Con- • NO 624.908
N9 624.972 - Panagiotts Icannie NO 825.281
túbal. Lida.
aervadas Ltda.
Comércio de Aguar-.
NO 624.909 - Laticinio.s Gramados Lyrintzis. •
No 624.675. - Real Ropresentaecica
Orguion Ltda.
No 624.984 -- Distribuirora Bellini dente
Ltda.
Ltda.
No
625.288 - Decio Geraldo Silvei-a
No 624.677 - Bracai s. A.. 'rerraNO 624.910 - Granias Unidas Li- de Materiais para Construçoes Ltda. ia. Mario Orsi e Odratil Valdn.
NO 624.895 -. Malharia Za .ba, Ltda.
mitada. •
-•
plenagem e .Pavinii.nta
No
625.289 - Sabará Empreendia.
No 624.986 - Bar e Meta:aula. Car- mentos
Cicap Soc. Induis-j N9 624.913
Rolada -Construção
N9 624.695
e Participações S. A.
j Lida.
doso Ltda,
trial de Caixas da Papelão Ltda.
No
625.291
Manoel Viellela doa
NO
. No 624.709 - Recapagean cie Pneus
NO 624.914 - Facit S. A. Macpii-- N9 624.989 - Editava° Sacchi,
Reis.
NO 624 .991 - OSci Tirola..
nas de Escritório.
Emiliano Ltda.
No 624.714 . - Fabio Campos CouNo 624.916 .- Facit S. Á. Máqui-. NO V4.992 - Souza & Bezerra Li- Reis.
Mirada.
No 6a5,292
•
tinho.,nas de Escritório.
Manoel 3/Mle1a dod
_

N9 624.340 - Tanguó, • Agrícola Industrial S. A.
No 624.342 - &citaras Soc. de
Empreendimentos Comércio e Indústria do Brasil Ltda.
No 624.344 - Comércio e Representações Erpa Ltda.
N9 624.345 - Malharia Malvaccine
Ltda.
NO 623.346 - Emillo Abdalia,
NO 624,369 - Comercial Confiança
Ltda.
N9 624.370 . -Comercial e Industrial Barriga Verde Ltda.
NO 624.372 - Eletro Praia Ltda.
N9 624.377 - David Benutte.
NO 624.378 - A. M. Cardoso Soares
N9 624.394 - Indústria Eletrônica
Brasileira Ltda.
N9 624.400 - Indústria Eletrônica
Brasileira Ltda.
N9 624.408 - José Torres Bhering
e Roldão Alves Torres.
No 624.417 - Comercial Rezende
Ltda.
1\T O 624.433 - Tinturaria e Lavan•
deria Lobo Junior Ltda.
N9 '624.434 - A. Coelho, Souza la
Cia.' Ltda.
N9 624.478 -a Vito Levy & Filhos.
N9 624.493 - Mulo a/faissarenti Auto
Peças S. A.
N9 614.494 - Mario Massarenti Auto
Peças S. A.
•
Mario Massarenti Auto
No 624.495
Peças' S. A.
N9 624.496 - Mario Massarenti Auto
Peças S. A.
No 624.585 - Seixaís • & Valério Limitada.
N9 624.595 - Toledo Palace Hotel
.
Ltda.
N o 624.596 - Koarsil Corretagens
de Seguro Ltda.
N9 624.597 - Malhaaia Parananense Ltda,
N O 624.603 - CDS Representações
Ltda,
No 624.604 - Laboratório Veterinário Arbra . Ltda.
No 624.605 - Comércio e Indústria
de Aocrolícos Ltda. (Acrilux).
N9 624.606 - Petrolífera Nordestina Ltda. Petronor,
Na .624.617 - Irnbra Engenharia
Indústria e Cornércio S. A.
No 624.618 - Lnbra Engenharia
Ridústria e Comércio S. A.
No 624.619 - Imbra Engenharia
Indústria e Comércio S. A.
No 624.628 - Soc. Canzac Ltda.
N O 624.629 - Soc. Canzac Ltda.
NO 624.632 - Niagara Turismo e
.Publicidade Ltda.
N9 624.633 - Niagara Turismo e
Publicidade Ltda.
NO 624.634 - Laboratório Lilliocal
Ltda.
No 624.646 - Construtora Diamant
Ltda. •
Construtora Diamant
N O 624.647
Ltda.
N9 624.650 - Soc. Civil Clube São
Lourenço
No 624.651 - Soc. Civil Clube São
Lourenço.
No 624.652 - Tecidos Ouro Verde
S.A.
• NO 624.653 - Garbel Máquinas e
Publicidade Ltda.'
No 624.655 - Edmundo da Castro.
NO 624.656 - Luiz Gonzaga Lin-

DARt0 OFtCIAL
--V
N 9 623.648 -- Peva Imor-la o Adm--

NO 625.960 - Madeireira Sao José cos comdzoir, Itzelstria O. A. est:aão de Bens Ltda:
Lida.
.belecido em Guanabara: e em
•Metalúrgica
Daug'as!
N9
625.663
N9 625.963 - Mercantil Farmao912- de Laia. Silva Araujo Ru-am2 O. A.c,
Monoel
825.295
Ltda.
tica Ltda.
estabelecido . em Guanabara
Avela.
623.295 • Manoe:. Viena dos N o 625.69d - - \faro Starára & No 625.972, - - Laboratório Sanitas be-se e contrata)
d'e exploração.
S.
A.
•s.
. Irmãos.
e elteraçdas
rd 62.3.296 - • Manoci Vicalala dos Nr 625.698
Mala Starion & NO 625.973 - Gemia' Indústria e Tranaferéncias
da titt.?.3e de zroceseop
comércio Ltda
ada's.
amãos.
• G.2..299 • - Al;Iança. co Vala CoN9 625.699 -- Orbea Organização' Na 625.987 Modesto Farina Foram mandadas anotar nos
co a Indústria S. A
'Bras. de Exportação LicLaabeiro mencionados
mencionados ao seguinCesaao Merey Hossri.
k9 :323.300 - Cornéacio e rrans--- No 625.703 - Orbe); C\ 72..ação e Prof.
No 625.89 - - Cl audi Fernandes tes transferências e a'! ..ca-at)fies 52.2
-a....dado)--. ladd'aIa- Ltda.
Bras. de Exportaçãc Ltda,
name do titular de processos.
Segatea tIonfecções Na 625.704 - Mecânica Avaliai jardim.
Yak: 62,3.302
No 625.990 - Magibe Motores Ltda. Produtos K'ardi Ltda. - Ta-anafe'ri iadadas Ltd.a.
S. A. Indústria e Comércio
625.991 -- Sapé agro Pecuária rência para seu nome da Fr=t;55`,
Ira 823.303 -- Paoificadora
NO 625.711 - Super Cosmético Ma,- S.NO
A.
tura Garoni Ç 243.260
vau
(-123.30d. • Avicola São Carias
No 625.992 - Sopé Agro Panaria Sul rabiai S. Li. - Alteração
icos
mat
No 625.712 Super Cosmé
nome do titular no nome oardiereird,
S. A.
.
Sociedade SM Fabril Ltda.
Indústria c Comér- van Ltda.
ra: C•21-.20.-2
NO
625.798
Indústria
e
Comére
o
ro 204.066. :-,a.. de Frios Vila Nova Ltda. Recordação
de
1940
Ltda.
Marcai Foradato Industrial
Nacional de PropaI:\ (.S03
CONTRATO DE EXPLORAÇAO
NO 625.799 - Casas Jadan Ltda,
-- Transferência pura gen nome dr,
- : ada Ltda.
DE MARCAS
Utilidade
13oniésticas
marca.
Semeo
203.966,
625.307 - Lanchas Verdr `‘).Tar
No 025.800 --- Rodo'. faria. Ara çagi
riso aaLc iiccTo dm marcas
Socie,é Anonyna Perall 2t.ext.(Art. 123 do CPI)
çã.o de nome do titular na mares.:
Panioan 'rerraplana- . No 625.808 - - Cafe. Seleção da Ouro
• Cata 309
di em Gerai Ltda..
1 Ltda.
Por despacho do Sr. Chefe da. Se- Duxon no 209.716.
& Sons Inc. Traia?
W9 623.31G - -.`o.arrisportadarr flu
foi mandado averbar o contrato E. R. &alibi.;
N9 625.823 - Lajos Everest S. A. ção
paro. seu nome da marca
de exploração da marca Timk an nú- ferência
NO
625.824
Lojas
Everest
S.
A.
Clotiamina
Ç
210.939
e Synton núN9 625.311 - Agrícola e Ind,,siriat
233.111, 234_615, 235.472. 240.039, mero 215.153.
O 625.825 - Lojas Everest S. A. meros
Ltda.
243.030,
203.520,
303.141,
317.352,
de
625.828 - Lojas Everest S. A. propriedadede The T;mken Roller Produtos Ara rei:, Ltda. -- Tmnsge-=
i O 625.312 -- ?anificadora e Cona NO
NO 625.821 - Lojas Everest S. A. Bearing
para seu nome da marca Gd,
--'• niamIliosa Ltda.
Company estabelecido em rência
625.828 --- Lojas Everest S, A. EUA. e em
roni no 222.743.
ta.) 65 5.313
Wiajoina o ga de Tin- NO
favor
de
Canadian
TimNo 625.832 --- Sergio. CurVeln.
de Angelo (trans. para Ut
'7-da Ltda,
ken Itd., esta belcido em Canadá - Florindo
No 625.832 - Sergio Curvele
da marca Fortim
Averbe-se o contrato cf3 exolo ação. nome
ia 89,3,31; - Abdon Salomão Bsasa N
Produtos Nardi Ltda. (trensf, t3-2,m
25 .316
• o 625.866 - Tintudaria Oceautica Por despacho do Sr. Chefe da Se- seu nome da marca Garotai nm.2.ey:n
lainch Cismétiaos Li-Lehlon
Ltda.
ção
foi
Mandado
averbar
o
contrato
?t; •
2a.
625,8a.?
vámaira Automóveis de 'exploração da marca. Om.ega, re- 234.484).
625.31b
Promocões de Servi- Ltda.
Lab. Registaram Ltda. (t'a r
gistrada sob o n9 233.614. de propr eTnterna.eionala Sersante r Lida
para sett nome da marca R.Te.ja
NO
623.899
Afro-Asiatica
ImporFrere
Brandt,
â
dada
de
Omega
Louis
236.700) .
' 625-517
GeraIdo Caitário
tadora e Exportadora Ltda.
S. A., estabelecido em Suíça, e em
• .
Produtos Nardi Ltda. (transf para
N9 625.945 - João Antônio Valerio fayor, de Carel - Caixas e Acessó- seu
- 62e .318
i tDiui
' tia • ca
nome da marca. Nardi O23.222'a
Marotta. •
rios de Relógios Comércio e Indús- Produtos
Nardi Ltda. (transi. para
No 625.950g Ampolum Importa- tria Ltda. estabeIcido em São Paulo SOU nome da
• 62a . 3l
Ei tróniea W. tairom I cão„
marca Nardi a1imea.2
Exportaçao, Comércios Indústria - Averbe-se o contrato de explora- 239.223),
ção.
-lr.iieadara Sal ana Ltda.
Delfi
Ind.
Metalúra)oa
No 633.955 da Arnpoltui Importa- Por despacho do Sr. Chefe da Se- (transf. para seu nome daLtda.
rama
aio, Exportação, Comércios IrtdtiStria ção foi mandado averbar o contrato Delfi
no 259.893),
' O 625.321 - Reasul S. A. Ore- ddia
de exploração da marra Unibiotina,
at" Pinanci arnariln e Inveátimantos.
NO 625.957 - Antênic, Barbosa Leão registrada sob o no 321.105, de pro- Cia. Paulista de ChenilI...3 (a-?t.
No 625.352 - Udadito Usina de Auto 'ç NO 625.959 - Antônio Barbasa Leão priedade de Quimio Produtos Quirni- nome do titular na marca Cone-Nil
Dtd.
no 260.532). - Retifique-se o uera..2
T,f9 625.373 - Te:e: fanica Aguas da
da titular, mediante apostila, .para
Pa rau Lida
Cia. Paulista de Chanille
Teaela.
geM e Confecções).
6'25.374 - •Tolefordea Aguas de
Pedro Lida
José Maria Alcoléa (transf. para
ti
seu nome da marca Culinha Doçur.9
ar9 623.375
Rodolfo Hirich
t:19
261.923).
OdJone.
L1 ¥
Calçados
Requinte Ltda. ;cat. C",
Nd? 6ab.43'd - Jorge ..V Step-J.:Vala
1111
nome do titulai : na marca 1V.:aclaWrai
NO 69 5.438 - Jorge W. Steontak. •
nO 267.644).
• 6o5.429 --- Jorp-a W,Steoniak,
,Pianofatura Voulistu. S.A. (ranz?„
a79 aaa.440 .Tor -e W. Stennaik.
DA
para seu nome da marca Siaccato ,V)
aia g da. 441 - Jorge W. Sienniok.
271.852 - Staccato
271.&33).
:Colo a")5.442 -• •mae W. Ster.)..niak.
Lab. Clinico Silva ArauJo
ao 6o 5.443
W. Stapniak.
Qran.sf para seu nome da Luze::
Multibeta n9 277.483).
625.45t, - Dr. Aureo Rodrigues
Produtos Nardi Ltda. (transi.
Dr. marcos Hervé . P:nheiro
O -seu nome da marca Nardi n 7G.I091.
raaacat, Rih'o Ta
Croce, Guimarães Fr Via. Ltda.
T 62,3.4Ga •- - Confecções Locarm-)
REGULAMENTO
(tran.sf. para seu nome da, marca
7,1
Falcão
n9 290.512).
pa, 625,480 - D,esaia Docêr de ParTorrefação e Moagem de Ce26
-I Ltda.
Jambo
Ltda.
Itiansf. para
nome
625.488
Trampolim Tintas
da marca Humaitã no, 290.520).
RfyuLGAÇ.,'N
:.
Docol S.A. Ind. e Com. itransg.
(i2a.489 • 'Iramnclint Tintar
para seu .nome da marca VuIcaneie
n9 299.705).
62.490 - lahmion Taeldoa
Ind. de R.toupas Cenfoi. cal 3.j3„
()a( - - , ccões Ltda.
riTn14)(fl
Ned
(transf para seu nome da marca
aio 623.491 -- r'Palmou Tecidod e
Co
nforcal n o 302.189 -- rtulo: Lajes
Ltda.
Confarcal n o 302.1r0, .
625.492 -Tecidos e
I, V. Franco S.A. Mc riais para
-Jon fecções Lida.
Construção (alt, de ia rne da titular
ák VENDA
• 625.a9.5
Oficinas Mecânicas
na
n• arca I-, a,nao no 307.599). ---uto Ltde„
anoaan-sr: la trairia de Une V.
RS@ GeanalmRs;
Na 623. 134 -- • Oficinas IVIecanicaa
Pataco pra rvLE:erir i s para Construra-utc..; Ltda.
ção I, v. lé 'crneoLtcLt )1
No 625.496
Oficinas Mecânicas
nome dEsta po • a I. V. Franco S. ke‘"?ffig&v. aoyAT~ Als7-,
:Ve r-aita Ltda.
Materiais praa
alo 625.496
Américo RaylnUndo
C arvalhi da a C' L a :trans'.
1
Ikoaueira,
itgê,_.
.-nb
Min222êTio è.R Faseáen,
para seu nume da rim-a Trés rodens
No 625.510
."aciftstria de Sabidas
no 307.941).
Mcw...âte. st &wdid_r . pan Se.TvEw
aanibc3 E-6'Qátal)
No 625..312
Hunt-Weasacii Fcci, Inc. ,Lanst.
eyrus Laoijiiãria
fad.a.
para seu com.) da marca Wesson
nO 309.373).
au, L'asilga
NO 62.i8 - Eata. (105 Eai,arià-taa
The Shersvin - Williams Capang
enaciores da. Guanabara.
(transf. para seu nome da lama
Ria Wag e eilJ
'ajo 823.a1.5 - 3nra S'xianz.
Ultralus n 9 309.889).
62'5.390 - Rotaraare IndüStria
Lab. Lopes Maia S.A. [na. 2 Com
Comércio ZÁC.7.,.
Lomr_sa (Pit. d3 ncrra do titular az
a-) 11",dd22.:(3 Zaagg.
marca Sifilan nç 315.076).

825.293

- aaa-no-A Villa... das
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Werco Com. e Ind. S.A. (alt. de 622.699 - 623.089 -S.A. Moinho
N9 372.447 - Construtora Grato LiN 9 78 . Ó93
Emprêsa Melhora
nome do titular na marca Narro Santista anda. Gerais. .
mitada.
mentos e Construções Exume S.A.
n9- 331.068).
N.
656.605
1nterbank
Ltda.
- Ind. e Com. Ting S.A. (adt. de
N9 372.463 - Walter emales.
N9 378.095 - Sangráfica S.A. Indo
nome do titular na marca Ming n9 Dist. de Valores.
Gráfica.
N
9
372.498
1nd
e
Com.
Luna
.N.
662.709
Realmaris
Turismo
331.606
Cereja n9 331.699).
Ltda.
de placas de plástico e carimbos de N9 378.097 - Cotorcafe Cainissaris
Lab. Clínico Silva Araujo S. A.
N. • 853.335 -- Cia. Lopes Sá Th- borra4cha Ltda.
e Torrefação de Café Ltda,
itransf. para seu nome de. marca dustrial de Fumos. - Arquivem-Se
N9 372.516 - Cerâmica Americana
Plurivitan n9 338.598).
N9 378.098 - Comibras Represeip
os processos.
Ind. e Com. Ltda.
N7erco Com. e Ind. S.A. (alt.
N9 372.520
Iedda Siqueira Cavai- tações Ltda.
de nome da titular na marca Wereo
canta
N9 378.099 - Conalbras Repreasna
n9 345.446).
Seção de Recursos
N9 375.597 - Soe Imobiliária Pre- tações Ltda.
Cia. Paulista de Chemile (arit.
N9 378.100 - Plastibrors Soc. de
de nome do titular na marca Comds :Expediente de 18 de outubro de 1988 dilux Ltda.
N9 375.620
n9 353.676 - Conxis n9 353.677 Teroson Werke Estudos para o Desenvolvimento da
GMBH.
'Recursos
Canais n9 353.678 - Conxis nu 353.679
Ind. de Plastificantes Ltda,
- Comas n9 353.680).
Ind.
Espafiola
de
Perlas
Iinibación
N9 a"5-778 - Condominie do Mi- N9 378.103 - Luiz Menino,
Paarlutas Narali Ltda. (transf. para S.A. (recurso interposto ao indeferi- fido
Brandão Magalhães.
seu nome da marca Nardi n 9 5.33.854).
N9 375.770 - Ind. de Sacões e DeN9 3'78.104 - Relotioa Representaa
industam Ind. de Artefatos de mento da marca Majorica Pearls - tergentes
Ilarb o Ltda,
ções Ltda.
Metal S.A. (adt. de nome do titular têrrno 522.598).na marca Industam n? 360.743).
N9 375.723 - Teleunião S.A. Ind.
N9 378.106
Gebras Gréefica Edj,e
Rep. Serigy Ltda. (recurso inter,
Ind. e Com. Ting S.A. (alte
Unia Ltda.
posto ao indeferimen'd) da marca Côa de Rádios e Televisão.
nome do titular na marca SM 119 cotem - têrmo 533.515).
N9 375.711 -- Corileas Cia.
N9 378.107
Gebras Gráfica Edle
361.732).
Incafé - ind. e Com. de Cafés dadora Bras.
tora Ltda.
João Adauto de Oliveira (transf. Ianos S.A. (recurso interposto ao
Prd 375.840
Ultralar Aparelhos
para seu nome da marca Piaba n9 deferimento da marca Brasília - têr- e Serviços Ltda
N9 376.108
Tipobras Artes Grã'
898.132).
ficas Ltda.
mo 552.852).
N9 375.858 - Ausonia Ind. Com .
Ind. e Com. Ting S.A. (elt, de
N9 378.109 - Cofibras Cia, Finas
Dr. A. Wander S.A. .-,..ecurso in- Construtora S. A.
nd me do titular na marca .T.ing n9
1\1 9 375.864 - Instaladora Relva- ciadora Brasileira.
terposto ao deferimento:da marca
370.890) .
Gillette do Brasil Ltda. (aA. de Drágeas de Trin..trina, Caiema Du- mar Ltda.
N9 378.110 - Cofibras Cia. Finana
N9 375.968 a - 'Isaac Eduardo Bane ciadora
ncme do titular na marca Cruze,_ro bois - têrmo 119 519.061).
Brasileira.
Duratex S.A. ind. e Com. (re- Maluf.
Io Sul - têm° n9 411.945).
Flopen Inds. Farmacêuticas .Ltda. curso interposto ao deferimento da N9 375.969 - João Frarichoiza.
N9 378.111 - Cofibras Cia. Finan.=
(transf. para seu nome da marca marca Duraflex - têrmo r. 9 551.416).
ciadora Brasileira.
têm() n9 188.029) I3ecan-Tosse
N9 375.999 - Metalúrgica Beprace
Atlante• S.A. Inds. Médico OdonN9 378.112 - Cofibras Cia. leinana
tológicas (recurso interposto ao de- S.A. Ind. e Com.
Exigências
dadora Brasileira.
ferimenta da marca Afiance, tèrN9 376.033 - Artefatos de Tecidos N9 378.113 - Cofibras Cia.' FinasTêrmas com" exigências a cumprir: mo 564.0).
Ruletex Ltda.
ciadora Brasileira.
Stora Kopparberg - Produtos MeCia. Lupo-A.grícola, Comercial e
•
talúrgicos Ltda. (junto ao registro
N9 376.090 - Grand Filnees Ltda.
N9 378.114 - Cofibras
(lia, Elnan,
Industrial (recurso interposto ao de•n9 344.229).
N9 376.156
ciádora
Brasileira.
Bordin
S.A.
Ind.
ferimento do titulo Industria de FelCia. Editôra Nacional (junto..to tros Lua Nova - têrmo 567.165).
N9 378.115 - Cofibras Cia. Finas
1 American Cyanamid Company (re- e NC9o1n37.6.194
reg. 261.280).
Paschalis e Agostini ciadora Brasileira.
Lanifício Sulriograndense S. A. curso interposto ao deferimento da Ltda.
N9 378.116 - Cofibras Cia. Finara
(junto ao reg. 299.310) .
ciadora Brasileira.
marca Granadubo - têm() 569.157).
N9
376.199
Bar
e
Lanches
Júlio
Tarnboroil Ind. e Com. (recurso Prestes Ltda.
N9 378.117 - Cofibras Cia. Finara,.
Parbenfabriken Bayer Artiengesellsciadora Brasileira.
• interposto ao indeferimento da marahaft (junto ao reg. 332.907) .
N9 378.118 - Cofibras Cia. Finan.
térino 57'T.430).
N9 376.206 - Britapedra S.A. Pe'Vicente Paz Fontenla ,ir. (titular ca Tamboroil
dadora Brasileira.
do reg. 334.345).
Isofil
-. Fios, Cabos e Mate- dreira e Materiais de Construções.
N9 378.119 - Co‘a'bras Cia. Finan.Chas. Pfizer &
N. 588.677
N9 377.031 - Ind. de Discos de ciadora
riais Isolantes (recurso interposto ao
Brasileira,
Ind.
deferimento
da
marca
Yinilex
Pana
Yara
Ltda.
têr.N. '666.606 - Internank S.A. Cre- Ino 578.611).
N9
378.120
- Baralhobras Ind
• N9 378.048 - Confecções Lanamar
dite), Financiamento e Invsstimentos.
Bras. de Baralhos Ltda.
Prods. Químicos Fontaura Ltda. Ltda.
N. 656.607 - Interbank S.A. Cré-- (recurso
interposto ao deferimento da
dito, Financiamento e Investimentos. marca Bidex
têrmo 579.745).
N9 378.0J0 - Produtos Químicos N9 378,121 - • Dr. Mudo Athayde,
Imperial Chernical Industries Limi- - Minas Gerais Ltda.
Arquivamento de Processos
N9 378.124 - Defira Créditos, EMted (recurso interposto ao deferimenpreendimentos, financiamentos e Ine
Forani mandados a,1 qu r`J' aft . 3.5 to dá marca Melete - tèrtuo
N9
378.951
Ind.
Bras
de
Tinia
s
531.30? Vai S.A:
vestimentas S. A.
processos:
e tênno 531.309).
N9 378.126 - Icobras Ind. e Com.
Rhodia Inds. Químicas e Têx- N9 378.052 - Cofibras Cie. Finan- Ltda. •
N...s 619.874 - 819.876 - 622.700 323.183 -- 623.184 - 488.068 -- teis S.A. (recurso . interposto ao in- ciadora Bras.
N9 378.128
Carloaraz Com C
'188.067 - 541.448 - 541.449 - deferimento da marca Nacryl N9 378.053 :-. Cofibras Cie. Einan- Ind. Ltda,
541.450 -. 511.451 - S.A. Aloinho têrmo 582.285).
J. B. Dias Sr, Cia. Ltda. (recurso ciadora Bras.
Santista Inds. Gerais.
N9 378.129
rnd e C9In
N. 552.100 - Copaília Anonima interposto ao deferimento da marca
N9 378.054uiporan Peças e rimbas Ltda.
Todety Venebolana.
Infantil Babv
têrmo 588.480).
Acessórios Ltda,
N9 37E.131
Joacraim Martins
N. 559.433 - Laba andrómaco
Artefatos de Aço S.A. Ind. e Com.
N9 378.055 - -Com tilxp e Imp. Santana.
(recurso interposto ao deferimento da
•
Exinalopes Ltda.
• N. 571.579 •-- Les aaboratoires marca Aase - têrino 593.263).
N9 378.133 - Jucabras Ind. e Com,
Prançais de Chimioterapie S.A.
de Produtos Eletrônicos Ltda.
Sir Jolas Lida,
Ifurable 011 & Refining Compa- N9 '378.056
N. 571.882 - ,Kaciak •Bra.sileare. ny (recurso interposto ao Indeferi- . N9 378.059 -- Loraspeak Ind. EleN9 378.134 - Com. e Adia. Minei-'
Com . e Ind. Ltda,
mento da marca Agroservice - ter- trônica Ltda,
ra Vaia.
N. 578.979 - Smith Kline 6m French mo 596.477).
N9 378.061 - Américo Caldeira da
N9 378.136 - Salvador Lodwrice
Laboratoires.
Henry Maksoud (recurso Interposto
Paterni.
N. 581.516 -- Grandes Moinhos ao indeferimento da marca Ridroser- Silva.
do Brasil S.A.
N9 378.137 - Emp. Auto Cruzeiro
vice. - termo 598.173 e temo mime- N9 378.062 - Cia. Cestari Inds. de
N. 587.760 - Ernst decobi h Co. m 593.172).
Ltda.
Óleos Vegetais.
Kommanditgesellschaft.
N9 378.063 - Casa da lavoura S.A. N9 378.138 - Publicara
Cia.,
Exigências
Implementos Agrícolas.
N. 588.125 - Soc. 3rasileiraN9 378.139 - Sociedade COM. ó
Adriano Cogeda (recorrente do tér- N9 378.064
Paulo Bispoda Siha. Adm. Zenar Ltda.
Americana de Produtos Oftálmicos mo 549.529) •- Cumpra exigência.
Ltda.
R.C.O. S/A de RePastificio Mundial S.A. (Migar do N9 378.065
N9 378.140 - Cerâmica Laranjal
' N. 588.678 - Chas. Pfizer & Co. têrmo 281.433). - Cumpra exigência. presentações e C om - Paulista S.A.
Inc.
N9 378.008 - Metalúrgica Laifie
Revista Oasis Ltda. (recorrente do
N. 593.088 - Sherwin-Williams do têrmo 556.937). - Complete a taxa Ltda.
Ni' 378.176 - Massey Ferguson Para
Brasil S.A. Tintas e Vernizes.
kins ltd.
de recurso.
N9 378.067 -- lbeapac Ind. Bras.
N. 594.194 - Maranhão IncluaN 9 378.184 - Predial Santa Pé LIO
de Aparelhos Científicos Ltda.
Diversos
trial S.A.
N9 378.068 - Construções Mecâni- initada.
N, 600.299 -- Oleiro .Latioratoires Foram mandados cancelar de acôr- cas Brinell
N9 378.187 - José Carreteiro Filhe.
Limitcd.
do com o Art. 110 .do Código os reN. 601.096 - Confecções Man gistros abaixo:
N9 378.070 - Eletromecenica InN 9 378.187
eine Império Ltdaa
Ltda.
N9 371.933 - Imerpal S.A. Mine- demec Ltda.
N. 615.830 - Irmãos ' Guimarães rarão Ind. e Com.
N9
378.192
Pastificlo
Radanlég
378.081 -- Ind e Jorn. Recar- Ltda.
rtzunos Ltda.
N9 372.258 - Serraria Guarani Li- maN9Ltda,
N.a 619.581 - 619 582 - 619,J3 mitada.
N9 378.193 - ,Lab. Parmacêutlin
619.869 - 619.870 - N9 372.272 - Electrolube Ltd.
-- 819.868
N9 378.088 - The Layoock
Oliveira Jr. Ltda,
n:9).871 - 61 9.872 - 419.873 N9 372.328 - Arruda & Cia. Ia draaa
Cm
Ltd.
o ' d .r5 -• 620.275 - 622.368 N9 372.439 - Emprêse. Gráfica J
US.0:1
Panades & Oliveira N9 378.194 - Ifestiplarl End. 0"
(22.2'.9
622.370 - 622.698 - Cruzeiro S.A,
LIG 1..
de Roupas Lida,

4860e
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envenutti
N9 078.198 -• Orlando. Germano W9 n 1.234 - Primo
Villar Laufhut
te.' Guidi.
1\19 378.242 - Malharia Devian LiN9 378.201 - Dr. Modesto Farinha.
mitada.
N9 378.208 - Luiz Filipe Correia
N9 378.245 - Laminedora Dina LiraVlartins.
mitada.
N9 378.214 - Ligeri & 'ilhos Ltda.
N9 378.247 - Edibloc Ind. e Com.
N9 378.216 - C. & Rosa ttda.
de
Artefatos de Cimento Ltda.
N9 378.223 0 Edgard Alves CarN9 378.249 - Péricles Amaral Rácioso.
N9 378.224 - Basilio Ricardo Bor- dio TV Produções Ltda.
N9 378.251 - Optice, Iris Ltda.
%es Guerra.
N 9 378.252 - José Franco de CaN9 378.226 - C. S. Mattos.
margo.
N9 378.229 - Têxtil Pulo Abreu N9 378.254 - Gori & Buena Ltda.
&dedada Anô nima.
No 378.258 - Açougue Flor de Frei
N9 378.232
Misael Rabelo.
Caneca Ltda.

SÍM

N9 378.260 - Geraldo a Malha.

R9 378.262
Ltda.
NO 378.263
Monteiro.

M.alharia Trimeerfla
Marinho

Augusto

1 9 378.272 - Malharia Alain() 1.&
sanada.
Precieão
N9 378.273 - Premem
Mecânica, S.A. zad. e
PrecisC?
119 378.214 - Premesa
Mecânica S.A. 2rnd. e Com.
Preelsâo
N9 378.275 - Premesa
Mecânica S.A. kad. e Com.
N9 378.278 - Calçados Genuína L5
COM.

NO 378.264 - Rádio Liberdade Soc.
Ltda.
N9 318.265 - Produtos Alimentícios
Cari Ltda.
1n79 378. 268 - Ind. o Com. Rene- saltada.
bor Ltda.
N9 378.279 - MIcheal. Ron1ls.'
N9 378.269 - Sobrindes ind. Com .
N9 378.280 - earnac Peças e Ace8.
Representações de Brindes Ltda.
sérios Ltda.
N9 378.270 - Rocha i Petroucic.
N9 378. 286 - José Canovas Quile3
N9 378.271 - Rames Risk i Cia.
(Cancelem-se OE3 registrog,.
Ltda.

LO S

LEI n°
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DE 28 DE MAIO

E H968

Desenho da Bandeira Nacional, em disca
Desenho modular da Bandeira Nacional
- Tabela de Correspondência das Estrêlas e Estado°
Hino Nacional
- Parte para piano
-; Partitura para orquestra, em Si B Maior
- Partitura para ormiestra e canto, em E, ' Maior
- Música para Banda
- Poema
Desenho das Armas Nacionais, em cõres
Desenho das Convenções Heráldicas das Armai Nacionais
Desenho do Sêlo Nacional

1DWt LGA. ,ÇP&O N° .050
PREÇO: NCir$ 4,00 -

VENDA

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Rem 5 4 iso Post 1

Na Guanabara

1

Segão de vendas: Av. Rodrigues Alves,

Em Brasília
Na Sede do DIN

Agência li: Ministério da Fazenda

•-•

FUNDO D l GARANTIA
DO TEMPO D
DIVULGAÇÃO N° 98,11
Preço: NCr$ 0,25

"

VENDA
Na Guanabara
AgêncIa 1: Ministério da Fazenda
Seção dê Vendas: Av. Rndrigues Alves
Atende-se a pedidos peio Serviço de ReembGlso Postal
Erp Brasília
Na sede do DIN

1
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PUBLBCADOS

tsmuo: 1 500021 De 10 de

dUlho de 1963..
REQUERENTE: BERRINGWERKE AKTIENGESELESCHAFT.

PRI VILÉGIO DE

ALEMANHA
INVENM: PROCESSO
PARA A PREPARAM DE
i eu VACINA
PARA ImuNrunwo
SIMULTnNEA ,DE CIES OU RAPO18AS.CONTRA A ESGANA J
REPATITIS CONTAGIOSA CANIS.
REIVIE;f0AÇOR0
1. processo p erlo e pre
p aração dó Uma vacina
p ara a
--arnnietigão simu ltenea 9.
de cães e rap

osas, contra a esgana, Ra p aMia contagiosa canis e Leptospirose (ep
idemia canina de Estearda e doença de Wei), caract
erizado p elo tato de um
mat erial
Contendo viras
de Repatitis contagiosa Canis, obtida a
p artir
co fígados de caos ou baço
a do cães por e xtração ou a
p artir de
omiti:roa de tecido, ser
in ativad0 de maneire
co nhecida no ,seu
Princípio por meio de for
maldeídO, de se ligar subsequ
entemente
0 Porção de formaldeí
do . 11 v. re e.
por adiça° de ama solução c onte..
GO 579 ,0 2 v
ezo° o quantidade estequ
iometrica de sais ác idos.de
Caldo o ulfuroso, em es p
ecial de bi
ssulfito de sódio, e de s e;mis
enrar o p
roduto obtido com uma suspensão cohtendo virus de esgano mo dificado p
or pelo menos-50 passagena subseq
uentes, obtida
o Partir de uma cultura de tecido de
acO rdo,com o p
edido de Ne.
tonto termo no 1 22.407, bem como uma
susp ensão de ,cultura
de ]
Loptoopiro éanicola morta Por cong
elação e. baixa temperatura ei
caop ensâo
de cultura de Leptospira icterohaemorrhagiae, mor.
'UO por cong
elação o baixa temperat
ara, o do s e sec ar a
olatar a
Por congelação.
a.- Processo de °cerdo com o p
onto 1, caracteriz
ado
Dolo tato de s ermanter unia
pro p orção de . mistura de uma
porção
ativa contra a esgana, tia:* se compãe de cerca de 25% dk um mate
ria de cultura de tecido c ontendo
virUs de esgana mo
diíicado,
40%
(M caldo bovino com um valor de pR do 7,6 e 15% de Uma'
geo . do . glucose a 50%,
sola
p
ara uma porção aproximadamente igual, atava contra Hepatitis oontagios
a , canis, que se .
compee de cerc 'e
Re 90% de um extrato contendo viras de Repatitis
contag iosa,ca n
Jie i nativado e 10% de ama solução de
hi dróxido de alumínio 'a
adicio nando-se, a 20 p
artes em v olume desta mi
stura, 1 pare
;e em volume de uma su
sp
ensa° de cultura de Leptospira canicolal.
Justada micro scà'p
icamente, no campo escuro, ; densidade de
1 00.10'
rg enismos por ml e morta por
c ongelação 4 baixa
temperatur a, •
p arte em volume de Uma
sus p ensão de cultura de Leptospire
terohaemorraghiae, a j
ustada da mesma maneira densidade de
a).10 6 org anismos por ma e morta por
coage1s Ç Z0 8 baixa.
tempo"
Fi nalmente, a depositante
rei vindica, de acerdo com
Convenção Inte rnacional e de
conformidade com o artigo
21 do
ligo da Propriedade In dustrial, a
pr ioridade do correspondei.
Podido, dopesitado'na Rep artiçâo
de Patentes da Alemenha.en.
de j ulho de 1962, sob
o mimar° )3 68 006 IVa/3Oh,

URRO 1ç2.549 De 5 de Setembro do 1963.
REQUERENTE: JOSÉ ISMAEL
MUSITANO PIRAOINE. St pano
PRIVILÉGIO DE INVENÇIO: APERFEI
ÇOAMENTOS EM OU RELÁTIVO,S A ig.
TERRUPTORES ELÉTRICOS.
'
REI VINDICAÇOES
':0) "APERF EIÇOAMENTOS EM OU REUTIVOS A INTERRUPTORES
compr eendendo espelho ou caixa
p ortadora pela face anterl
or de rebaixo a p
lique se encaixam uma ou mais' teclas, carac
terizados oa
lo tato de que no fundo do rebaixo junto a uma
daáx tremidades, se en,
contrar '
disposta
placa eletrizada dotada de ramos que atingem parte -1
4-,
mediana da c av
idade, ramos esses em numero identico ao das teclas, sim. 1
de que cada remo se ap resenta com•orIffclo
a travessado por Parafuso./
i ntroduzido pela parte p
osterior do conjunto, p arafuso esse.
que se
rosqueia, ap6s a travessar o .
ramo, à base de uma peça m edlica dotada
de duas aliciadas conf eontantes dotadas nas
e xtremidades de recortes (
em térma de g
anchos, pelas quais se apoiam sObre saiiencias existentea lat eralmente, pela p
arte mediana, de placa mettalca incrustada p "
la face inferior da tecla, esta pr
ovidada de duas sano:meias Tio atral
vessam a referida placa, a qual, pelas extr
emidades se a presenta vol.1
tada em ângulo reto para baixo, a pr
esentando, ainda, abertura longi.
tudinal em que opera mola espiral,
esta com uma das ext
remidades pra
sa à p laca embutida na
tecla e-a outra ext
remidade fixa a uma tercel
ra alidad e'solidária com ii
peça a que se rosqueis o
p arafuso de fim
çio, estando p
revistas, pelo lado oposto ao da placa e l
etrizada no é
fundo do recesso mencionado, sapatas nettlicas
correspon dentes‘ à cada tecla.
ELÉTRICOS°,

.. 2') °APERFE IÇOAMENTOS EM OU RELATIvOS
A I NTERRUPTO.
&ES ELÉTRICOS% conforme reivindicação a
nterior,.
tudo
subs
tancialmeD
te como d escrito no relatório e
i lustrado nos desenhos °
pensos aopri
sente memorial.

e
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Outmbro de 1%3

WeaNO Ma 14%522k. U-34. W" HW .0 21 90
BMOSABEt3. ALLI3D PRODUCW8 C0R P0RATI0L-UoUG940 •
PRIVII20I0 Cl IMISSÇA0 0 °GeMPOSEO3O 95 asetáa 06 ã Rw3,91
go PALIA PAZR,Iv
OgnkoxcA07

C.RXdo 144.205 D O 26 de utnra too 1962.
tEQUERENTEs WEYERRAEUSER COMPANY. N.o4116
nIVILUIO DE INVENÇÃO PROCESUk DE FABRiCA5(.0 DE 9012A
SUMIU PARTIR DE HATERIU 2.415-‘

'Uniu ~siçãO

11PnLULdSICO.
• . .PCIILTOSOARAT
O.~

do mistura meou oarsoterluadu gap

oompmenderper loc quo contoem uma resina opani toado an
ponto do fuão de 54,4Q a 1710C ta mistura intimo COR partiaulaa da material de @erga, monde, pelo danoso uma

.UM processo ao fabricar polpa
partir de material lignocelulósioo por um processo de dlgostilo

pà,9r, u1se de material de carga, individualmente, wavestidas

om duna etapas maga e: t:lio baad

can usa película cuperticial do uni a genta do aura pard taw,0

de compreende' ' oo adição

sulfito, caracterizado pelo tate

de mag nesio base adicional a umlicor

menor una 6rea de cepertIole- emtancial do egenta de o=
para reaçU aor e resina na dperaturan de moldesan, 'Landa .0.

magnésio-base sUlfito,

na presenqa do referido material liEndeP.„
lulósico, em quantidade suficiente para provdr um licor do cozit
• >anto soliivel iniciei do primmira etapa tendo uma relação malar

ajante de ouzS.

pc,no de fuá.* do 49° a 1710Co
g. Uma conceição, do acordo oca : ,. (posato 19 oarmotorlo
sede por cor e remiras ep axi-palimiuneiGna& D(tlida tend9 nd40.

te bióxido de.enzofre. para óxido de masnéoie da ordem do 1 6 4 C)

0 85

e um pR no intervalo da 5,9

e

e 5,0

le

UM procease de acdrdo com o

1, caracterizado polo fato do dita

licor de cozimonto

dote sedionla ,ZR) %roais

Uns ennP nol 9 ;0 9 d e ag eraws pauto gp wernate213A0
„:ala resine eer un a m...olm o upoxidado em dm nater

pdatO

eolUvol

-611101110o de um poli-fanal.

inicial de primeira etapa ter uma relação molar da ordem de 1,0

Uma compoelç go, de aadedo , com qualquer doo pontos

Ç 1,7 e um pi no inter-Talo de 5,5 a 5,3e
Um processo

•

partir ao

procedente°, careaterisado pelo agente de oura conalstir de
do fabricar polpa f6

amina sólida, um aduoto de a's anima o una reatas opozio
au u'e mietura de mince meede a ponto de ~To de mistura de

matorial ligtooelulóalco,por tu processo de palpação

co sulfito em duas otapoc, caracterizado polo fato de oamproca.
der

fto opOreq5es

cerca de 490 a 171*G.
8. Ume composi9U, de ao8rdo oda o ponto L, earasteric,

de adicionar magnésio base a um licor aulfib

nolóval ~Oslo boa°, na presença

do dito matarial,lignoadlulA

sede pelo material de ouras consistir de minerais, metais, vic,

p ico, em um digestor, ca quantidade autieicnto para provor ua

nozmato sold- yel inicial de

licor de

seloção

ordem da 1,4 a 1,05 e um pR

por0o de, aprosimadamente, 10 a a000, co peso, da quantidade

primeira etapa tendo uma

inicial

total

comereoudido no intervalo

de 5,9 a 5,0; cozinhar dito notarial 11gnocelulósico 0

vença

irou, pigmentou ou mas misturas; e estar presente nuad pra-

' enxofre para óxidwdo megués10 dO

r:_klex de bióxido de

remover a

maior

tape do referido

mntorial lignocaluló p ico nejam diasolmido0:-

parte

do

dito licor de

cozimento

d n enxofre eu digestorg o cozinhar para completar a dedejad0
litp rtevTon de fibra do dito material lignocolul6n100.

resina opoorQ o agenta de oura

procedentes, da,noterisade por Ser run parte doo partRonloN
de material de carga, individualmento, som:atido° oca uma ps,
licula'superticial do agente de cura, Rendo O rOeVc doo par-

da primeira do

matmriel lignocblulósicog adicionar bióxido

de

Uma composição ° de sodrdo oca qualquer Oca E.cated

na pra

citado licor solúvel de cozimento do vrimaird etcpa,at&

15 a :O5% do referido

porp g o doç

tículCs de material de @ergo reveatidca som a renins, olot3rando-oc a sede a parte do material de earsa ravestide nem c,
gente do ouro a a perta ao material- da aarsa revoatida CO2
?caindo dia proporção de 80 o 110 Oca eue_ntidedaa oatcquic295
oao,

Ua proceaso de aearda dom o pauto
•

JaPascorizdao pelo

roo

gisa,nta da primeira etapa ter uma relação malar da ordem do /,0
'0

.

1,9 o "xm : /F1

no intervalo d1,1
6

i!co celipealçao, de selirda co, gualquar dao pentam

do dito licor saloias' inicial de 00*

preasdantas, earecteriaede par conter co sceleredaro

5,5 a 5,3

•
ama co,pooAçÉo, de coara° nen wIalquor (103 pnuton
preoodentea, careat2riuRda por conter, on poso ° al3 R OWS do

Un
i

Wasial Junta aen agente de cura para ela, no avar;

•

do ecórd0 Ce2 e Nato
3, deractsrizado Doze tato do oltado.81óxido de enxofre cor ed&
pr000wo

fa

0 Um proees00 do aeOrdo eeía o ponto
Umente de primeiro °tapa tos uma releeão

rW.eo

da ordem da 1,0

a 2. 0 9 O um WI ao isterralo GO OMI 60 3 0 baln OWQ 3~ tato da
I.
hiesido masotr0 ESt CaCionade OWê ema ealuC 'éa ~na (212
4ggeg ào ima9grale
&21 pnae saro00 autWeJ COM 0 pant0
90 dergofioffia60 golo teto da quentidado de licor do
cozimento
/1 912movide ne gia Q3 talffiCUMMX2.9
ft ads t~o cor da ord0.3 do
•

enter8,-

do carga laarte a O o 10O3 de ocelarados.

atanado oe2aoca solugh aquosa de biósids de GUXOgrO4

6 0 desautorizado polo fato do dito licor aoldval inioial do Co*

da

UMe dupcsi0e, de oodwdo coa pente O, sarcotowi,

Dada por conte?, an paao, ao a /0Ã de resina, âunto o cp
Santo de álapa;9 reo ele, '00 ee ao natarial da corsa imarCa
ã 1 a

5,R% da seelerader.

Wo COmpe~0 de Listura
Do PrT4=0 /1- 51
DoOs rbpidas.anto azráveI, ao wasIns epaxi, agente de curo

e material de nana inerte, tordo longa vida de cr@azonaguk
03 GempeVet5saV aO altas agente de CO°C o gado depoic .de mol-

dagem, forma um preâuto hems2Croo luenta do d;:oaa 21000 do
agente de cora a ár9eo w120n
;3~terIgWo por Fâ1307
391 4à0 de, polo am.es, ame

:p'1,-Za dO

4.articulea de'

Ruitrbta-feira
()..tuâro de 1.9,3 4f".G7

antaia1 do omwoo do 6ori9ocição dom o

08 3n te de ouaa b ao modo
cno co p artgoulno de entorlal de corgo faquee
i, ' individualcanto° revestidoo deo 4120 polioulo aup
erficial do agente de
aara poro apresentar anca:faca de ouperficio oubatancial de
r eaente do cura para reação com o recairia co
temperatura° do
do1da8C3 D 0 miaturar o ecoo
o material de carga revoetido coa
Qsrmto

do CU= 0 p artícula) contendo o rocina em forma edlide.

. UM paoceaeo, de acerda com o ponta 10 0
caracterizada
9o10 WOOSIC2 902 moa resino apoia poli -funclonai sólidas ten
.- •
ao maio do abole (2) radicale epoxi.
R20 Cd proceeso, de acardo. com o ponto áo ou 11, careca
' earioado pela reoina mor umai novolac
a op oxidado ou um ater pa
aa-glacidllico de um poli-fanal.
83.

Um p roceaso„ de ac8rdo com qualquer doe pontos 10 a

82 0 caracterizado pelo agente do cura consictir de u'a

emana

canada, um dueto do u'a omina o una rceina epozi",, ou n'a
aura de ominas mondo o p onto de fueão do mistura de cerca da
439 o o 171 cC.
1
2a0
proceeso, de acerdo com qualquer dos ponto:, 10 a
mo caracterizado
pelo material do carga coneiotir de minerei-a
aatolo 0 Vidros, pigmentos ou OUGO misturdo;
e cotei' preeentr
co quantidade de, aproximadamente, 10 a 300%, em peco, do
quantidade total da ra p ina epoxi e
agente de cure,
18.
gra proaaceo, do 008rdo cem qualquer doe
pontoa 10 a
14, caracterizado por revestir, indiv
idualmente, uma parte
deo partículao de material de carga
inerte com o agente do
Ouro, revestir a parte reotante do partículas de 'carga com
O moina, e mleturar e ecsOo o parte de
material de carga revestido com agente de oura o a parte do material do carga
revestido com resina, ' na prop orção dia . 60 a
110% da e quantia
dadoo entequipmétricea.
16.
Um pr ooeeso, de ac8rdo com o poi.to

caracterizado por pulverizar a parte do matnalail del carga
. Inerte revoa-

tido de agente de cura e a parte dela revestida
com resine,
atê tormar pôs finos, antes de mieturd-1,.a.
17.
Um pr ocesoo, de ac8rdo com
qualquer dos pontoe 10 8
18, COrecterizedo por ap
lacar, tambena um acelerador,
dm p rocesso, de ec8rdo comaqualger doe
pontoe 10 o
17 ca racterizado por aplicar 26 a
90G de resina junto com o

agente do cura para ela, 10 a 76% de material inerte de cargo
o 0 a 10% de aceleradór.
19 Um pr ocesso, ato &cardo COM O
ponto 16 carecterazado
por aplicar, em peco, 40 a 70%
de resina junto coisa agente da
cura para ela, Sc a 60% de m
aterial de carga inerte 0 1 e 2,6%
de aoolerador.
80.
Uma camposição de mictara oeca, aubotencialmento
como aqui descrita com referencia o qualquer doe Ezemploe 1 a a. .
21
O p roceew para fazer uma conposição de mietura caca, râpidamente cnrdvel,
de resina epoxi, agente de oura e
material de carga inerte, aubota
ncialmente como aqui descrito
com referencia a qualquer dos Exemplos
1 a 4..
Rei vindica- G
e, de acerdo com a Convenção Internacioa
nal e o Art.21 do Código da Pr
o p riedrale /nduetrial, a prior
ado do podido correspondente
dep ositado na Repartigão de
ce..'.:zz doo Eetedoe Unidos da Amorl00

pb X200.V2d.

Pda

0 em 8 de unho do 196go

1er0 80 122 190 do . 24 de agOste do 1960'
Requerente: THE CROSS COMPANY ala M.A.
•
Priv, de lav.s° PROCESSO DE LUBRIFICAR UM MECANISMO
DE COMANDO ROTATIVO ES UMA CARCAÇA PECHADA, APARELHO
PARA LEVAR A EFEITO DITO PROCESSO .E MAQUINA TENDO UM6
CABEÇA COMPRUNUNDO-TAL APARELHO "
l-

BPITINPW.,Ugg4
Proceaa0 de lubrificar um mecanismo de (mando rotative of)

ama

carzzça fechada, caracterizado por introduzir una neblina de ltla
brificante e ar ore ura das oxtreaddades de nancaio q ue apoiam peçam
te móvolo, o, Ci mUltaneamento b ecgotar o ar do dita
, ccrocça atravcic
do diopoeitivo roepirador do ar em uma e
xtremidade opoota doe rnrcattio
para deste modo. lubrificar dito mancai o peças móvois, e °alotar C
l
ubrificante, não na forma de 'Jura mobilas, damanaira a seroa os mana
calo e parte° nóvete labrificadoo subs t ancialmante e inteiramento,PQ°
al neblina.
P.
.
&parelho para lavar a efeito o processo do ponto 1, °arada
;erizado por peças mávela apoiadaa por mancnixe no interior de uma
carcaça, dispositivo° para produzir uma neblina lu b
rificante em dito
carcaça e um respirador de ar para esgotar o ar
da carcaça, ditoo
mancam o a serem lubrificados eendo diopostos no meio de ditce diopceitivoe produtores de nablina a dita reo
p irador de ar, ' do maneira que, correnteo de ar criadas na carcaça como roeUltado de ação de
.Combeamento, induzida por operação de ditas peças móveis,
circulam
dita neblina através da carcaça e para contato coa dit
osTrancaio o .
ditas peçoa, para lubrificar os momos, o dasPoeitivos para coletar
lub rificante na carcaça, não na forma de neblina, de mancara quo

dito° ' munia aão lubrificados aubat
ancialmanto o inteiramanto p31a
neblina.
30
Aparolho de acOrdo como p onto 2, caracterizado pelo faa
Go de que dito diapositivo de coleta compreende dispeeitivoo do
ohicana, dispostos no p ercurso doa partículas de óleo n3 carcaça
paia condensar ao partículas lubrificante mais groseeirae e maio
pesada° da dita neblina.
1 parelho de acôrdo com o ponto ,caracterizado pelo fato
de que o ' diepoeitivo coletor inclue um reeervatório de
oloo na carcaça, abaixo do dito dispositivo de chicana para coletar o óleo coa.
denudo por ;eco sano.
5.
Aparelho de. acOrdo com o Ponto 4, caracterizado pelo fato
Ia que uma bomba p rovida e comandada por mecanismo ligado
à inÇI.
olóvel para bombar óleo de reservatório para o bod'alo
6.
&parelho do acórdo com qualquer um doe pontoo 2 a 5, ca.aacterizado pelo fato de que a poça móvel ó rotativa e pelo fato de
que o respirador de ar 4 Alopooto radial o cateraormente em relação
à peça rotativa,
7.
Aparelho de acOrdo com e pchto 4, caracterizado pelo de
que a poça rotativa compreendo um oixo que ao o

p tando atrav4s do ,
uma parede da carcaça o apoiado ora mancam o inteàes e externos sopa'
radoe, um retentor estando montado no oix o ' otternarante aos mancai°

extornos, dito roopiraddr de ar eetand0 oolowdo radial O eztoricre,
mente em relação ao retentor.
8.
Aparelho de acOrdo com. ponto 7, caracterizado por um
espaço anular que se estendo pelas imediaçãoc do olno paro sondusiP
neblina lubrificante para . c mance.. oaterno.
9.
Aparelhe de acórd0 Oom o ponto 9, cumoteriçado polo gate::
1
de que o espaço anular ao estende entro 08 msnoglo - tornoo o

QN3.9U92,
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aos e uma passagem de desvio se comunica com o iraa!rior da carcaça \
o o espaço anular para conduzir neblina lubrificante ao ncal ex..
..1
aerior.
1
Aparelho de acOrdo com qualquer um dos pontos 2 a 9, ca. .
LO.
racterizado pelo fato de que ursapluralide(s de eurenagehe e outras •
partes rotativas são montadas na carcaça de maaaira a serem luarifi,
cadae pela neblina de lubrificante.
Aparelho de acOrdo com qualquer um dos pontos 2 a 9,
11
caracterizado pele fato de ser dotado de uma pluralidade de respiradorea, cada reepirador eendo disposto radial e exteriormente
em relação à seção de um eixo rotativo diferente que se estende,
ntravee do uma parede da carcaça.
Uma máquina ferramenta tendo uma cabeça compreendendo um,
12
aparelho como reivindicado em qualquer doe pontoe 2 a 11, a peça mo.
vol na carcaça tendo a forma de um eixo que se estende da carcaça
Uma máquina ferramenta de acOrdo com o ponto 12, caracte.
13.
rizada pelo fato de que o dispositivo respirador compreende um retal)...
tor . montado sóbre o eixo, dito retentor sendo adaptado para evitar
funcionamento refrigerante ao longo do eixo em direção à carcaça e
- para obrigar um movimento de a; a passar d.. cnrcaça para Um respira'j
dor disposto radial e exteriormente em relação ao retentor.
UMA máquina ferramenta-de acórdo com os pontos 12 ou 13,
14.
a qual e disposta como uma broca com uma pluralidade de eixos da a
broca que se estendem da carcaça. .
Ima máquina ferramenta de acOrdo com o ponto 12, 13 ou 14a
15.
na qual uma entrada de ar á colocada com um filtro permitindo o

ar

entrar na carcaça sob pressao'atmoeferica.
Reivindica-se, de acórdo com a Convenção Internacional e
e Art. 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do pedido
correspondente depoeitado na Repartição de Patentes dos Estados
Unidos
da América, em 26 de agóeto de 1959 sob N. 836.252.
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TERMO DE PATENTE: 8 9 14d.a951é, A g8140 de 1962.

REQUERENTE: RÁDIO CORPORATION OP AMÉRICA-E.U.A. a
PRIVILÉGIO DE INVENÇAWANTaPAROS LUMINESCENTES; •
PONTOS CARACTERÍSTICOS

1 - Um anteparo luminescente incluindo um suporta
e uma canada da particulaa de material fosforescente, cara
eterizado pelo fato de que a mencionada mimada compreende
uma série de depósitos do oub-camadas de uma partícula dei
grossura diversa das Mencionadas partículas de faSeforo.
2 - Um anteparo luminoscento de ac8rdo com o pon=1
.to 1, caracterizado polo fato de que o mencioaado suporte O.
una partícula de fósforo do tamanho sedimonaar e as particuias de fóforo formando a mencionada camada sao de tamana2
colo idal.
- 3 - Um anteparo luminescento de acôrdo com o por=
to 1, caracterizado pelo fato de que no mencionado suporte
tem uma partícula de um fósforo emissor de luz de ume côr
lue a mencionada camada é formada de um fósforo emissor do
:uz de diferentes côree.
4 - Um anteparo luDinescente de acôrdo com o non./
to 1, caracterizado por uma série . de - camadas ,superpostas do
fósforo emissores de luz de diferentes côres.
5 - Um anteparo luminescente de acordo com o noh.
to 1, caracterizado por una série de camadas sobrepostas da
fósforos emissores de luz de diferentes c8res, pelo menos
una das mencionadas camadas compreendendo partículas de fat
foro e sendo tal, que a velocidade de voltagem a qual una
perceptivel-porcentagem do total eletrons bombardeadomes ce
meçam a passar completamente através da mencionada uma carnal
da nao é maior do que 5 kilowolts e pela menos porcentagem
do total eletrone bombardeadores começam a passar completaq
mente através de uma camada que tem a mesma proporstio ma,
substancialmente perfeitamente uniforme £Tossura de massa.
- 6
Um anteparo luminescente de acôrdo com o non., .
to 1, caracterizado por uns série de camadas sôbre postns dO
fósforos emissores de'luz de Côres diferentes, ume des Tencionadas camadas compreendendo particulas de foefoi-o de ta.
manho sedimentar, urna outradas mencionadas compreendendo
partículas de fósforo -coloidale, a Mencionada outra camada
tendo una espessura menor do que a um micron.
- UM anteparo luminescente de acôrdo com o por,:
to 1, caracterizado por, mencionadas pela ordem, ume supero
flete de Suporte, una primeira camada de fósforo de groesu.
ra mono-particular, de partículas de fósforo coerentes, uma
primeira camad4 separadora NU-luminescente, uma segunde c§
orada de fósforo, urna -segunda camada separadora nfto-luminee.
conte, e una terceira camada de fósforo compreendendo PE11`..
ticulas de fósforo coloidaie, e sendo relativamente finas 0]
nfto-poroeae comparadas é mencionada primeira camada de fósal
foro.
8 - Um anteparo
luminescante de ac8rdo com o por'.
to 1, caracterizado pelo fato de que a mencionada camada é
formada de una série de revestidas partículas de base e na'
qual ao mencionadas partículas de base.
9 -.Um anteparo luminescente de acôrdo com o pon.'
to 1, caracterizado pelo fato de que o mencionado suporte
una partícula de base de um primeiro fósforo que emite uma
primeira côr e tendo as seguintes sibrepostas camadas no
mesmo, mencionadas na ordem, uma primeira camada de parti.
zulae coloidais nao-lumineecentes. una camada de partículas
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Coloidais de um segundo fósforo que imite ' una segunda cor*
ama segunda camada de partícula coloidais não-luminescentea
e eurna camada de partículas coloidais de um terceiro fósforo
gize emite uma terceira ar. .
10 - O processo de fazer um anteparo luminescente
tia acôrdo com o ponto 1,

incluindo um suporte tendo uma
camada de partículas da fósforo no mesmo o mencionado processo compreendendo os passos de cobertura de superfácie do
mencionado suporte com um adesivo, depositando partículas
de fósforo no mencionado adesivo, removendo o excesSo de •
partículas de faalM;a1 . que não aderem ao mencionado- adesivo
e referindo o p roleseo de formação da camada das. particula£
de fósforo á . una ça,assura desejada.
e

11 - f; aeacesso de fazer um anteparo luminescente
oe aCôrdo com o Ponto 10, caracterizado pelo passos da cobertura de uma superfície de suporte com ama q uantidade de
liquido formador de, película absorvente de partículas, ramo
çao do excesso do mencionado liquido para deixar uma palie,/
la absorvente na mencionada superfície, cobertura da moncio
nada superfície e mp eliculada com
uma dispersão de liquido
contendo partículas de fósforo e removendo o excesso da men
clonada dleperaao de um período de tempo menor do que o rea
qUerldo 'para um número útil das mencionadae partícuás de
férifore sair da mencionada diepereao.
12 - Um processo de fazer um ateparo luminescente
de ac8rdo com o ponto 10, c a racterizado pelos paesos de banhar o mencionado suporte com uma q uantidade de líquido for
Mador de película absorvente para prover uma película
da

meems na mencionada superfície, banhado a mencionada superfici e. e m p elicalada com una diepereao de liquido contendo
p artícula° de fósforo pana depositar p
artículas de fósforo
na mencionada p elícula e depois banhando a mencionada super
fícIe empellculada al ternadamente com tina colação de ácido
e depois com uno di eper080 li q uida de partículas àe fósforo
por desejado número de vezes para produzir uma Camada de de
eejade densidade de partícula na mencionada euperficae de
suporte.
• /3 - O processo para fazer wilanteParo lumineecen
ta da acôrdo com g p onto 10, caracterizado pelos paeaos de
cobertura da superfície do mencionado euporte com uma película a cidificada . de um coloide p
rotetico, lavagem da meneio
nade superfície e mp eliculada com água, Lavando com agitação'
de mencionada su p erfície empeliculada com uma dieperaão líquida -contendo partículas de fósforo para depositar particu
ias de' fósforo na mencionada película, lavando a mencionada
su p erfície empeliculada com água, e repetindo os passoe aci
pare formar uma camada de partículas de fósforo á
. uma deeeJade espessura.
,
14 O p roceeso•para fazer um anteparo lumineecen
te de acôrdo com o ponto 10, ca racterizado pelos reveetimen
tos de uma série de particulae de base de um
p rimeiro Mofo
ro que brilhá numa p rimeira ciir com p elículas de
. um mataria
Cl s elecionado de um grupo consistindo
de gelatina e álCool
polivinil, depois lavando as mencionadas partículas de base
cmp elículadaa com uma dispersão li
quida . de Particulas de
'mi segundo fósforo que brilha uma segunda cdr para prover •
ama camada das mencionadas segunda partículas de fósforo
nae
eencionadae partículas de base, as mencionadas segundo par»
bleulas. de f6eforo sendo de tananhoaubstancialmente menor
do que os tamanhos das mencionáaas partículas de base, a,
mencionada disparado liquida tendia um PH de oca, 5, e dôo.;

W)
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' is depositr‘lo as mencionadi.:9 revestidas partículas de base
nume camada numa superfície de suporte.
15 , O processo de fazer um anteparo'lumineseentt
le acOrdo cim o ' ponto 10, caracterizado pelo passo de lava ,em de uma quantidade de partículas de base com uma proteto
ia stspensão coloidal Para prover uma primeira pelicula absorvente nas mencionadas partículas de base com Una dispara
• 1010 liquida contendo paticulas coloidais de um primeiro foi),
' foro para prover uma camada daete . na mencionada prineira
película absorvente, depois lavanda as mencionadas partícu-,
las de base com a menciohada Suspeneão coloidal protetora
a para* prover una segunda película abaorvente na camada • de .
partículas .. 'coloidais do mencionado primeiro fósforo, depoíe
Lavando as mencionadas partículas de base com um dispersão
Líquida contendo Partículas coloidais não-luminescente pari
sroveis. uma camada destes na msacionsda seGUnda película
3bSorvente, de p ois lavando as men cio nadaspartículas de base'com a mencionada suspensão coloidal . protetiva para pro-)
"'ar tala terceira película abaorv.:-nte . na mencionada camada
le partículas nã o-luminescentes e depois lavando as meneio tecias partículas de base com uma dispersad líquida contendo
A' rtículas.de éoloiddis de um primeiro fósforo para prover
Ima Camada dGiste na mencionada primeira película absorvente
lepois lavando as mencionadas partículas de bane com a men..ionada suspensão coloidal protetora para prover uma segunda película absorvente na . camada de partículas coloidals dc
^ncionado primeiro fósforo', depois lavando as mencionadae
partículas de base com uma disr-rsao líquida contendo nor.
tículas.coloidais nã o-luminescentes para prover uma camada
destes na mencionada segunda película absorvente
,ando as mencionadas partículas de base com a mencionada
2uspensao coloidal protetiva para prover ura terceira pell
:nla absorvente na mencionada camada de partículas não -Iutineacentes, e depois lavando as mencionadas partículas de
base com una dispersão ' líquida contendo partículas co/oidaa:
Je um segundo fósforo para mrover 'uma caMada dête na menciSnada terceira película absorvente, e depois depositando o
revestido produto de partícula dos acima mencionados passos
4m mil camada num substrato.
16 - O processo de acardo com o ponto .e, o onde
te mencionadas partieulas ds 'isso stip partículas da fósforo
.de um tamanho maior do que se mencionadas particulae colo!-.
laia e onde ao mencionadas partículas de fósforo de (maio
p rilham numa car diferente daquelas das primeira ou das
sesuada particulaa de fósforo coloidal.
17 - . O

proc'esso para faiar um anteparo luminescen
te de açardo com o ponto 10, caracterizado peloe pessoa btl..
aliado uma q uantidade de partículas de base de um primeiro
fósforo de dados tamanhoe num ácido protetiva soluça° colo/
dai para revestir as mencionadas partículas de base com uma
primeira película do mencionado coloide protetor, depois ba
nhando me partículas de base em agua,. depois banhando as paa
aiculas de base numa diepersão liquida contendo particulaa
MO-luminescente que sae muitas vezes Menores do que as mexi
°tonadas dados tamanhos depoiss banhando as partículas de ba
a
se em água, depois banhando as pattíCulae de tese
em agua, i
depois banhando as partículas de base numa soluçao coloidel
Soldo protetora pare . reveletlr as partículas de base com uma:
segunda'pelicula . do menclonads cololde-protetor, depois baa:
nhando as partículas de base em date, depois banhando agita
demente aa partículaeada teme EM=
AIMUM9 trál12

(1Q70
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g icoda contondo partícula° do UR oogundo fósforo que cão
guitas vezos menores do que os mancionadoo dados tamanhoo 9 1

¡REQUERENTE, INTERNATIONAL EUSINSSO HIGHLaaS OaaaaRAWION.a2.U.a,
PRIVILEGIO DE INVEN~NECANISAO QUE FUNCIONA EM RESPOSTA A Dpr,
NECÇKO DE FUROS EM UM REGISTRO PERFURADO PARA EFETUAR A OPERA
ÇXO DE UNA MÁQUINA DE ESCREVER PARA IMPRIMIR SUAIS CORRESPON

depois banhando ao partícula@ do Uso ou dana, dopais banha

DENTES AS COMBINaÇOES DE FUROS DETECRADIS.

moio as partículas do baseauma oolução Coloidal doido prots

warlaNDIÇAÇN
2.Um mecanismo que funciona os resposta o Gotoceao d,) furo)

para revestir ao partícula° do base com uma torcaira polaca
Ao do mencionado ooloido protetor, dopoia banhando se parta
gula° do tas° naa dioporalao liquida °entona° partícula° não

oluminowcontoo quo . tao muitas vasoo uonoroo do quo os dadoo

"

em um registro perfurado para efetuare operação do uma imiqulaa do
escrever para imprimir sinais correspondentes 7as combinaçõea de *ão,
ros detectadas, caracterizado por compreandoa

o combinação do:

aaaanhoo, depois banhando ao partleClao do beco em água, ds

poio banaando ao partículas de base

UEll,

Um cabeçote do impressão que tom sinale feitos

solução coloidal.do.

3W

sun eu.

oido prototora para rovoatir as pallculas do baso coa a quak

perficie, uma pluralidade de peças moveis oingolamanto co em aombao

4a palícula do 'coloido protetor, dopois banhando ao parti%

aação para efetuar o oporação do citado caboçoto do impresso parp

aao de baso om agua, depois banhando agitadamente ao parta '

mover os sinais selotivamento para o posiçâo do 2upresso 9 um e' emeuç

ula° da base uma diopersão liquida acidificada contondo mag.
aiculas do um terceiro fósforo que &Ao muitao vezes monorso
do que os mencionados dados taoanhoa, depoio banhando as pag
ticulao de base com Ligue, dopoio depositando as mencionadao

partículas do baso numa camada o8bro uá oubstrato, depois
aluminizando a ocasionada camada, o depolo, oubmotondo a mola,
@lanada camada-aluminizada é um cozimonto.

to de controlo ' que coopera cem cada uma das c a tadas peças e c; deslo,
-aval entre as pOsiçâes inativa o ativa, um conáuntc-do corrodiçaa,
'uma para cada um dos citados elementos do contrao, móveis do uma po.
54E1' 0

normal para uma posiçâo operativa, um dispositivo acionado ps.

lo movimento das citadas corrediças para ao -posições aparatavas para
deslocar os citaCoo elemantos da aontrõle da aosição inativa ?ara e

18 - O precoce° paro fazor um anteparo lcminosconp
tO do p ardo com o ponto 17, o caracteriaado pelo flato do

atiVa 9 uma pluralidado de peças do contra() que cooperem: com as cita.

Que, o caucionado coloide Prozotor 6 um matorial selecionada)
de um grupo que conaiste de gelatina e álcool poliviall, O-

tos para detectar furos no citado registro, um dispositivo que funclo,

quo Cada uma dar) menceonadas dlopersOoo de fósforo tom nu
W do.CCA.a.

das em pontos diferentes correspondentes a sinais diferentes, clamem

na pela detecção de faisoa representativos de qualquer 'sinal pare me.

ver uma das citadas peças do contg õle na posição correspondente do aia
mal para urna posiçao operativa para controlar as citadasacarrediças
atuando cada uma das citadas poças-do controle quando nume posição o,
perativa para prender um eu mais das citadaa aoaxedigas 9 aa disposta
tiro que Çuqcibun depois do movimento de oan das atadas peçw
trolo pára sua posiçEo operativa para mover bodas as aittaaa corredia

a

ças no presas por alas para suas posições operativas„ o um disposia
tiro que funciona depois que as citadas corrediça° se moveras pare
fazer com que oo citados elementos de controle nas posiçõea ativar •

oncontrom as citadas peças avais pare acionarem ostas tatimas
O mecanismo de acordoo com o ponto 1 9 caracterizado polo í5a.
to de que as citadas corrediças tÊm, na posição de cada sinal, aboa-

d.

turas fAU2 ASta cm alinhamanto . quando as citadas corrediças acto RUO
suas posiças tcranio, s2ndc as citadas carradiças adaptadas para 03,
aeborem as citadas peças da contra° quando movidas pra as :,:osioSeo
operativas o sondo do tal cecpricento que ceda zaa dcs citaGac coro
joodiçaa faca impedida de se mover por uma peça de contrõle ou pOdo
inancr-se para acua posição operativa.
O mecanismo do acCWO a0B o ponto 1 RR D caracterizado por'
compreender

um

barra longitudinalmente mOvol num plano normal 7N cio

dada yluralidado 9sças. UD aDreSitIVO para montar co citados elomenv
too 'do onntrUo RA citada barra para que ao 'ovam outro paslçâoo lua.
'Uvas o ativa os rança co citadas pgas, CW,P032.COZÊ0 O citado dieo
, cita.
positivo para ongrazar GA cataaoo elemento° Co controlo cem co
1 das pegas mOvois una game acion;.ve1 para efetuar um movimento altero
nativo da citada barra, moi= motor continuamente acimado, um d8ea
positivo que inclua uma embreageramaanOtica que funciona quando aliae
mentada para acionar a citada cama polo citado olm coaxa aawe ofo.
tuar um movimento alternativo singela da citada boara 9 o om flispozaa

tiro para alimontar a citada embreagemdepola que ao
ças Ge moveram para as suas posiçõos cperaUvaa,

e..1t.adc.c norrodi.
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.39 muaniama do acordo cem o ponto, a -,

2 au 3p en quo:o ci.

aado cabeçotaa do Improssaão taro oa aluais da cana anforior CD
ao uma parte do ama

d2opaaRtivo ago. TaucReaa paaa mal:Beato ao mas daa altadao caaaodaa
ana pm?a onarazaraao oe3 G
citada trava quando movido para o sua aaa
aação EcREnl„ o â ga peauvw qm3 toado a o p
aca ao citadas carroaa
aaa gagas (50 aaan acs2aõas caeRativao aopalo
que ,raA dao oiaadás pa 1 '
pao do coa:amola co cavou. ,i1M a orna pasação opaaatava0

tõraw

auiardelo o co ainaia.de caia OUpar102 ou t;RW

Qo outra parto, caracterizado por comproonder um alsposaaavo quo
anc/ul uma embroagon paro aoslocar e citado caboçoto yara que aproo
Dento os sinais da caixa inferior ou da caixa superioa nas poalçõoa

Co improesaa, um dispositivo qua inclui um par de corredlças vara C.
°lanar o citada (=brinco% sondo o citado par do corrodiças oovol In.
alvidualmanto de uma posição normal para ura posição operativa para
causar o ongrazamanto da citadcaombroageo, atuando as citadas peçaz
do controlo naa posiçõas dos sinais da cai= anterior, quando movio

O

das para as posiçõos operativas, para prender uma da° corrediças de
citado par, enquanto as peças nas posições dos sinais dó caixa supa,
rior atuam para prender 0 outra aórroaiço da citado par g uma trava
ongrazável com qualquer uma das aorrodiças do citado par para Impedi.
-Ia de se mover, um dispositivo qua funciona pelo movimento do uma
das corrediças do citado par para ongraaar-se com a citada trava quan.
dó movido para a aua pooição normal, um dispositiva operativo depola 1
do movimento de uma das citadas peças do controlo para é oun posição
operativo, para mover uma das corrodiças do. citado par que não °ativo»
prosa na sua posição operativa, o um dlspositivo acionado por qua1.
quer uma das coirediças db citada par quando Movida para a sua aval.
çãd operativa para retardar o oaarazananto dos oltaaoa alomentos do
.a
controle com as citadaa inças povoas ate que co sonha deslocado c
a
citado cabaçoto de Impressão.
g,
O mecanismo co acOrdo com a ponto a, caracterizado polo
to do que uma das corrediças do citado par d provida de aberturas nas
posiçaes dos sinais da caixa Inferior adaptadas para receberam anca
do controle associadas para impedi-la de se

e o outra corro:19.
ças do catado par e provido da aberturas nas posiçaoh doa ainals de
movoro

caixa superior adaptadas para receberem as peças do controlo paralwa
pedl-la do se mover.
6.
Um mecanismo ligado o uma maquino de escrever o Ouncionando

oro resposta a detecçao de furos aia uma fita, re prosentativos dos as.
pais da caixa tarariar ou do caixa superior para causar um aoclocamona
ao de caixa pela maquina do escrever ao corem detectadoó os furos p3.
co um sinal diferente do pronimo ;Anal precedente
dotoctado, cara.
atorizado por compreender uma comblnação dO: um diapaala
l aa que
clui uma embreagem que funciOna„ quando ongraaada,
para deslocar a
citada ma q uina de escrever do raa
poslçao do caixa para e outra, um
par de corrediças moveis das poaiçõos normais para ao
posiçõoa opa..
cativas, um disposittvo acionado por qualquer uma das citada° corro.
alças ao se mover para 9 sua posição op
erativa para ongrazar a cita.
da embreagem, uma p luralidade do peças do controlo que cooperam coa
00
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citadas corrediças em pontos diabrentea 6ernOapondentc,

oagnala
diferentes, elementos para detectar turca; na citada fita, ta dispa.,
altivo que funciona ao corem detectada furos eoprosen
taalvo3 do
Qualquer sinal, para mover uma das citadas man do
central° na aaa
pisão de sinal corr
aspondente para uma posição oparativa para ocaa
trolar as citadas corrediças, atuando cada uma das citadas ansiá)
60
controle nas_posiçõos corr
espondentoo aos sinais da caiam 2naerloaa
quando na sua posição o perativa, para prender uma das citadas cora'
rodiças, e atuando as corrediças nas poslçães da caixa auperior pa.
ca prender a outra das catadas c or rediças, UMm
trava en grazãvol com
qualquer uma das citadas corredagas para impediala de se mover:sua

aacanismo do acãada coo o ponta d, car actorasado pelo
asto de que amo das coRrodlças do citado par amara paro engrazar ai
faltada embreagem para deslocar a citada mãquina
do escrever para a
cosição do caixa ouparaca o a cetra
corradlça aciona a citada opa/
mangou para deslocar a dEtada maquina
de escrever paro a posiçgk
aa caixa inferior, tendo a 'ataras aorrodiça que efetuar um deslocae;,
aénto do caixa a a
geriorc om cada ponto oposto a uma peça do centro..
ia na posição de calas ang
ariar, uma abertura &travão da qual se QN
tende essa peça do controlo para amimai4a do 'aomover, tondO a eia,
toda corrediça que efetua um deslocamento da caixa inferior, em co.'
da ponto oposto a uma peça de controle na
posiçao da caixa auperioas
ama abertura atraves da qual ao cotando casa p3g8 do controlo para
amp odiala de se mover.
.
am mecanismo que funciona em resposta a detecção do aUrea
ama registro perfurado para efetuar a operação ,de una oãquina dó
Oscrever para Imprimis s es sinais de caixa Inferior ou da caixa suj'
aerior correspondente â comblnação do furos dotoctada, caractorizaal,
do. por compreendes a combinação de: um cabeçote de Impressão que toa',
es sinais da caixa Inferior OM tõrno do tiaa parto da sus
auporfíci0
o os sinais da caixa superior em tõrno da outra parte, um disposi.
tivo que Inclua uma primeira èmbreagem para deslocar o citado . cabo.

Cote: para cus ' -apresente uma das partes da sua superfície para

a se.
loção dos sinais a corem Impressos; urna pluralidade de peças mOvela
singelamente. ou em combinação '
para efetuar a operação do citado ca,.)

beçote ao improssão para selecionar os sinais de uma das partes a.
prosontadas . da sua auperfície,.um elemento do. controle que coopera
'com cada uma das citadas poças e doslocãvel entro as
posiçães inaa;
tiva o ativa, um conjunto de corrediças, uma para cada 'um dos cita.
Ia
doa elementos do controlo,
'
aõveaa do uma posição normal para uma poa
oição operativa, um d ispositivo acionada polo m
ovimento das citadas
aorrediçaS para as p osiçães oaarativas para deslocar os citaaos elo.
centos da controle da posição Inativa para a posição ativa, um dia,
Nativo :pua Inclui um par de corrediças para acionar a citada embrÇ
aos), sendo o citado pai de corrodiças ind ividualmente mõvel de uma
poBlgão normal . para unta soaição operativa paras caaaaa o ongrazamon.
to da altad a.embreagom, uma p

luralidade do poças do controlo quacoaa
param' com o citado conaunto do corrodiçad o coo e citado par do cor.
codiçaa om pontoo dOgrO apdadOato0 coa ainala da
dal= Inferior o coa
alnala da acalma atgawica, alcaaaaos para detectar furos no citado
wegístro, ao diapoaativo que g
aanolona ao corola detectados furos co..
aces entatavoa do qualquer sinal aaaa amor
ema das c itadas pe
ças d0 ' controlo aa posição do Banal a cr
roapondonto
para
Uma
posição
opera,.
Alvo para controlar GD astrxim ceRrewsap p
atuando cada das ata.&alas poças do controlo, quando ao posição oaarativa, paca promor
una ou mala corrediças do citado conjunto o ama ou
outra corrediça
do citado por, uma trina onarazãvol coa qualquor acarodiaa do cita.
do par pare inaed£ala do co mover, um alo p osatlao
QUO facloaa po/o
movimento do qualquer aoarediça do citado ga p pam CD2Raaagoco
coz •
e °Uses trava quando movido para
C coa pougSo Aorw24 to êlspen,r.
tive que aUncaeaa a0P0a0
ÊteT222gOoDO
Cno 015(AP N
.....52q da

0,4!r#R0 qt, Wiffl
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'controle para a sua posição operativo p.mea ' movoa Cedai ac oorroWIL
;as que não estiverem presas nas suas posiçães operativas, u.diopoM
altivo que inclue uma segunda embreagem acionei:e' para ongranar os
citados elementos de controle nas posivoc ativas com as citadas pe.
ças meveis para acionar estas Ultimas, e um dispooitivo que tuncio.
na quando cada corrediça do citado par j segura e as corrediças do
citado conjunto que não estavam presas se moverem para acionar e
tada segunda embreagem. .
a rtiOCAMSMO de acardo com.o ponto 8, Ga que A citada seguna
90
da embreagem. eletricamente acionada, caracterizado por compreendok
um dispositivo que inclui um contãto de transfer g.ncia ligado e citao
da segunda etbaeagem para aliMente-la, Qt primeiro par de contãtoti
norralmante abartos,xm dispositivo para fechar . o citado primeira par
da contetos logo depois que as citadas corrediças se moverem para ar
. N uas posiçeos operativas, um segundo par de contatos, um dispositivo
acioaado cai o citado dispositivo de deslooamento av cabeçote para
fachar o citado segundo par da contetos pouco antes de se completar
o daslocamento do citado cabeçote, um dispositivo que liga um lado .
do citado primeiro e do citado segundo par de contatos a uma fonte cao
tensão, um dispositivo ANe liga normalmente o citado conteto de traria.,
formeis ao outro lado do citado primeiro par de contatos, e um dia.
positivo acionado por qualquer uma das corrediças do citado par ao se
movca para a sua posição operativa para deslocar o citado conteto do
transferencia para sua ligação com o outro lado da eitado segundo pae
de contetos.
10. 'Um mecanismo que funciona em resposta à detecção da furos
nuna fita perfurada para 'efetuar uma operação de uma maquina de atm.
cravei' para imprimir sinais correspondentes as combinaçees de furos
detectadas, caracterizado por compreenaer uma combinação de: um ate
beçote de impressão que tem sinais formados na sua superfície, uma
pluralidade de peças moveis singelamente ou em combinação para are.
tuar a operação do citado cabeçote da tmpressão'para mover qualquer
Sinal para a posição de impressão, elemento para detectar furos na
citada fita, um primeiro conjunto de corrediças, cada uma associada
' com um elemento diferente dentre os citados elementos detectores,
sendo as citadas corrediças mOveis para uma posição operativa ao ser
' detectado um furo pelo qlemento detector associado com elas, um segundo conjunto de corrediças, cada uma associada com uma peça dito.
‘rente dentre as citadas peças meveis, um elemento do controle que
;mopera com cada uma das citadas peças mevela e 4 deslocãve/ entr
as posiçães inativa e ativa, sendo cada unia das corrediças do cita,
:do segundo conjunto mevel de uma posição normal para lama posição operativa, um dispositivo acionado por cada Corrediça do citado segundo conjunto, quando movida para a sua posição operativa, para desloe
oar o citado elemento de controlo da citada peça com ele associada. e
da sua posição inativa para a sua Poneção Meiem, pino detectores que
cooperam com ao citadas corrediças noa posiçãe0 doe diferentes siA
mais, tendo cacitado primeiro conjunto de cerrediças aberturas moro
à
Malmente fora de alinhamento umas com ao outras na posiçao de cada
inal, mas que se deslocam para entrarem em alinhamento, pelo movi.Mento dag citadas corrediças, na posição de sinal correspondente
das corrediças movidas, um dispositivo Para engrazar os citados piaos detectores com o citado primeiro conjunto de corrediças de modo que
Ir" pino detectar passa atrAves das àbartugas alinhadas em 'qualquer nodfflommol. telajea.
,9,5! ssfflro conjpato de corrediças aber.

- bb 0,xa coa as outras 0.1,
ii.éi- mt24) -S TREL -b àlE~
do as eitadaa lá:tem4404e ootgo nas auao posigOos noraais, recObendo
ennan on

'estas attnno ab6etWaio qualquer pila@ gotooto g que passa atraves doo)
.aberturas no citado primalro conjunto de corrediças 0 sendo de tal:
!Oomprimunto que cada oorredlça da oltado segundo coneento á' impedi.,

.da de se mover ou pode movor.00 para m sua posição operativa, um dica
!positivo que funciona depois que Um pino detectar panou atraves dar.)
aberturaá no citado segundo conjunto de corrediças para 30Ver as coee...
funciona dc.
'rediços que não estiverem p g aasg e um dispositivo em
polo que o ditado conjunto de corrediças 'se moveu, 'para angrasar 03\
' Citados elementos da controlo nas posiçães ativas çom as citadas pee\
gas MC;VOIG para acionar estas Ultimai.
3 mecanismo de acordo com o ponto 10, em que o citado cabe",
çote de impressão tam os sinais da caixa inferior formados em uma raw
'to da sua superfícia o os sinais da caixa superior formados em outro
parta, caracterizado por compreender um dispositivo que inclui ume
embreagem para deslocar o citado cabeçote para que apresento uma daa''
partes da sua' suporficiomeara a seleção dos sinais, um despositeve
que inclui um par de corrediças para controlar a citada embreagem,.
sendo o citado par do corrediças teeVel de uma posição normal para u,..6
posição operativa para engrazar a citada embreagem-para efetuar,um
g eslodamonto do citado cabeçote, tendo uma das corrediças do citado
par aberturas nas poaiçães dos sinais da caixa inforior Para recabe›
eualquer 'pino detector' nessas posições que passa atrav j s das abertas,f
' mas no citado primeiro conjunto de corrediças, tendo a outra corredio
ça do citado par aberturas .nas posiçães dos sinais da caixa superior
.1
para receber qualquer pino detectar nessas posições que passa atravoe
das aberturas nó citado primeiro conjunto de corrediças, atuando cra
'citados pinos detectores para prender uma das corrediças-do citado'
ar quando se estendem &traves das aberturas nelas existentes, uma
. trava engrazava' com qualquer uma das corrediças do citado par paro
impedl-].a de se mover, e um dispositivo que funciona pelo movimento
.1
is qualquer uma das corrediças do citado par para a sua' posição opoo
- rativa para engrazar-se com a citada trava quando movido para a sua.
posição normal:
.
• 32. O mecanismo de acerdo 'com o ponto 11, caracterizado pelc
_.-to de que O citado dispositivo para engrazar, os Citados elemento0
de controle com as citadas peças meveis inclui: uma embreagem de .
funcionamento eletrico, um dispositivo que inclui dois pares de cora
tãtos normalmente abortos para controlar a alimentaç'eo da citada em.
breagem de funcionamento eletrieo, um dispositivo' para fechar um par
e
.
dos citados contatos logo depois que uma das corrediças do citado pae
e
Se Moveu para a sua posição operativa, um dispositivo pera fechar o
nutro par dos citados contetos pouco antes de se completar o des/oa
Camentemdo citado cabeçote, um dispositivo que liga normalmente a Oa
i.
tada embreagem de funcionamento eletrico ao citado um par de conte-test
a um dispositivo que funciona polo movimento do qualquer uma das come
rediças do citado par para a sua posição operativa para ligar a citaa
.
e
ga embreagem da funcionamento eljtrico ao citado outro par de contOV
'0
.aaiv-indica-se, de acerdo com a Convenção Internacional o
o Art. 21 do -Ccidigo da Propriedade Industrial, a . prioridade do pedi.
do corrzspondente depositado na Repartição de Patenteads Estados
Unidos da America, em 15 de março de 1962, sob n g 179.99.
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DIÁRIO

(Cas:::.o • III)
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TSRMO N2 1354870, DE 23 DE JANEIRO DE
1962.
RZQUERENTI. 7, 1,,O. BALSIMELLI NETO. -SIO PAULO.
PRIVILEGIO DE INVENÇKO."NOVOS APERF
EIÇOAMENTOS EM SST4:-:-JSTAS.
R5 VINMCACOES•

1. Novos aper
feiçoamentos em estatuetamaracterizadce
pelo fato de o p
edestal de base da estatueta ser i n t
ernamento Oco
e provido de abertura lateral extendida apr
oximadamente pia metade
de

seu cOntOrno, base esta no interior do qual é disposta uma gare

ta, de formato conoordante oom o daquela, tendo uma alça ou puxador
lateral, e simpleemente ar
ticulada, por pino cravado atravée do sua
euperficie de fundo, nas p
roximidades de seu canto o
orreepondente a,
um doa extremos da abertura lateral da base.
2. Novos aper
feiçoamentos em estatuetae,como reivindica
do cm 1 , eub etancialmento como de
: critoe e ilustrados nos de
p onho:. a
nexos.

TERMO N O 143,142, DE-18 .
D2 SETEMBRO DE 1962.
Rsosumr2. ARDINDO DONIZETTE DOS SANTOS BARRETO; -SXo PAULO
PRIVILEGIO: DE INVINÇXO. APERFEIÇOAMENTOS INTRODDZIDOS EM SONDAS
4

URNTRAIs DE PERMANENCIA.
BEIVINDICAÇOES
1 2 ) - APERFEIÇOAMENTOS IN
TRODUZIDOS EMHSON
DAS URETRA/5 DE PERMANENCIA, car
acterizados pelo rato do _
tubo p rincipal ser dotado in
teriormente de um ' cordSo

ou
fio eláctico eolidário com a extremidade superior do moa..
mo, o qual p ossibilita

a configuração da ponta coletora

da urina, graças a fixaçZo do dito oordâo na axtremídads

inferior do tubo principal.

2 5 ) - APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS

EK SOU
DAS URETRAIS DE PERM
ANENCIA, conforme a relv indicaçSo aa-

tprior, tudo s ub
etancialmente como descrito no relatário.,
reivindicado noe pontoe c a
racterísticoa p recedentes

'brados n oldeeenhmanexos ao p
reeente memoriza,

a ilUa

L/Pc)

Foi. 2

WLRMO

•
_
Nu 145.702, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1962. •

REQUSRENTE. HOVERCRAFT DEVELOPMENT LIMITEI). -INGLATERRA.
PRI V ILEG/O OS INVEN
ÇXO."ESTRUTURA INFLATIVEIS MEDIANTE SSGO1
CHOS DE AR PRIN
CIpALMENTE PARA VEfCULOS COM ALMOFADA .
DE AR.
RE I V INDICACON
. ,_.
1 . Estruturas inflativeis mediante es g
uichos de ar, principal,
mente Rara veículos com almofada de ar, c o
rápreendendo Uma °atm/
tura inflativel obrigada a assumir
pre -d eterminada forma
quando]
inflada, caracte2b:ada por incorporar pelo menos duas paredes
flexíveis, dispositivos co nstran g
edores ligando ditas paredes

e
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flexíveis, e dispositivos para suprir gás Sob pressão para inflar.
aispositivos para stiprir um gás Gob pressão para inflar dita es-

Cada estrutura, o espaço dentro de Cada estrutura estando em co.

trutura, o espaço dentro de dita estrutura estando em comuni. •

municação com a região'de recuperação'tal, a ponto de serem peque.

cação com uma região de recupera"de maneira tal, lua mudançaS
"
ne pressão do inflação dentro das estruturas devido a deformaçãO

nas as mudanças nas press5es de inflação

da estrutura, são reduzidas a0 grau desejado em relação ás muda°.

8 .

dentro

das estrutl'ras de-

vido deformação da estrutura.

.

as que ocorreriam sem dita região de recuperação.
? - Estrutural' inflativels mediante esguichos de ar, principal.

Estruturas inflativeis mediante esguichos do ar, principal.

- mente para veículos com almofada de ar, compreendendo um bocal
flexível conforme reivindicado em 6 ou 7, caracterizado pelo fa-

4cntc para veículos, com almofada de ar, compreendendo uma estruture inflativel conforme reivindicada em 1 caracterizada pelo fato

to de cada espaço dentro das ditas estruturas estar em comunica.;
ção com uma região de recuperação separada. .

r."...a serem pequenas as mudanças na pressão de inflação z'vido á de.
4

9 - Estruturas inflativels mediante esguichos de ar, principal.

í'ormação da estrutura.

mente para veículos com almofada de ar, compreendendo um veiculo

5 .

para viajar por cima de uma superficie de uma almofada de gás

Estruturas inàtiveis mediante esguichos de ar, principal-

ciente para veículos com almofada de ar, compreendendo uma estrutu.

pressurado, formada e contida pelo menos em parte, por uma cor-

'a conforme reivindicado em 1 ou 2, caracterizada pelo fato da re..

tina de fluido movente emergindo da parte inferior do veículo, ca-

gião de recuperação compreender uma câmara de volume substancial.

racterizado pelo fato de que pelo menos parte da cortina forcuin-

que é

algumas vezes maior do que o volume infla-

do o fluido, 'emerge de um bocal flexível conforme reivindicado em

do de estrutura.

6 ou 7 ou 8. .

4 -

Estruturas inflativeis mediante esguichos de ar, principal.

10 - Estruturas inflativeis mediante esguichos do ar, principal-

isente constante,

nente para veículos com almofada de ar, compreendendo uma estru-

mente para 1.;elculos com almofada de ar, compreendendo uma entrutu"

tura inflatil;e1 conforme reivindicada em 1 ou 2, caracterizada pe.

ra de bocal flexível, caracterizada por ser conforme a descrição

lo fato da região de recuperação compreender uma fonte de supri-

feita neste memorial descritivo e ilustrada na Figura 2 dos desc.

aento de pressào constante,

nhos anexos.

5 - Estruturas inflativéis mediante esguichos de ar, principal.

11 - Estruturas inflativeis mediante esguichos de ar, principal.

:lente para veículos com almofada de ar, compreendendo uma estim-

mente para veículos com almofada de ar, compreendendo uma estrutu.

a.

tura inflativel destinada a desempenhar determinada função em vir.

ra flexível caracterizada por ser conforme o descrito neste mero,

cude de seu formato, mas temporariamente deformáyel sob ação me-

rial descritivo e ilustada nas Figuras 3 e 4 dos desenhos anexos.

nanica, caracterizada por compreender uma estrutura flexível ia.

12 - Estruturas inflativeis mediante esguichos de ar, principal,"

flatível constrangida a assumir quando inflada, configuração a-

mente para veículos com . almofada-de ar, compreendendo uma éstrutu.

propriada á.sua fUnção, o espaço dentro de dita estrutura que re-

Da deformavel conforme descrita nãste memorial descritivo e ilus-

cebe o gás de inflação estando em livre comunicação com uma re-

trada nas Figuras 5 e 6 dos desenhos anexes.

gião de recuperação,

a

disposição sendo tal, a ponto de serem pe.

quenas as mudánças na pressão de inflação dentro da estrutura
levido á deformação da estrutura sob forças mecânica; externas.
6 - Estruturas inflativeis mediante esguicho de ar, principal.
lente para veículos com almofada de ar, compreendendo um bocal 4
flexível dotado de duas paredes cada uma caracterizado por uma .1A
• estrutura inflativel constrangida a assumir quando inflada, predeterminado formato, possuindo pelo menos duas paredes flexíveis,
dispositivos

de

constrangimento ligando ditas paredes flexiveis

dispositivos para suprir um gás Sob preasão para inflar

cada cs-n

trutura, o espaço dentro de cada estrutura estando em comunicação
com uma região de recuperação tal, a pcpte de serem pequenas as
mudanças nas pressões de inflação dentro das estruturas devido •
deformação das estruturas.

'7 -

Estruturas inflativeis mediante esguicho de ar, principal.

mente para veículos

Com

almofada de ar, compreendendo

eatruturas

deformáveis, caracterizadas por compreender uma 41spC4100 de to.

'cal flexível dotada de uma série de estruturas inflatívaa separadas, dispostas espaçadamente uma da outra, cada par adjaupte
das estruturas definindo, pelo menos em parte, um b ocal, Cada Una.
de ditas estruturas Sendo obrigada a assumis guando inflada, ume.

forms., pre - determinada compreendendo pelo menos duas paredes fle.
xivels, dispositivos de cenotregimente liganae as ates,
Paredes

Reivindicam-se finalmente os benefícios da Convenção Inter.
nacional a que alude o artigo 21. do COdigo da Propriedade Industrial, , tendo em vista haver sido depositado pedido correspondente .
na Repartição de Patentes da Grã Bretanha, sob ris 429/62, em 1.1 de
janeiro de 1.96.

a---

Quinta-feira 24

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)

Outubro de 1968 4875

a

TÉRMO N 9 144.679

5. Um processo, de acôrdo com o ponto 4, c ar
acterizado pelo fato de
ao lado. da ,it eN paralelo com cada ren'aura
p ossuidora de uma seção transversal weral-earcular é pr
no bloco unia ranhusa mais profunda
tendo ap roxin-iadasnenteoporcionada
uma seção t ransversal re

De 14 de novembro de 1962
requerente: N. V. Philips'Gloeilampenfabrieken

afolanda.
I mais profunda é vsada como a câmara de bobinas. tangular cuja ranhura
Privilégio de invenção: A p erfeiçoamentos em ou relativos
à cabeçotes
para gravação magnética e processo para sua fabricação.
6. Um processo, de acôrrio com o ponto 4, r
acterizado pelo fato da
câmara de bobinas ser proporcionada no cabeçotec apor
uma o p
Pontos earacteristicos
ultrassônica de unia maneira tal que também é removida uma parteeração
do vidro
que
1. Uni cabeçote gravador ma gnético para gravar, reproduzir e/ou apagar
após a fusão preanche a ranhura semi-circular.
gravações magnéticas, em particular gravaçõe
s vídeo numa trilha esUeita de um portador de registro magnético, cujo cabeçote consiste de pelo
7. Um processo, de acôrdo com o ponto 4, ponto 5 e/ou ponto 6, caracmenos dois elementos de circuito de material f er r
oxidico sintaterizado pelo fato das ranhuras estreitas serem p roporcionadas em paralelo
- rizado tendo entre éles um entreferro útil que é omagnético
p reenchido com material
com as barreiras nas partes inferiores da S" ranhuras separadas por barreira:
não-magnético servindo simultâneamente para proteger as paredes do enev V e/ou na posição corespondente na face
lateral do segundo bloco.
&aferro útil e para igar mecanicamente os dois elementos de circuito entre
pi, caracterizado pelo fato de qualquer um dos dois elementos de circuito
.
8.
Um
cabeçote
que têm ap roximadamente as mesmas espessuras ser pontiagudo de forma
de . g ravação magnética para gravar reproduzir e/ou
apagar gravações magnéticas, em particular gravaçao de vídeo, essericilque a superfície limitadora de entreferro dêste elemento tem uma largura
mente conforma aqui descrito com referência aos desenhos apensas.
Muito menor que a superfície limitadora de entreferro do mitra elemento,
ta face lateral da parte do camecote compreendendo a pequna superfície lia
9. Um processo para a fabricação de um cabeçote de 'gravação magnéanitadora de entref erro sendo preenchida com um material tendo aproin-'
Maclamnte as mesmas p ropriedades ma g néticas e mecânicas do material
tica essencialmente conforme aqui descrito com referência aos desenhos
entreferro.
apensas.
2. Um cabeçote gravador' magnético, de acôrdo com o ponto 1; caraetarizado pelo fato do material de enchimento ser igual ao material no enthferro.
• 2. Um cabeçote g ravador magnético , de acôrdo com o ponto 1 e/ou
ponto 2, caracterizado pelo fato da superfície limitadora do entreferro estreito estar localizada no centro do elemento de circuito que é preenchido

A requerente reivindica de acôrdo com a Convenção Internacional e O
art. 21 do Decreto-Lei n9 7.90a, de 27 de agôsto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Holanda, em
28 de setrnbro de 1962, sob n9 283.790.

Ae um e de outro lado.
4. Um processo para a fabricação de um cabeçote gravador magnético,

de acórdo com o ponto 2 e/ou ponto 3, em particular um. cabeçote tendo

Um comprimento útil de entref erro de 1 a 5 microns, caracterizado pelo fato
de dois blocos substancialmente iguais de material ietrámagnético ° ardia °
ainterizado serem usados corno material de partida e pelo• fato de uma face
lateral de um dos blocos ber guarnecida na sua maior p arte com um número

de ranhuras paralelas, nas quais de cada lado do conjunto de ranhuras
, uma
tira estreita da face lateral é retida e se extende em paralelo com -as
ranhuras que sã' separadas por barreiras tendo uma seção transversal em
a vértice do V sendo achatado e o dito achatamento sendo localizado no
• plano lateral, a largura do achatament osendo igual à largur de entreferro
desejada do cabeçote a ser fabricado e além disso uma rnhura tendo aproscimadamente uma seção transversal retangular é p roporcionada em cada
tira estreita que é retida na face lateral e/ou na posição correspondente na
face lateral elo segundo bloco cujas ranhuras também se extendem em paralelo com a primeira ranhura e finalmente qualquer uma, das duas faces
laterais é provida de um número de ranhuras a ângulos retos às outras
ranhuras, tendo aproximadamente uma seção transversal semi-circular, o
número e a posição das últimas ranhuras são determinados pelo número e
9 formato dos cabeçotes finalmente obtidos dos blocos, após o que o bloco
tendo as duas ranhuras com uma seção transversal retangular é provido de
membros espaçadores na fornla de lenhas a espessura das quais é igual ao
comprimento de entreferro desejado, e cujas fôlhas são parcialmente localizadas nas ranhuras com a seção transversal retangular, e a seguir ambos
Os blocos são assentados um sôbre o outro com a interposição de uma placa
de vidro que tem uma espessura maior que o comprimento de entref erro
desejado e a seguir o conjunto assim obtido é aquecido ,sob pressão . a um
ponto acima da tamperatura de fusão do vidro, após o que, após o fundir-se
e resfriar-se o vidro, o conjunto é separado em placas em paralelo com as
barreiras por uma operação mecânica, por exemplo, esmerilhamento ou serramento, a superfície de separação entre as duas placas sendo cada vez loealiaada centralmente entre as duas barreiras e a seguir as placas resultantes são divididas por uma operação semelhante á ân g ulos retos à direção
das barreiras em tantas partes quantas forem as ranhuras possuidoras da
etto transversal semi-circular, cada Parte compreendendo urna parte da
it ranhura, e as partes resultantes são guarnecidas de bobinas e de urna,
perficlo de apoio.

• '3
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PU011oaça 1 Une de acôrdo coei o

N". 861.-171

art. 109 e seus paragrafos d

N" 861.4/5.

CREMO SÃO FAIXO
. MINAS
o Pwilo-Coífçl

Cocw2o eia

Pro p riedade todustrial

Nn • 861.-i1,1

N" 861.486

DIJOIXO.LANEnd j sfr . ia BrGsileira

.Requerente: Duokolan Indústria Plà,:tica S. A.
Local: São Paulo
Local:
São t'aulo
Classe: 1
Classe: 16
Artigos: liara distinguir um- prepara- Artigos:
Para distinguir tintas para
do químico destinado a evitar e desconstruçôes não incluídas em outras
truir pedras nas caldeiras à vapor
classes, amterial para revestimentos de
paredes, pisos e assoalhos, cimento, ca:.
Ceder B7GlICO
N o 861.476
areia, /ages, imperineabilizantes para
lighttnr, eree:lcia
Requerente: São Paulo Minas Sociedatubos de ventilação, emulde Anônima — Crédito, Financiamento construções,
são asfáltica e massas anti-ruidos
Requerente: Metalúrgica Orlandi
Investimento
Requrrente: Peak — Assessoria em
Local: Orlandia
Local: São Paulo
N
Marketing S.C. Ltda.
o
861.482
Classe: 11
Classe:. 33
Local: São Paulo
Artigos: Telas de arame, arames 'isos
Título do Eátabelecimento
Classa: 50
ou farpados, grampos' para cercas
1111
tirtigcs: Para distinguir como marca
N9 861.477-479
ole serviços. prestação de serviços de
N9 861.487
Assrssorik., em promosão, planejamento e
PROVA
f:rganizaçãe de vendas, pesquisas de
mercado e relações públicas
Requerente: Syniex Corporation
I ncitSs fr
BrQSI leite
Local: Panamá
N° 861.472
Classe: 3
Requerente: Prova — Planejaineilto Artigos: UM preparado farmacêutico, a
base de hormônios esteroides, para uso
Promocional Limitada
ginecológico no homem
Local: .São Paulo
F. EAK-ASSESSORIA EM
Classe: 25
N° 861.483
g 4RKETíNG S/C LTEM.a Artigos: Para, distinguir: álbuns de fotografias, apólices, ações, bandeiras,
bônus, bibelots, croquis, cartões postais,
cartas geográficas; clichês, cartazes, deente: Peak — Assessoria eia calcomanias, desenhos, displays, estamitiarketing S.C. Limitada
pas, estatuetas, enfeites para árvores de
Indt.-Are Sr; -Alem. Local: São Paulo
natal, estátuas, fotocópias, frutas e floRequerente: Metaiu: -ica °riamba
Nome Civil
ErticMctría
res artificiais, flâmulas, fotografias, fiSocieckide Anônima
guras para enfeitar bolos de aniversáLocal: São Paulo
NI , 861:473
Requerente:
H.
Cintra
Conta
rios, casamentos e outras comemoraClasse: 11
ções, figuras de aves, animais e outras
Artiços: Arames lisos . ou farp.alos,
Local:
GB:
para enfeites, festões, gravuras, mosgrampos para cêrcas e telas de
C APUCU
Classe: 8
['s
truários artísticos para propaganda,.
arame
imagens, manequis, mapas ,maquetes, le Artigos: Aparelhos fotográficos e de
Und j cfrío Bres?ieíro treiros, obras de pintura e escultura, fotográficos e de fotografia, binóculos,
N' 861.488
projetos, desenhados, painéis para deco- cámaras fotográficas, tilmadoras, fil
mes
revelados,
focalizadores
para
camarações, slides, selos, títulos, suportes arras, fotografias, monóculos e slides
tísticos para vitrines e troféus
I:cequerente: Fiação Pessina
Sociedade Anônima
N9 861.184,
N° 861.478
Lova]: São Bernardo do Campo
Classe: 28
Local: São Pauld
Estadc de São Paulo
Classe: 32
Artigos: Estôjos de- plástico, filmes vir Classe: 22
Artigos: Para distinguir pubecações geias, visores dç plástico e monóculos
.Artincs: Para distinguir fios e tinhas impressas: — Almanaques, anuário.4,
plásticos
de tõeL a espécie: Algodão, cânhamo, agendas, boletins, catálagos, calenJuta, rami, lã, linho, nylon, rayon, po- dários, enciclopédias, folhinhas, folhe.
N., 861.485
kiester, acrílico, sécia natural, sintéticos, tos, histórias impressas, jornais, livros
celulose e mista dos mesmos, para te• impressos, músicas impressas, ,revistas,
Ring Nec&
celagem, costura, bordado, tricô
livros impressos, programas de rádio,
ildústria Eiret:kza
e crochê
televisão e cinema, revistas "scripts" de
cinema
Requerente:
Metalúrgica
Orlandia
No 861.473-474
•
Sociedade Anônima
N o 861.479
Local: Orlandia
•
Classe: 50
ACTOLYT-MAGMETINE
Classe: 11
Para distinguir co momarca de
Artigos: Telas de arame, arames lisos
Hpd j sfria Brestletre Artigos:
serviços de propaganda, publicidade,
N.° 861.492
planamentos, promoções, decorações,
epordenação e projetos
Classe: 23
Artigos: Para distinguir tecidos em
N° 861.480
geral, tecidos para confecções em geAnel Branco
ral, para tapeçaria e para artigos de
, indústria &soletra
Requerente: Janssen Pharmaceutica
cama e mesa: Algodão, alpaca, cânha'no, cetim, caroá, casimiras. fazendas e
N . V.
NOVA-PLANE-DAMEN/0
tecidos de lã em peças, juta, lersey,
Local: Beerse — Bélgica
Requerente: Metalúrgica__ Orlandia
PROMOC/ONAL LTDA.
Classe: 3
Pnhc, nylon, paco-paco, percalina, poSociedade Anônima
Artigos: Substâncias qumicas, produtos
liester, rami, rayon, sêda natural, teciLocal: São Paulo
e preparados para , serem usados na
dos plásticos, tecidos impermeáveis, te- Requerente: P. - ova — Planejamento
Classe: 11
Promocional Ltda.
medicina ou na farmácia
ci dos è e pano couro, tecidos sintéticos
Artigos: Telas de arame, arames lisos
Local: São Paulo
ou farpados, grampos para cêr..as
de fios acrílicos e veludos
ou farpados, grampos para arcas
Requerente: Freiherr

egovute
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N. o 361.501

N.° 861.506

Requerente: Itnperial — Indústria e
Comércio de Estofados
Local: São Paulo
Classe: 40
Artigos: para distinguir: Moveis e
estofados
N.° 851.502

LEONARDO
STRASSI

ALP RGATAS
Requerente: Metalúrgica Orlânãm
Sociedade Anônima
Local: Orlândia
Classe: 11
Artigos: Arames lisos ou farpados,
grampos para céreas telas de arame
N° 861.40

ALPARGAT

N.° 861.495

P H

r

Indústria Brasileira,

Requerente: "J . H . 3 . " Empreendimentos e Participações Ltda .
Local: Joinville — Estado de
Santa Catarina
Classe: 50
Aplicação : Como marca de serviços,
para distinguir atividades de ou rel acionadas com emp reendimentos e
p articipações em geral
Regue, eme:
a;hes A. G.
N.° 861.496
Local: Suiça
Classe : .10
Artigos:
Instrumentos e aparelhos ci
J H J EMPREENDIrúrgicos, médicos, • dentários e • paia a
medicina veterinária, especialmente insMENTOS E PART
trumentos e implantes para a osteosiratese, isto é, parafusos para ossos, pret-R2t3ES LTDA.
"."
gos para ossos, chapas para ossos, ta
las; agulhas para injeções, placas
palatinas
--Requerente : "J. H. 3." EmpreenN.o 361.491
dimentos e Participações Ltda .
Local: Joinville — Estado de
Santa Catarina
Nome Comercial
Ns. 861.497/498

:-

DOBRATE;

Requerente: American Home
'NU.
Products Corporation
Local: Nova York — Estado
de Nova York — Estados Unidos da Requerente: Solotest Aparelhos para
a Mecânica clo Solo Ltda
América do Norte
Classe: 41
Local: São Paulo
Artigos: Açúcar cande, balas, bomClasse: 21
bons, caramelos, chocolates, confeitos,
Artigos: Bancos de veículos
drops, tabletes, pastilhas, pralinés,
Classe: 40
•
torrões
Artigos; Bancos comuns, bancos de
jardins, cadeiras, encostos, poltronas
N.° 861.493
e sofás
N.° 861.499

RiCURIM
Rata:enata: CIBA Société Anonimo
( em ala.mao: CIBA Aktiengesselchaft)
— (em inales: CIBA Limited)
Local: Sasiléia — Suíça
Classe: 2
Artigo,: Pre,prmados para exterminar
enimai ep' amas daninhas, usados na
aga i cultura, 1,
calturn. fruticultura e

l? ndústria Brasileira

Requerente: Colfax Industries
Local: Clifton — Estado de Nova
Jersey — Estados Unidos da América
do Norte
Classe: 36
A rtigos: Jaquetas, p aletós, calças e
vestuários de malha, a saber: suéteres,
pulOvers, camisas e blusas

PRESIDENT E
Ind Uras 1Se ira
Requerente: Jorge Margy
Local: São Paulo
Classe; 15
Artigos: Para distinguir e proteger
artigos de porcelana, faiança, barro e
terracota: louças vidradas, instalações
Sanitárias, almofarizes, assadeiras, bules, bacias, cântaros, cubas compoteiras, canecas, caçarolas, filtros, jarras,
leiteiras, lavatórios moringas, pratos,
pias, potes, saladeiras e sopeiras

Requerente: São Paulo Alpargatas
Sociedade Anônima
Local: São Paulo
Classe: 26
Artigos: Na classe

Requerente: São Paulo Alpergatas
Sociedade Anônima
Local: São Paulo
Classe: 27
Artigos: A
rtefatos de palha e de fis.
bra, a saber: Alforges de vime; capaS
pare garrafas, cap
achos, cestas; esteiras, es teirinhas; fios
de pita; molas
do
fibras; rédeas, sacas de p
alhas, de fi a
br a ou c
ânhamo; xergas de palha ott
de fibras
N.° 861.507

1n1.9 861.503

LE/-4N2GATAIS
!ndústriR Brasileira

A LRA CATAS
industrizi Br:s:leira
Requerente: São Paola Alpargatas
Sociedade Anônima
Local: São Paulo
Classe: 28
Artigos: Na classe
N.° 861.504
"1-3

rft,"

Regue,.:. São Paulo Alpargatas o,
Saciedad Lnérlitna
Local : Sãu
Pa ulo
Cl asse: 30
Artigo:: Ar maeldas de
guaral a-elaiVar!
e g uarda.- sóis; bengale.s,
ba r batanas
para os mesmos: cabos a po
nteiras
p ara b s ngels.s, capas
algodr•o para
OF
mesmos, capas de seda; guar
du-chuvas e gm•rda-sóis; so
mbrinhas t, suas .
pr rias :ateara:tu-á
N°

su.sre

Indústria Brasileira
Requerente: DABi
Ind6stria Brasileira de Aparelhos Dentários S. A.
Indrás' tria Brasileira
Local: São Paulo
Classe: 3
*
Artigos:
Substâncias químicas, produ- RaeLarcate DAB1 —
to e p reparados para serem usados sileira de Aparelhos In dústria BraDe ntários S. A.
na medicina e na farmác i a, água oxiLocal: São Paulo
genada, iôdo, plantas medicinais
Clasra..: 39
Artigos: Ar
N.° 861.505
tefatos' de borracha não
i ncluídos em
outras classes, a saber:
aros de borracha para veí
culos, assentas., de bo
rracha. arzalas para vela
culos, anéis de borracha, ac
opladores
de borracha, ato
misadores de borra-.
cha, ataduras de borracha; Bacias,
.indústria 13rasileira
bases para telefones, bra
çadeiras, bicos de mam
adeiras, bicos de borracha
Requerente: DABI
Judústria Bra- para animais, b o rracha
p ara amortesileira de Aparelhos Dentários S. A cedores, b o
cais, bulbos de b o rracha
Local: São Paulo
p
ara extrair leite de seios; câmarasClasse: 32
de-ar, cabos para ferramentas, chapas
Artigos: Albuns; impressos destinados e centros de mesa, ca cetetes, cápsulas de bo
à leitura; folhinhas i mpressas;
rracha' para centros de mesa,
jor- con
nais; p ublicações em geral, programas
ta-gotas de borracha, chupetas, .
radiofônicos, programas televisionados. cordões maciços de borracha, cordas
de bo rracha, calços
peças teatrais e cinematográficas;
c huve¡ros; dedeiras, desentopideiras, discos p
revistas
ara;; rraaa,
dil atadores d g.,
bo, racha' (exceto para

DABI
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uso medico); elásticOs para calçados,
N9 861.512
c:acostos, esferas, esguichos; fios de
'eorracha; guarnições de borracha para
NIAFERME LTDA. - Importação.,
guarnições de borracha para
:.utorrióveis, guarnições ; para móveis;
Comércio e Representações
!,-..seçanetas, mamadiras de borracha,
2nanoplas, mochilas.; paninhes de bor- R éraaerante : :gatonas Limitada
tclia para cama de criança, • paras
Impartasao, Comércio e
;Etra buzinas; p:'otinhos de 'borracha,
Representr.taõah
ffletimaticos, -;Jcr-ka-moedas do borraLocal: Minas Gerais
Nome comercial
protetorz3 r23 borracha, proteto'-:3í. de borr.:clia para bicos da mamaNa 861.514
pcn::::iras cie borracha para
::-miletas; lençóis de -borracha; reves'dj %lentos Ca 7Jorracha para automóveis,
'.'odas de borracha; saltos e solados de
:orracha; tampos de borracha para
forrar mesas, tijelas
11° 861.5.$9

i

mentos cirúrgicos para operações;
ligaduras de cânhamo, líquidos e pós
para limpeza e polimsanto para fins
odontológicos, lixa, luvas 'e dedeiras
de borracha, limas para ossos, lancetas; máscaras protetoras da saúde
e da vida humana, moldes dentários,
massas plásticas para fins odontelógicos, máscaras para anestesia, martelos; olhos artificiais; perf tiradelas.
pés e braços artificiais, placas para
ossos, pontas de guta-percha para
obturações de canais, porcelana, protetores para seios, pinteis para garganta, pinças anatômicas, protetores;
roupas protetoras da saúde e da vida
humana, rolos cirúrgicos de lã de
pau, ruge e rodas para desgaste dentário, tetoscepio bugia ,ruginas; sarjadeiras, sandaraca, sécia e crina para
soturas, sacos para gêlo e bolsas para
água quente, sondas, seringas para
Endule2r:3 13,7azillmiTm
fins médicos, seringas para lavagens
e injeções, serras, serras para raquiotomta;
tampões higiênicos preservaRequerente: Aanac Scc:edade Anônitivos, tira-leite, termômetros, tesouma Indústria de Tanino
ras, trepanos, toalhas higiênicas;
Local: Rio Grande do Sul.
rventosas, verniz isolante para fins
-Classe 4
f.1,72zRázIA
odontológicos
Artigos: Algas marinhas, aagódão em
rama,
âmbar,
asfalto,
argila
refratáN9 861.516
R ::3rente: DAM — Indústria Era- ria, areia para fundição e monaziticheira de Aparelhos Dentários S.A. ca, asbestos, azeviche; bauxita, barLocal: São Paulo
bas e barabtanas de baleia, borracha
Classe: 34
bruta, breu; cola, cânhamo, cana da
Incha, cabelo ou crina, animal, cortigos: Capachos, cortinas, cortinas
animais, vegetais ou minerais
Lutornáticas, cortinados; encerados; li- rantes
em bruto, cascas para curtir, cêra
3u-ae,neh-e
nóleos; mosquiteiros; oleados; panos virgem, cardas, cinzas, cortiça, caoa
:-?ara assoalhos e paredes, passadeiras; hm, capim, cêra animal ou vegetal, Requerente: Dabi Indústria Brasir:apetes, tapetes de peles, tapetes de chifres, conchas, coral; espermacete,
leira de Aparelhos Dentários
adeira, de esteira, corda e cortiça encofre, estopa; folhagens, fibras;
Sociedade Anônima
gomas e colas em bruto, gorduras,
Local: São Paulo
N.° 861.510
grafite e guaraná cm bruto, gomalaClasse 11
ca, gutapercha; hervas em bruto;
Artigos:
Ferramentas
de toda espéjuta; lã em bruto; mtathocas, madreOa cTp nr
pérola, marfim, manganez, minérios, cie, cutelaria em geral e outros armadeiras brutas, acabadas.. se.mi-aaa- tigos de metal, a saber: Alicates,
badas, aplainadas e mpensadas; alavancas, armações para óculos,
Fimã:nz22..la lárro.zil'âeffsti
nacar; óleo de espermacete óleos em arruelas, argolas, aldravas, armações
bruto; paina, parafina, pasta de pie- de metal, abridores de latas, arame
Requerente: DABI
Indivtria 5 ra- pai, de madeira, de algodão ou lá, ligo ou farpado, assadeiras, açucarei3iieira de Aparelhos Dentários S.A. pedras, pêlos de animais, penas, pe- ros; brocas bigornas, baixelas, bandenugens, piassaaa, pixe, pôlpa; raizes, jas, bacias, baldes, bombonières, buLocal: São Paulo
rama resinas; sêbo, serragem; talco, les; cadinho, cadeados, castiçais, coClasse: 32
lheres para pedreiros, correntes, com
terra cota turfa
'Artigos: Álbuns; impressos destinados
bides, chaves, cremones, chaves de
â leitura; folhinhas impressas; jornais;
parafusos, conexões para encanaN9 861.515
;publicações em geral, programas ramento, colunas, caixas de metal para
portões, canos de metal, chaves de
diofónicos, programas televisionados,
fenda, chave inglesa, cabeções, canapz.'ç,?,9 teatrais e cinematográficas;
cas, copos, cachepots, centros de merevistas
sa, coqueteleiras, caixas para acondiN.° 861.511
cionamento de alimentos, calderões,
caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conTe
chas, coadores; distintivos, dobradigraidalstrla resnefre
ças; enxadas, enxadões, esferas, ensp-ortadoTa ueffalltda
gastes, esguichos, enfeites para arRequerente: Dabi Indústria Brasi- reios, estribos, esferas para anelos,
leira de Aparelhos Dentários
eaptunarleiras; formões, foices, ferro
Sociedade Anônima
para cortar capim, ferrolhos, funis,
Requerente: Transportadora Cama
Local: São Paulo
fôrmas para doces, freica para estraLimitada
Classe 10
das de ferro, frigedeiras; ganchos,
Local: Minas Gerais
Artigos: Abaixa-línguas, abre-bocas, grelhas, garfos, ganchos para quaNome Comercial
adenótomos, afa,stadorea, agraf04 droa, gonzos para carruagens; irts19agrafos para ossos, agulhas para in- nias; limas, lâminas, 12.coreirca, latas
jeção, algodão hidrófilo, alicates, de lixo; jarras; machadinhas, molas
N9 861.5n
amalgamas, aparadores, aparadores para portas, molas para venezianas,
para fins médico-cirúrgicos, apare- martelos, marretas, matrizes; navalhos para massagens, aparelhos d lhas; púas, pás, pregos, parafusos,
pressão arterial, aparelhos de diater- picões, porta-gêlo, poseiras, portamia, aparelhos de raios ultra-violeta, pão, porta-jóias, paliteiros, panelas;
aparelhos de raio X. aparelhos de in- roldanas, ralos para pias, rebites, refra-vermelho, aparelhos de surdez, gadores; serviços de chá e café, serassentos para, enfermos, atc.dcras; ras, serrotes, sachos, sacarrolhas; tebisturis; conta-gotas, cutelaria cirúr- souras, talheres, talhadeiras, torquegica, cadeiras para clinica médica, zes, tenazes, travadeiras, telas de aracambraia hidrófila, cânulas, cata- me, torneiras, trincos, tubos para
plasma de feltro, catgt, cêra para encanamento, trilhos para portas de
Incrustações e articulações, cêra la- correr, taças, travessas, turibulos;
minada, cêra colante, cintas para
Vasos, vasilhames, verrumas
fins clínicos, cintas umbelicais, colheres cortantes, compressas de tecidos,
1g9 861.525
costótomos, curetas; dentes artificiais,
indústria BrasHeim
dentaduras, depressores, dilatadores,
drenos, duchas vaginais; elevadores,
sem sã eillEnicU
Requerente: São Paulo Alpargatas espartilhos, espéculos vaginais, esSociedade Anôlúmes
ponjas clinicas, estufas, espátulas,
Local: São Paulo
escalpelos, escopros, extratores, escaClasse 29
vadores; fios de linho para feridas,
Artigos: Escóvas comuns (para facas; ganchos para músculos celafô- Requerente. Si,n1 S. A. — 1VItneração
chão pia); escovões, espanadores, metros, gazes, godivas, goivas, gêsso, e Intercámb'o Comerèinl e Industrial
:,emoazes, puxadores de água, ma- grampos para securas, guta-percha;
Local: São Paulo
souras e vassourinhas
histerometros;
irrigados es, instru"ISTrunn camP,,•;4
s_

K

llrr

B.1 1

1\I° 861.517

Reciwrente:

S. A. -de Tanino
Local: Rio Grande do Sul
Classe: 2
Artigos: Adubos, z..s cidos sanMrios, águav)
desinfetantes e para fins sanitários, água
oxigenada, apanha-mosca e insetos (de
goma e papel ou papelão), álcalis, bactericidas, baraticidas, caqapaticidas, cresol, cresotalina, creosoto; desodorantes,
desinfetantes, defumadores; esterminadores de pragas e ervas daninhas, esterilizantes, embrocaçães para animais, enxertos; farinhas de ossos, fertilizantes,
fosfatos, formicidas, fumigan2es, fungicis
das; glicose para fins veterinários, guano; herbicidas; Sido, inseticidas, insetife.
gos; larvicidas; microbicidas, Inzclicamen,
tos para animais. aves e peixes; élsos desinfetantes e ve:erinarios; papel mata
mosca, petróleos sanitários e desinfetaisWs, papel furnegatérios, pós inseticidas,
parasiticiclas, fungicidas e de.sinfet:...s.tes,
preparações e produtos inseticidas; acta
micidas, desinfetantes e veterinários; ra.
ticidas, remédios para fins veterariosi
L
sabões veterinários e desinfetanc.s, cais
para fins agrícolas, horticulats, sanitãrial
e veterinftios, sulfatos, superlosfatos; vacinas para aves e animais, venenos cora
tra insetos, animais e ervas danhaNas
1\19 861.518

MeliSTRU CraSILEIR

Requerente: Tcnat S.
de Tanino
Local: Rio Grande to Sul
Classe:
Artigos: Algas marinhas, algodão e=
rama, âmbar, asfalio, argila refrat2s:2,
areia para fundição rnenazitica, asbe3,,
tos, axevicho.; bàuxita, barbas e
nas de baleia, borracha bruta, reu; cola,
cânhamo, cana da índia, caelo ou crina
animal, corantes animais, vegetais ou miarrais em bruto, cascas para curtir, cêra
virgem, cerdas, cinzas, cortiça, caolins,
capim, c2ra animal tu vegtal, chifres,
condias coral; esparmacete enxÔfre, escepa; folhagz.,.ns, fibras, gomas e colas
em bruto, gorduras, grafite e . guaraná em
bruto, gomalàca, gutapercha; ervas em
bruto; juta; lã em bruto; minhocas, madrepérola, marfim, manganez, minérios,
madeiras brutas, acabadas, semi-acabadas,
aplainadas e compensadas; nácar; óleo
de espermacete, óleos em bruto; paina.
parafina, pasta de papel, de madeinra, de
algodão ou lã, pedras, pêlos de an'inas,
penas, penugens, piassava pixe, polpa;
raizes, rami, resinas; sébo, serragem; talco, terra cota, turfa

c ::

MARIO OFICiAL

• N Q 861.519

N'' 861.521

Tanmosa
Indústria Brassueira

-

o

in)

Outubro de 1968 4879

N" 861.529

MEDUSA

Jangada
Requerente: Sociedade Comercial
Jangadeiro, Ltda.
Local: São Paulo
Cisasses: "41, 42 e 43
Titulo de estabelecimento

Requerente: Arna'do Pili
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos: Na classe'

N° 861.536

Requerente: Tánac S. A. Indústria
•
de Tanino
Local: Rio Grande do Sul
N" 861.523
Classe: 1
N 9 861.530
Artigos: Abserventes, acetona, ácidos,
acetatos, agentes químicos para o trata-mento e coloração de fibras, tecidos, couros e celulose; água raz, álcool; aibunina,
INDUSYR /A EIRA:SILEIRA
anilinas, alúmen, alvaiade, alvejantes hl,dustriais, alumínio em pó, amoníaco, ant•i- Requerente: Socai S. A. — Mineração
incrustantes, anti-oxidantes anti•cortisoRequerente: Hotéis Othon S. A.
e Intercâmbio Comercial e Industriai
vos, anti-detonantes, azotatos, água acl=
Local: Guanabara
Local: São Paulo'
dd,ada para acumuladores,. água oxige•
Classe: 50
lasse: 4
nada para fins industriais, amônia; banhos
Serviços de: boite; bar e restaurante
Artigos: Minérios
para galvanização, benizna, benzo!, betumes, bicrabonato• de sódio, de potássio;
N" 861.531'
N" 861.524
cal virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, composições estintoras de inc6ndios, cloro, corrosivos, cromatus, corantes, creosotos; descorantes, desincrustantes, dissolventes; emulsões fotográficas,
enxofre, éter, es2eratos; fenol, filmes sen.
sisibilizados para fotografias, lixados.
(Marca de serviço)
fluidos para fre'os,. formo!, fosfatos inRequerente: Hamilton Vieira de
dustriais, fósforos, indu:triais, iluoretos,
Andrade
fundentes para soldar galvanizadores, geLocal: Guan aba Ta
latina para fotografias e pintura. giz. 0.Classe: 50
cerina; hidfatos, hidrosulfitos; impermeaArtigos: Projetos e construções de obras
bilizantes, iocluretos, iôclo; magnésio, mer
de engenharia, instalações elétricas e 111INDUSTRIA eRASTLEIRA
nitartos, ncutralizadores, n.trocclu--cúrio;
_
dráulicas, representações
lose; óxidos, oxidantes; produtos químicos para impressão, potassa industriai, Requerente: Socai S. A.. — Minewçoil
N" 861.532
e Intercâmbio Comercial
papéis emulsionáveis - ,para a fotogiifia,
e
Industrial
papéis de turnesol, papé:s heflográficos e
Local: São Paula
heliocopista, películas sensíveis, papéis
N Assessoria, Métodos
Classe:. 4
para fotografias e análises le laboratorio,
CEPLO
e Planeiamentos Ltda
Artigos: Na classe
pigmentos, potassa, pós metálicos pasa et
composição de tintas, preparações pira
N" 861.526
Requerente: Herculano Marcos Borges
fotografias, produtos para, niquelar, pradá Fonseca
tear e cromar, prussiato; reativos, remoLocal: Guanabari
vedores, reveladores; sabão neutro; sais-.
.Classe: 50
salicilatos, sensibilizantcs, silicatos-, soda
Artigos-: Serviços,
cáustica, soluções químicas de uso industrial, sulfatos; ta1co industrial, celuloSc aiN" 861.53 q- Ç2dtrata, tanino e tanatos
, Requerente: Imo-hitt...rd
ssacada
Ltda.
NI? 861.520
-Local: Senta' Catarina
o
Classe: 50
•
A-rti gp"oentaoinçshrdlucmfpaúvsi,,,„
/ABSOOIAÇÃO.) allilleD itt .D0.8
Artigos: Comércio imobiliário
INDÚSTRIA BRASILEIRA

AYIAN SA

COMAPK

23araIBTO,TD5 DE AUTD1116
—

-f£Za DO; 13BAS,IR
.

gequerente: Associação Jurídica dos Proprietários de Automóveis do Brasil

Localidadè: São Pauli)
Nome de EmprêSa

INI10,STRIA- ORA

.00

Pi:li & Cia.
Ltda.
Local: São Patilá

Classe": 48
Artigos: Na classe

de Assessoria'

N9,861.528"

SIM*"

Requer. : :

G T A - Grupa Tünic
Requerente: CTA —Grupa Técnico
de Assessoria,
Local: GiSanahara
Classe: 50'
Objeto: Auditoria et planejamento

N° 861.522

N,1 511°4
Ot.

N° 861 527

Prainh a
Indústria Brasileira,

Requerente: Comapa — Comércio
Avícola Paraense Ltda.
Local: Pará-,
Case: 19:.
Artigos: Galinhas, galos, pertis, pomnbs,.
marrecos, gansos, codornas,. perdizes- a
ovos de qualquer espécie
Classe: 41
Artigos: Alimentação para- aniintds, alimentação para aves, aves abatidas, carne
de cabrito, caças alimentícias, carne de
carneiro; farelo;:. qaitiihas„, abatidas; patos
abatidos, rações: alimentícias; rações balanceadas, frutas em geral, conservas e
compotas
N° 861.535 ' CORARA-

- Comércid

Avícola Paraense Ltda.
Requerente: Comércio: e, Indústria

de Doces «'!rainha» Ltda.
Local: Rio dé Janeiro
Classe:, 41,.
Artigos: Doces

•-•

Regi, -rente: Comapa
Comél.cic
Aviço . a Paraense Lida.
Local: Pará
Nome comercial

—
Requerente: Comapa — Comércio
Avícola Paraense Ltda.
Local: Pará
Classe: 19
Título
1\i° 861.537

BRAS ILUSO
- INDÚSTRIA BRAMIRA

. Manoel Teixeira.
de Carvalho
Local: Bahia
Classe: 8
Artigo: Antena para rádio
.N° 861.538
ABRIZTRACIA MÉDICO DEITA RIA, LTDA.
Requerente: Assistência Médko•
Dentária Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Serviços médicos-dentários
'
'em gemi
N° 861.539

OLÉGIO
SANTO INACIO
Requerente: Sociedade Brasileira de
Educação Colégio Santo Inácio
Local: Guanabara
Classe: 2
Título de Estabelecimento
N° 861.540

itt O'
'mak Raiam
Requerente: Mimo Presentes
• Ltda.,
Local: Guanabara Classe: 48
Artigos: Absorventes de. Uso em tounca.
dor — acetona para toucador. -- águas
de alfazema.— águas-da beleza — águas
de colônia — águas de lavianda —águas
de quina-- águas de rosa — águas de
toucador em geral --águas- para maquilagem — ápas- perfumaclàa — almiscae
— amido perfumado-- amônia perfuma-,
da — bandolina-- intim brilhantina
-- carmim — cosméticos — cêra depilatória — cremes para-massagens — cheiros
— dentifrícios — desodorantes ;— esmal.
tes para- unhas essências perfumadas
— geléias de toucador'— incenso — per.
fumes — perfumes em' geral — piruca4
— pó de arroz — muge.— sabões den.-4
tificrios — sabões para barba — sabõe
perfumados — sabonetes não medicinal
— saboneteira — sabonetes — sais per.
fumados — shampoos — talco'perfumado
e vinagres aromMicos.

4830 Quinta-feira 24
1\1 861.541

DIFÍCIO CORONEL
LFREDO DA FONS2CA
'unte: Condomínio do Ed:ficio
Coronel Alfredo da Foca
Local; Guanabara
Classe: 33 •
Título de estabelechnento
N9 861.553

TEM

A)(

JIDDSURJS 3112111RA
inae eutica
.,

Nikkho cio i.:ra.sil Ltda.
Local: Guanabara
Classe 3
Arragos: Um produto farmacêutico:
Tranquilizante fisiológico
N9 861.554

Th'RPAX
mincu gmal4
oquerente: Química e Farmacêutica
Nikkho do Brasil Ltda.
Local: Guanabe_ro.
Classe 3
I.N.rtiges: Um produto farmacêutico:
Tranquilizante fisiológico
_ —
N9 861.555

DR dk,,APKÀ
ISMA 91M112:1N

Ttequerente: Química e Farmacêutica
Nikkho do Brasil Ltda.
Local: Guanabara
Classe 3
ArLit;cs: Um produto farmacêutico:
Tranquilizante fisiológico .
N9

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
N9

361.558

Requerente: Passadora Carrau
Mutio S. A.
Local: Uruguai
Classe 42
Ar lig es : Absinto; aguardente; biter,,
israndy; amargos: afiz; aperitivos
b-agaceira; champanha; 'cidra; conhaque; cordiais; f ernet ; genebra
in ; kirsch ; kumel; licores; piper
•raint; quinado; rum; sucos de frutas com álcool; uisque; vermute; vi.
r.hes espumantes; vinhos fermenta:o ou não: vinhos licorosos e e dca
N9 861.557

N9 861.3(13

EXCALi rir ld R -------Requerente: lhe Gillette Company
Local: Estado Unidos da América do
11ÂTEAU DUM,
Norte
Classe 48
Artigos: Navalhas e lâminas para navalhas. Navalhas de segurança e/ou
aparelhos de barbear e lâminas para
navalhas . de segurança e/ou para
aparelhos de barbear
Requerente: Martini & Rossi S A. —
1 Requerente: Color Stairros PublioídIvJe
Indústria e Comércio de eBbia'
N9 861.559
Limitada.
Local: São Pauto
Classe 42
Local: Minas Gerei:,
Artigos: Vinhos
COL.ORSCAN
Classe 25
N° 861.565
Requerente: Sperry Rand CorporaArtigos: Ações, apólices, bifa gots ;_‘_:;"•,
tion
tisticos, bónus, cartazes, clichés, d2jeLocal: Estados Unidos da América-do FAZENDA ÁGUA BRAN
nhos, escudos, esculturas, :.s1r...1trea.0,,
Norte
frâmulas, gravuras, letreiros, xx/.0ne••
AGRO—INDUSTRIAIS
Classe 17
quins, obras artísticas, painéis, ;aioArties: Sistema de busca de inforjatos desenhados, rótulos
mações, compreendendo pastas de
S, A — FABRI
títulos
arquivo codificadas por meio de eõres
Requerente:
Fazenda
Agua
Branca
Clase 32
N9 861.530
Agro-Industrial S.A. — Fabrisa
Local: Minas Gerais
Artigos: Álbuns impressos, oweriCa•-•
Nome comercial
rios, catálogos, folhetos impresso%
folhinhas impressas, j ornais, Etr.-tz3,
"
Ir Da.
N9 861.566
peças cinebatográficas e teatreis, pro••
gramas de rádio e televisão, LC1.W.CZ.,
Requerente: Traiisminas Transportes
Alh2EROSA
sos, propaganda e prospectos impres-•
Gerais Ltda.
Requerente: Alterosa Crédito. Finitn- sos, publicações impre.ssas. rovIsni3
Local: São Paulo
impressas
Titulo de estabelecimento
ciamento e Investimentos S.A.
Gênero de negócio relativo
Local: Minas Gerais
á, classe 33
Classe 25
N° 861.561
•N9 861.563
Artigos: Ações, títulos. apólices, bónus
Classe 50
Gêneros de atividade: 7..nmprêsa
de crédito, financiamento e investimentos, emprêsa de interinadiação de valeiras, bancos, casas
bancárias, emprêsa de turismo,
bólsas de valôres, emprêsas de
planejamento, emprêsa

N9 861.567

861.556

eáate•WÁ

N9 861.563

Outubro de 1963

FABRI SA
Requerente: Martini & Rossi S.A. —
Indústria e Comércio de eBbida.s
Local: São Paulo
Classe 42
Artigos: Vinhos
N° 861.562

Requerente: Fazenda Agua Branca
Agro-Industrial S.A. — Pabrisa
Local: Minas Gerais

Requerente: Móveis Santos L../.1P..
Local: Minas Gerais
Classe 40
Artigos: Algodão em bruto e em rama, Artigos: Móveis de meta . , vXds'a cm;
sal em bruto ou parcialmente prepa- madeira, estofados ou não; ecoRaWnrado; calcáreos, crinas, cèra mineral, dos para móveis, armários, k'J:£1.3M,
vegetal ou animal em bruto ou berços, bureaun, Cadeiras,
cantis, Grãparcialmente preparada; cortiça em
bruto, fibras minerais e vegetais chões, dormitórios, móveis pari:, ezcziem bruto; geléias em bruto ou par- tório, para hospitais, pare 2f:17.5
cialmente preparadas; gorduras em jantar, para sala de visit3., para
televisão, travesseiros
bruto ou parcialmente Preparadas;
iatex, madeira bruta ou Parcialmente
Classe 4

preparada; minério bruto, óleos brutos
ou parcialmente preparados; ossos,
palha em bruto ou parcialmente preN" 861.570
parada; pastas brutas ou parcialmente
preparadas; pedras brutas, pelos de
animais em bruto, sais minerais em
bruto, seivas vegetais
P F,LMINAçã
Requerente: Martini & Rossi S.A. —
Classe 19
Indústria e Comércio de eBbida.5
Local: São Paulo •
Artigos: Gado asinino, gado bovino,
Classe 42
gado caprino, gado cavalar, gado Requerente: Celulose e Panei Mimos
Artigos: Vinhos
equino, galináceos vivos, gado muar,
Gerais S.A. — Papalrairias
gado ovino, gado suíno, gado vacum
Local: Minas Gerrls
N9 861.564
Clase 41
Classe 33
DISTRI =ORA. DE BZ
Artigos; Alimentação para animais
e para aves; carnes, dôces, essências Artigos: Agendas, bobinas de palseS,
_Requerente: MaSSey-Ferglson
331311.0 WITEIRA
alimentícias, condimento para, alimen- blocos, cartolinas, duplicatas, CR-makLiinited
tos, farinhas, hortaliças, laticínios, pes, etiquetas, faturas, livros cie cenDistribuidora de Bebidas
Local: • Canadá
leite, peixes, rações alimentícias, ra- tabilidade, malas de papelão, Rieia
Mineira Ltda.
-Classe 6
ções balanceadas para animais, sal, promissórias, papel para erabrulln
Losal: Minas Gerais
'Artigos: Máquinas e suas partes invegetais, víveres
Nem- •;eine...einl
tegrantes não incluídas nas classes
eapara escrever, pastas de cs.,rtoirw,
7, 10 e 17
recibos em branco, recipientes gz
• Classe 21
papel e papelão, saccs de L.,1‘.9„pel,
.Nrtiges: Veículos e suas part s inte•
talões
Pi131és.:t ) OU ()MERO DE 1-10JE: • NCr:S 05,1.6
t;"1*?..U;t2s,

exceto máquinas 3 motores

