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de 1968

REVISTA DA P ROPRIEDADE 1

Seção do Interferência

Diversos

INDUSTRIAL,

Expediente de 19 de novembro
de 1968
Marcas deferidag
NO 284.569 - Real - Cândido Baiabosa - Classe 49.
NO 375.202 - Três Leões - Com.
panhia de Comércio Indústria e Repr esentações - Leões - Classe 40 Com exclusão de molduras, p orta-retratos e colchões.
NO 484.677 - Marar - Marar
Comércio e Representações Ltda. Classe 21 - Com exclusão de peça
de borracha para veículos.
NO 495.349 - Irsa Irmãos Rainer,
S.A. Indústria de Massas Alimenzi
ticias - Classe 41.
No 521.299 - Soma - Soma Mil..
quinas Para Bancos e ncriteiric h Limitada - Classe 17.
No 535.042 - Julimar - Julimas
-- Importação e comércio Ltda.
Classe 21 - Com exclusão de ala,.
vancas de câmbio carros-berçOs, carrinhos para máquinas de escrever a
velocípedes.
No 592.823 - Lonitex - Cio --4
Cia. Industrial Capp - Classe 15.;
NO 593.748 - Frenoclin
H.,'
Boehriager Sohn - Classe 3.
No 553.949 - Capp - Cic - Cia.
Industrial Capp - Classe 10 - Cora
exclusão- de: cadeiras para clínica
médica, mesas de operação, e mesa
para curativos.
No 6(11.226 - Obesiva
Novaquí.
mica Laboratórios S.A. - Classe S.
No 601.497 - Resteclin
Olin Mathieson Chemical Corporation
Classe 3.
No 601.603 - Lago - Indústr:al
Qui4V.cas Lago Ltda . - Classe 2.

ar oshikazu Matsuzaki - junto it
pat. MI têrmo 155.132. - Desarqui
var e prosseguir.
Engenharia Orplan Soc. C.vil
Junto aos têrmos 659.191, 659.192, c
688.121. - Face aos comp,ovantos
anexos na petição, também chi preferência, quanto ao têrmo número
688.121, poder:a ser deferida o pleito
Ocorre, porém, que não só nêste
procgsso, mas também nos ',ermos
659.192 e 688.121, há formalidades
ctunpiir, a comeij , 4r pela junta das
procurações (ou indicação dos resputivos números de in"criçãoi . .,endo que no térmo 688.121, falta juntar ainda os novos exemplares da
marca conforme o anunciado na petição de fls.. daquêle processo. Assim ~a nte apreciarei o mé..-ito após
fonntilad^s e cumpridas as exigências, em cada uni dos processas.
Divisão de Marcas
Expediente de 19 de novembro
de 1958
Marcas deferidas
Termos:
N9 829.503 - Pervilene
Waldom : ro de Souza - classe 23.
N9 829.502 - Pervilene - Waldomiro C,' Souza - classe 36 - Com
exclusão de blusas, calções, c misetas maiôs e vestidos.
No 809.085 - Ibifam - Ibifam Ttidústria Biológ:ca e Farmacêutica
r'.1, Amazônia S. A. - classe 3.
Nome c?niercial deferido

Termo:.
N" 731.036 - Guepel Transportes
1. da. - Guapel Transportes Ltda.
ar. 93 nv 2 do C.P.I.
Marcas indeferidas

Termo:
N'' 598.041 - O. C.
Degani &
Ci.. Ltda. - classe 1. •
A r quivamento de processos
Tértnos:
Foram mandados arquivar os proc- sos abaixo mencionados:•
Têtrnos:
ta° 490.623 - C. M. Construções
• - -canicas Ltda.
N'' 493.183 - Construtora e Imobi3 Poclêres Ltda.
No 546.202 - ót'ma - OrganizaTécnica e Imob!l i ária MagIstra
•
No 557.190 - Importadora e Ex
portadora Itatiaia S.A.

N9 588.799 - Dr. Oswaldo FaliNo 611.768 - Diários Associado:
setti.
Limitada.
No 583.800 - Dr. 0.5V.olti0
N Q 611.890 - Companhia Mineira
setti.
de Álcalis Ltda.
NO 611.891 - Companhia Mineiro
No 590.359 - Dr. José Carlos Bonde Alcalis Ltda.
fanti,
No 611.892 - Instituto de TecnloN o 598.081 Indústria Text,i1
logia Regional Planejamento e UrTsitzuki Lte.a.
banismo (Interplanus).
N9 601.605 -_Roupas Staroup LiNo 611.894 - Igreja
mitada.
Aissemblély
de Deus.
N9 606.339 - Publio Nolesco.
NO 611.896
Uriel
Duarte SeNo 606.856 - João Bruno Leo- rafim.
nal do.
N9 612.008 - Uriel Duarte SeN9 609.357 - Odonto Comercial
rafim.
Importadora Ltda.
•
NO 612.008 - Alvaro Ttíllassi.
No 609.383 - Fotoincisão IpiranNv , 612.035 - Produtos Químicos
ga Ltda.
Coração Ltda.
No 609.3E9 - Antonio Barros 011N9 612.037 - Malharia Romanc
veira.
Ltda.
N9 609.395 Flamingo Discos Montanari
No 612.043 - Comércio -de MateLimitada.
N o 609.398 - Incorpol - Imobi- riais de Escritório Alvorada Limiliária e Incorporadora
Ltda.
- tada
N9 609.68'7 - Botei - Sociedade
No 612.044 -- Cadiesel
VeículosTécnica de Eletricidade e Hidráuli- e Peças Ltda.
ca Ltda. .
• No 612.059
Bar e Café Brasâc
No 609.707 - Joelmir Cardoso Limitada.
N9 612.202
Modera Pub:icidaSant'Anna.
149 609.806 - Coinfer - Comercial de Ltda.
e Importaaora de Ferragens L';da.
N9 612.213 - Érgon - Sociedade
No 610.025 Marcap - Socieda- de Prestação
de Serviços Técnicos.
de Civil e.e Administrações ImobiNo 612.215
Mecânica Lagoinha
liárias.
Limitada.
N" 610.052 - Sebastião Pimentel.
N o 612.216 - Mecânica Lagoinha
N° 610.055 - Gustavo Silva.
Limitada.
N9 610.062 - M. A. Comércio e No 612.219 - Café e Bar Nove de
Representações.
Julho Ltda.
N9 610.090 - Washington L1117
No 612.263 - Tadeusz Ryb'cki.
José Helou.
N9 612.282 - Minerva 8. A. Direção Hidrálica.
No 610.376 - Wadih Francisco.
No 601.888 - TecnO1 - Tecnol
N9 610..8O - Eniprêsa Limpadora
Indústrias Químicas Ltda. '- ClasN9
612.288
Casa
de
Pneus
CenPlacyr Ltda.
se. 28.
tral Ltda.
No 610.383 - Mello' Mendes.
NO 612.576 - Soceidade Agrícola
NO 601.908 - Opinião Espírita
Ni° 610.411 - S. A. Imobiliária Paraense Ltda.
Francisco Cândido Xavier e Walde
Paulista Construtora e Comercial.
Vieira - Classe 32.
N 9 612.588 - Armindo C. Mouro
N9 610.925 - KNITEC Empresa Comércio e Indústria S. A. Armosa.
601.970 - Planark - Planar*
Técnica de Assistência Comercial LiIV 612.589 - Anuindo C. Moura - No
Pl anejamento - Arquitetura
mitada.
Comércio e Indústria S. A. - Ar- Construção
- U rbanismo Ltda.
No 610.711 - Herbert Quarz.
mosa.
Classe 16.
NO 610.315 - Topenco Topografia
N Q 612.590 - Arinindo C. Moura
Engenharia e Comércio Ltda.
No 602.130 - Jair Lima da Mota
Comércio e Indústria 8. A. - Ar- - Panati - Classe
41.
NO 610.954 - R. Certimica Ltda. mova.
No .92.175 - Hormoricht - Or•
N9 611.057 - Gula Farrapos da
No
612.591
Armindo
C.
Moura
T ndústria e Comércio de Auto Peças Comércio e Indústria 8. A. - Ar- monoterapia Richter do Brasil S.A.;
- Classe 3.
de Pôrto Alegre.
masa.
N9 6 1 2.596 - Alfaia teria Sartini NO 602.281 - B. L. - Casa do AB.
NO 611.303 - Montec - Montafalto S.A. - Classe 47 - com excluLimitada.
gens Técnicas e Engenharia S. A.
No 612.598 - Escol S.A. Empreen- são de óleos industriais.
N9 611.578 - Oficina Mecân:ca
rUmento Soc!al de Comércio e Inflora
os• Nee.ortais
No 'en.605 Lupita - M. Dia/
N° 611.'165 - D i ários A-snciado clasataa.
Branch S.A. Comércio e Indústria
T
NO R 1.2. RO2
Freitas, Mala. Algo- - Classe 41.
S. A. - (Algodo
NO 61 1 .767 - D iários Associsckr brá s N .
NO 602.732 - Scala
D'Oro
Limitada.
mococa Fabril S.A. - Classe 31
- Ar quivern-se os processos.
Com exclusão de p4mtanaS.
•

G530 Szffundit.feint
.- As RepartiOes Públi;as deol
erão entregar na Seção de Co-'
'municações do Departamento de
Vmprensa Nacional, até às 17 ho.
vms, o expediente destinado à pu.
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c=, As assinaturas vencidas poderão ser .suspensas sem prévio
aviso.

a- Para evitar interrupção na
dos árgãos oficiais a re,,,
i5licwçEo.
novação
de
assinatura deve ser
CHEFE DA SEÇA0 DG 'REDAÇÃO
el-ILiPCI 840 SGRVIÇO DE PUBLICAÇUS
- As reclamações pertinentes
solicitada com antecedência de
J.B. DE ALMEIDA CARNEIRO - FLORIANO GUIMARAES
trinta (30) dias,
mataria retribuída, nos casos de
'ftro ou omissão, deverão ser
DJÁV", 10 OFiCL=M..
-- Na parte superior ao ande.
ormulaclas por escrito à Seção
csiçÃo
rêço
estão consignados o número
o
quinto
dia
útil
'de Redação, até
Ooçtle do publIcidado do oxpodionto do Oapartamonto
do talão de registro da assinatura
subseqüente à publicação no
Nacional do Propriodado induatrial do Min10t4rio
e o mês e o ano em que findará
'órgão oficial.
Co Inctiactrto o do Comdreto
A Seção de Redação funciorza, para atendimento do público; de II às 17h30rn.

DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

Impresso nas Oficinas do Cari:et:imanto de Imprensa Nacional
ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e interior:
-- Os originiais, devidamente
Capital e Interior :
autenticados, deverão ser dactilo- Serrie,Cr2
NCr$ 18,00 Semestre
..... IVCr$ 13,50
grafados em espaço dois, em uma Ano
NCr$ 27,00
NCr$ 36,00 Ano ........
só face do papel, formato 22x33:
Exterior :
Exterior :
as emendas e rasuras serão resAno
• • • 0 O, 0.0 ,•. • NCr$ 39,00 Ano ...... O • • 0_• • • NCr$ 30,00
salvadas por quem de direito.
NÚMERO AVULSO
As assinaturas podeni ser
preço
do
número
avulso figura na última página de cada
O
cmadas em qualquer época do
exemplar.
ano, por seis meses ou um ano,
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01,
exceto as para o exterior, que
se do 17:2sano ano, e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
sernrae serão anuais.

gl,--nessa

-- As assinaturas das Repa r ações Públicas serão anuais e cle,
verão ser renovadas até 23 dc>
vereiro.
A remessa de valores, sem,
pre a favor do Tesoureiro do- Departamento de imprensa Nacional, deverá ser acompanhada
esclarecimentos quanto à sua apii.
cação.
Os supizr.u1;i.es
dos órgãos oficiais só serão remetidos aos Essinuitcs (zu -es
citarem no aia da G3sinaittfa.
•

N9 602.829 - Hormus .4.asta - Laboratório Farmacêutico Harsnus Liuntada - Classe 3.
N 9 602 882 - Edipelt Eclipelt 2ditora -de Publicações Z,Ipecializacias Ltda. - Classe 3 - Com exclusão de agendas, edições e publicações
lkipressas e 'órgãos de publicidade.
'nuaN9 302-996 - Café Lani
beth Abreu de Oliveira - Classe 41.
N9 303.046 - 'Pevecil - Cia. Qui- Classe 28.
mica industrial
1,,:9 603.114 - Cinelándia - Padaria Cinelándia Ltda. - Classe 41.
N9 602.91 - s. M V.. - Comissária de Despachos Limitada - Classe 38 com exclusão de
impressos.
N9 603.680 - Interservice - Interssrvice - Serviços Gerais e Técnicos
Ltda. - Classe 25.
N9 603.955 - 1Ssearte - Licearte
- Projetos Interiores e Decorações
- Classe 38, considerando os artigos
Como senil-impressos.
N9 605.287 - Walma - Walma Indústria e Comércio de Material Elétrico Ltda. - Classe 42 - Com ex•
clusão tia expressão "etc." na reivindicação dos artigos.
N9 605.450 - 'Emblemática - Indústria de Máquinas "Enko" Ltda.
- Classe 11 - Com exclusão de .fiveas, arpões e engrenagens para eixos.
N9 60S.001 - Prudente - Auto Impartadora Prudente Ltda. - Classe
38, considerando Qs artigos como sc
-snipreo.
C;i3.022 - Flôr de LYs
pai Ixfsástrici Bandeirante -de Papéis
Ltda. - Classe 38.
21-0 - Cruz de Malta - Comere:al Emp, elteYre, Cfuz de Malta
15.
L'a-PGrt, '1 9 I 2 .• ;
e.5 Nt'.»,151 - Classe 6.
- cla Rcico/x1
Tneústria e Agri; rc:a
cahuss (5.3i5
- C1a2e 38.
cle S. Paul:
•-• - C:9-1 cxelviso C.3 pubEcr.. •" "•
--.

N9 608.890 - Café Centenário Indústrias Reunidas Santa Lúcia
Saltada - Classe 41.
N9 609.059 - Orquestra Pan Amarican - Nilo Santos Pinto - Ciasse 8.
N9 039:095
Pancostura
Pancostura S.A. Indústria -e Comerei')
- Classe 28.
PusN9 609.429 - A FusealdeSa
caldo t Filhos Ltda.- Classe 41.
N9 609.52 - Vergueiro - Bar e
Café Vergheiro Ltdo. - Classe 38,
considerando o arti go como semi-im
-preso.
N9 609.591 - Chimarrita - Industrial Ervateira Turcatel Ltda. Classe 41.
N9 609.596 - NOvo Olido Res:aufante Novo "Olido" Ltda. - Classe 41 - Com exclusão de pães, panetones tortszdas e pães de fôrma.
N9 609.677 - Beijoca - Manufatura de Brinquedos Estréia S.A. Classe 49.
N9 609.803 •- Marconi - Sociedade.
Rádio marconi Ltda. - Classe 15.
N9 609.899 - Granfino - A. 'Massei Indústria e Comércio - Classe 48.
N9 610.137. - Planagen - Mecanoplast S.A. Indústria e Comércio
- Classe 2.
Shulton
N9 603.470 - Old Spice
Inc. • classe 48.
N9 600.339 - Histórias das Raças
Humanas - Orlando Vicente - Classe -32.
N9 600.261 - A - Golden - Companhia Sisal do Brasil - COSTE'RA
- Classe 34.
N9 569.W36 - Sonatella -- Sonata
I,Idilstria. de Aparelhos EletrônicosLtda. -'Classe 8 - Com exclusão de
anarelhos de barbeai'.
5;-.) C3 - Glutanova - José cia
Neto 3.
Lobão
Comallics - Coti: Malha' S.A. _
- 9 •'_.:5
.
'e
inércia, Lot..ortac,:io

-

Classe 42 - Sem direito ao tias) exclusivo das expressões Moscatel e Superior.
N9 586.606 - Tessarini - Malharia Tessarim Ltda. - Classe 36 Com exclusão de .alpercates, botas,
botinas, calçados, chinelos, galochas,
sandálias e leques.
1W9 597.548 Paratodos cure
Bom Paladar Indústria e Comércio
Ltda. - Classe 41.
N9 597.719 - Lyrio - Ferragens e
Laminação Brasil S:A. - Classe 11
- Com exclusão de alfanges e ferros
comuns e carvão.
N9 598.606 - Monique - António
Macêdo Ribeiro - Classe 48 - Com
exclusão de lança-perfumes.
N9 598.946 - White Gliff - S.A.
de 'Vinhos e Bebidas Caldas - Ciasse4 2.
N9 599.217

- São iCarlos - Carlos
de Moraes Fonseca - Classe 43.
N9 599.564 - Daleon - Indústria
de 'Calçados Daleon Ltda. - Classe
36.
N9 588.719 - P. P. Spitaletti
& dia. Ltda.
Lages P. F.
- Classe 16.
NP 558.719 - P. F. Spitaletti Lages P. F. Spitaletti tk • Cia. Vicia
- Classe 16.
N9 599.775 - Inco Mond The International Nickel Company
(Mond) Limited - Classe I.
N9 602.093 - Vitrocerâmica - Vithais dourado Sorgenight S. A. Classe 15.
N9 609.919 - "M" - Manap-Manufatura Nacional de Plásticos 3. A.
Classe 22. - Sem direito a0 uso da
"M" isoladamente e com exclusão de
"fios e linhas de toda espécie, fies e
linhas para posca, linhadas de aec
para pesca.
N9 609.959 - NP - Nonoplast -Novoplast S. A. Indústrias e Comercio - Classe 37.
Constrelétrica N9 311.014.
Constfeletrica, s Limitada Ltda. -"Claesc. 8.
N9 612.274 - Grande Mestre -'p rldst. ie Tc:1il Grande Mestre Lida
els.'-c-f 33. - Com exclusão de cal
ce
-- I (;t:tirs, bota-, r_saleehas e leques.

N9 612.391 - Confeo.cin'-')
SI-Va Ltda. - Cltu-se 30. - raia
exclusão de 'aguas.
N9 612.521 - doai Vilela dr. Silva. - Cinne
149 612.5e6 - Correio cio Sanaa -Serviço Nacional de Aprencting'e-,;e1
Comercial - Administração N9c,i):na/ - Classe :n.
C,a doga v e - Mong em:
N9 612.608
e refinação de ração Balancei3Oa,
S. A. -- Classe 41.
N9 612.727 - Kibon
Kibon S.,1.
(Indústrias Alimentieias). - Cases
41.
N9 612..730 -- Artelsta - Roberto
Rego - Classe 5.
N9 612.760 - Jamaiqinuha mas Garcia
Garcia - Classe 3.
N9 612.946 - Clubes em Sociedade
- Humberto Barros de Oliveirt,
classe 32.
N9 612.947 - Aurora - S. L. Ai.
yes S. A. - Indústria e Comere'ii -Classe 41.
N9 613.021 - Alea,andra dústrias de Calçados -AlessandraLtda. - Classe 33.
N9 613.466 - Cassata Kibon
boa S. j.'/I (Indústrias
- Classe 41.
Kibon Napolitano srN9 613.467
Kibon S. A. 4 IndINilas
cias) - Classe 41 .
NO 613.824 - SuperáMercados

D--

do - Cia. Braisleira de Supern-,eX)eados - Classe . 2. -- Com exclue,to
de sabões e sabonetes.
N9 6123.828 - Ver, Ouvir e Cini-a
- Emprésa Gráfica "O Crii...?i;o4
S. A. - Classe 22.
N9 613.853 Ceai
Química Ltda. -exclusão de enxertos e
- 1 j.i •
119 613.:33 - n2/11i.dt. Tx+Deutz Minas S. A. r.
tsres - Clatz.ic 4.
N9 613.806 -t'.us
1321ILZ Minas S. k.
toras - Classe 5.
NO 613.846 - Cob. '---Cobertas Ltda. --
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N9 062 - Echinocactus - Farmácia'
tacional de Homeopatia Ltda. Classe 3.
N ? 614.125 - Metalinex .- Matai•
ex Intustria e Comércio de Metais
Ltda. - Classe 5.
No 614.127 - Coleção Aladirn i o Gráfica e Editaira Ltda. - Classe
YR,
N9 614.165 - Equilon - Equipesca
• Nquipamentos de pesca S. A. .7 . Ciassie 22. - Com exclusfib de fios e liabas de tôda espécie, fios, linhas e
linhadas de aço para pesca.
N r? 614.166 - Bitralla - Herbert
Rudolph Paul Weisser - Classe 41.
N9 614.887 - Pabnitex - Forexp
0. A. Comércio Exportação - Classe 41.
N" 613.867 - Demisa - Demlsa
pauta Minas S. A. - Fábrica de
N
Tratores - Classe 11. - Com exclusão calotas, camisas para cilindros, engrenagens para eixo de comando e botes de metal.
N9 613.903 - Brasquip - Brasqup
(Indústria Brasileira de Equipamentos) - S. A. - Classe 21.
Titulo de estabelecimento deferido.
N 9 600.517 - Suprema - Supervisa
Representação de Materiais 'lesse 16 - Wantuyl Raposo Lopes.
ikclt. 97 n9 1 do C. P. I.).
N9 599.440 - Casa oriente - Casa
Oitenta Ltda. - Classes: 12, 23 e 36
(Art; (& no 1 cio C. P. I.).
No 545.444 - Los 5 Romanticos Afilo Santos Pinto - Classe 33 (Art. 97 no 1 do C. P. I.).
NO 601.710 - Ótica Vila Marlana •
Zoá° dos Santos - Classe 8 - (Art.
Ff n9 1 do C. P. I.).
N9 603.339 - Parque Internacional
0o Leblon Valente S. A. Imóveis (Art. 97 no 1 do C. P. I.).
No 603.340 - Hotel Internacional
-9,- Parque Leblon - Classe 33 (Art.
Yr no 1. do C. P. I.).
N9 603.341- Clube Internacional
- Parque Leblon - Classe 33 (Art. 97 n9 1 do C. P. I.).
N9 803.341 •- Clube Internacional
- Parque Leblon - Classe 33 a (Art. 97 n o 1 do C. P. I.).
N . 603.342 - Cine Teatro Intercional Parque Leblon Valente S.A.
t. óveis - Classe 33. (Art. 97 n9 1 do
• Ó. P. I.).
No 603.3,, a - Colégio Internacional
- Parque Leblon Valente C. A. Imóveis - Classe 33 - (Art. 97 n o 1 do
C. P. I.).
.
• NO 603.513 - Império das Lonas
- Mofan Fábrica de Novidades e
Aparelhos Ltaa. - Classes 31, 40 (Art. 97 n9 1 do C. P. I.).
N9 608.384 - Casa Esperança Brandão Figueiras & Cia. Ltda. Clame 36-. (Art. 97 no 1 do C.P.I.).
Sinal de propaganda deferido:
N9 600.211 - Elresegue -.Indústria
Resugue de óleos xegetais S. A. Clame: 41 e 38 - Art. 101 do Código
substituindo a cl. 50 pela 38.
Nome Comercial deferido:
NO 612.939 - Texas Rach Desenvolvimento Territorial e Agrícola
S. A. - Texas Ranch Desenvolvimento Territorial e Agrícola S. A. (Art. 93 no 2 do C4 P. I.).
Na. 1612.582 - Banco Autocastro
8. A. - Art. 93 no 2 do C.P.I.
N9 60.501 - &deo S.A. Indústria
e Comércio - Safe° S. A. - Indústria e Comércio - (Art. 93 n o 2 do
C. P. I.
IsT9 566.508 - Cons plana-Constru0,0 Planejamento Comércio e Indústria S. A. - (Art. 93 n 9 2 do C.

i

No 608.807 -- Casa do Rádio S.A
Comércio e Representações 93 n°2 do C. P. I.).
N9 601.797 Decorações Arquitrave Ltda. - Decorações Arquitrave
Ltda. - (Art. 97 n°1 do C. P. I.).
N9 601.329 - Minérios Ltda. Minérios Catarinense Ltda. - (At.
93 n92 do C. P. I.).
Insignia deferida
NO 600.875 - Rio-Guanabara Agência de Vagens Turismo e Representações Rio-Guanabara Ltda. Classe 33 (Art. 95 do C. P. 1.).
NO 594.956 - Credicastro - Credicastro Crédito Financiamento e
Investimentos Monteiro ds Castro S.
A. - classe 33 - (art. 95 do C.P.I.).
Marcas Indeferidas
BigaBar
Big-Bar
o 588.710
Ltda. - clasae 41.
N o 588.738 -- Forra - Chrristiano
Henrique Rhrhardt Steyer - classe 6.
Circular - Armara°
NO 591.647
M. Bernardo - classe 40.
N9 601.753 -- Alvorada - Demolidora Alvorada Ltda. - classe 38.
N o 602.361 -- Santa •Isabel - Farmácia Santa Isabel Ltda. - classe
38.
No 602.42a - Criadores Regionais
- Frigorífico dos Criadores Regionais
Ltda. - classe 41.
N9 603.540 Vidrom - Industria
Vidrem Vidros e Garrafas L t da. classe 14.
N o 603.550 --. O Agricultor Moderno
- Gráfica Eclitôra Publicações Especializadas S. A. - classe 32.
No 603.551 -- O Dentista Moderno
- Gráfica Editôra Publicações Especializadas S. A. - classe 32.
NO 603.585 - Bertelli - Laboratório Especifarrna S. A. - classe 48.
N9 606.132 - Rancheiro - Sabat)
Rancheiro Ltda. - classe 46.
No 606.229 -~ Safra - Safra 8. A.
Crédito Financiamento e Investimento - classe 16.
NO 607.595 - Anuário Brasileiro
de Exportação - Listas Telefônicas
Brasileiras S. A., Páginas Amarelas
- classe 32..
N9 609.102 - Pancostura - Pancostura S. A. Indústria e Comércio
- classe 36..
No 609.437 - .Sempre Viva - Aderbal de Castro Neves - classe 41.
NO 612.820 - Riachuelo - Distribuidora de Tecidos Riachuelo classe 41.'
N9 415.004 - Katira - Katira Comércio e Indústria Ltda. - classe
42.
N 9 594.232 - A Voz de Umbanda

- Antônio Thomaz da Silva - elas)
se 32.
Vila Melo - Padaria
N9 595.573
Vila, Melo Ltda. - classe 41.
N9 596.516 - J011 - Bar e Lanches Joli Ltda. - classe 41.
No 596.828 - Quatro Estações Marajó - Confecções Marajó Ltda. classe 36.
• N O 601.017 - Vila Beatriz - Bar
e Lanches Bi.a Beatriz Ltda. - classe 41.
N9 612.04.5 - Baile da Moda Coei is Creações Ltda. - classe 32.
No 612.051 - Varanda cadora Confeitaria e Lanches Varanda Ltda. - classe 41.
No 612.565 - Exportbras - Exportbras S. A. :indústria e Comércio P. I.).
classe 4.
NO 382.485 - a scarass :13',.i.' ';r nção
LabOratóNO 612.579 - :aeasevi.
Ltda. - alai. 9 n9 2 do C. 19 : I.).. rios Lepet S. A. 3-3 claaSe 3.

N9 612.927 - Polícia !Citar em
Revista -- Wagner Sacchetta Gomes
- classe 32.
No 612.065 - Ris - José Horta Siqueira -a- classe 32.
-N 9 613.823 - Super Mercados Dado - Cia. Brasileira de Super Mercados - classe 46.
NO 614.923 - Nacional - Farmácia
de Hom:opatia Ltda. - classe 3.
Titulo de Estabelecimento Indeferido
No 535.732 - Fabfaca, Artefatos Me.
(alérgica lia - Matheus Constantino
& Cia. Ltda. -- Classes: 1 - 5 - 8
- 11 - 15 - 16.
NO 687.1336 - Casa César - Manoel Geraldo César - classe 36.
Exigências
Ti,r1110:.1 com exigências a cumprir:
No 540.432 - J. G. Pimentel Limitada.
o40.433 - J. G. Pimenta! Limitada.
149 aa2.481 - Agência 1Vamtenegro
Comércio e Turismo Ltda.
No 610.409 - S. A. Imobiliária
Paulista Construtora e Comercial.
No 518.455 - Expresso Horizonte
Limitada.
N 9 532.585 - 1Viag,gion & Compannia Lanisaaa.
Toreenil Torção de
NO 541.1i
Fibras Texteis Limitada.
No 612.762 - Tliomaz Gaseia.
NO 614.212 - Lsiiia anto, Eugênia
S. A.

Seção de .TransterênCia
e Licença
Expediente de 19 de novembro de 1968
Transferências e Alterações dc Nome
do Titular de Processos
Foram mandadas anotar LIOS pro.
cessas aaaixo mencionadas sa seguin_
tes transferências e alterações de acame do titular de processos:
The Seeburg Corp. (txansf para
seu nome da marca Seeburg numero
111.113) .
Casa Falchl S. A. Ind. e Com.
(alt, de nome do titular da marca
Piperita n9 182.394).
•
Casa Falchi S. A. Ind. e Com.
(alt. de nome do titular na snaeca
Piperal iiY 182.395).
Wertheimer Freres Inc. (trans!.
para seu a norase da marca Emblemática no 187.536).
Bebidas Vannucci S. A. Ind. e
Com. (alt, de nome do titular na
marca Vannucci n9 204.972 - Jan.
nucci u9 204.973 - Vannucci
ro 204.974).
Condomínio Edifício Xav iar de To
ledo (transi. para seu aome do titulo Edifício Xavier de Toledo número 205.704).
Conservas Brandão, S.A.R.I. (alt.
de nome do titular da marca Favela,
ta n9 217.623).
Ofco Ind. e Com. S. A. (alt. de
nome do titular na marca Ofco número 227.008).
Cia. Palermont Ind. de Pedurnes e
Artigos de Toucador (trans!, para
seu nome da marca Tinaidezza número 227.576).
Valmont Inc. (trans!, para seu
nome e alt. sie nome do titular na
marca Emblemática n9 236.9317 - Figurine n o 254.491).
National Lead Company (transe.
para seu nome da marca Tansul número 265.872).
Americano Com. Ind. de Produtos
Alimentícios B. A. (alt. de nome J.o
titular no sinal Café Americano número 286.892).
V3/ertacinier Fr :les. Ira. (lr
para seu nome da inarea ftuatemps

de Paris no 296.478 - Vext Oslant

n o 304.9543.

Bloch Editores S. A. (tranÂ. para
seu nome da marca ale - Ela numero 300.975).
Listas Telefônicas Brasileira S. A.
Páginas Amarelas (transf. para seu
nome do sinal Negócios rápidos e
lucrativos se fazem através do Lavro
Vermelho dos Telefones n9 305.448 sinal Ande pela Cidade sem sair de
casa n9 305.449 - sinal Ande pela
Cidade sem sair de casa no 305.451
- sinal Um mundo de informações
na palma de sua mão n o 305:452).
The Sherwin-Williams Company
(trans!, para seu nome da marca
Ótimo n9 325.372).
Berlitz & Cia. Ltda. (transf, para
seu nome da marca Cairo número 326.271).
Alcides Pane & Cia. Ltda. (trans!.
para seu nome da marca Santo António no 340.216).
Skoda, Oborovy Podnik (alt. de
nome do titular na marca Skoda numero 350.290).
Organização Farmacêutica Movite
Limitada (Canal', para seu nome da
marca Faringovit n 9 351.569).
Revestimentos Anticorrosivos Plastitécnica S. A. (alt, de nome do titular na marca Plastitécnica número 369.521).
Rafema S. A. Com . e Ind. (alt.
de nome do titular na marca Rafem
têrmo W 298.369). - Anote-se a
alt. de nome da depositante para
Rafema S. A: Com. e Ind.
J. Bastos & Cia. Ltda. transf. para seu nome da marca Premium têrmo no 304.331) .
Shell Internatiatial Petroleum Company Ltd. (trans!, para seu nome
da marca Carismas têrmo 374.260).
Rutilo Ind.s Quimicas Limitada
(iransf. para seu nome da frase de
propaganda Frankenstein terror dos
insetos termo 119 398.090).
American Cyanamid . Company
(transa, para seu nome da marca
Duramido têrmo n o 424.762).
Paládio S. A. Adm. de Bens (ali.
de nome do titular na marca Paládio
têrmo no 442.674 Paládio têm°
no 442.780).
Shell I nternational Petroleum Cbmpany Ltd. (transf, para seu nome da
marca Gramex termo n o 449.968).
Máquinas e Moto Peças Walllg Sociedade Anônima '(transf. para seu
nome do título Moto Peças Wallig
têrmo no 455.589).
James Neill & Co. (Sheffield) Ltd.
(alt, de nome do titular e transf.
s ara seu nome da marca Eclipse termo na 460.436).
Siemens Aktien g esellschaft (ali.
de nome do titula:a . e trans!, para
seu nome da marca Micalastic Urmo 119 461.181).
Cortiças Gomes Ltda. (transe. para seu nome da marca Carlos Gomes
térrno n o 463.918).
S. A. Instituto Bioterápico Americano S. A. I. B. A. (trans!, para
seu nome da marca Ultrafort
mo no 465.164 - Ferroprin têrmo
no 466.216).
Maria Aparecida Vianna de Carvalho (trans!, para seu nome da mar..
ars Clptox têrmo ri' 473.602).
Viação Santa Brigida S. A. (alta
de nome do titular no nome comerciai Viação Santa Brigida Ltda. ta-ra
mo n9 475.708).
Inds. Elaricas e Musicais Faba
Odeon S. A. (trans!, para scu nome
da marca Imperial U'rmo no 477.547).,
Ernest Saragg & Sons Ltda.,
(trans!. para seu nome da marca
Astralesne t3rmo mis 491498 Astraloa tern10 9 461.308).

5532 Sejunda-feira
L. de Saltos Schmidt 8. A.
(transf. para seu nome do sinal SS
O salte compacto das elegantes do
Inunde *a no n9 503.239).
Lab. r'armacautico Claufer Ltda.
(trraisf. para seu nome da marca
Claufer tétano n9 503.367).
Ind. de Saltes Sahmidt S. A.
(transf. para seu nome do sinal SS
tèrmo n° 503.971 -- SS têemo
Mero 503.972 - SS têrmo n 9 503.973
SS tétano ri" 503.974 -- SS têrmo
119 503.975).
Foto Cure Colomint Ltda. (alt. de
nome da titular na marca Amplie&
3or trma n9 514.1:66).
Fali:ara Abril Ltda. (transf. para
Seu nome da marca Transporte Mo
demo té-rno ria 545.160).
Ind. e Com. S.bral S. A. (alt.
de nome do titular na mareta Sabral
térmo n 547.018 - Sobral t(rmo
319 547.021).
Aipi 8. A. Ind. e Com (alt. de
nome da Vtular no nome comercial
Aipi com Apincias e Representações
Ltda. tarino n 9 558 430k
Diamona Shararcel: Corp. (alt. de
nome da aailai na marca D tênia)
21.9 589.1701.
Genaner Kayse- GMBH (alt
de nome do Guiar na marca Gritznet
'Urino n9 599.,.145..
Wertheimar E: et es Inc. (transf.
para s: ti nome da marca Evasion
termo n..
Gaf Coop. (ali. de nome do titular na marca Genaeron tê nu número 600.7141.
Valmave S. A. Válvulas e Aces.
titular na mala,' Valmaque têtano
sérios para Ind. (itit. de nome do
/I° 603.0941.
Plínio laddalpho Scalamacchia Jr.
Salvario.. S.acranacribia Neto (:rarasierência para sio nome da marca
Snob Cfençõe.s tarrno ri 9 601.392).
Tervex Tecidos Ltda. (transf. para seu nome da ma .ca Casa José Pinheiro ( armo n 9 693.455).
Cia. FotegMmica Nacional ( trans
Serência para seu nome da marca FO
termo n9 624.202).
Modas Raiz Ltda. (transf. çara
seu nome da marca Modas Herz nérdno 119 606.3211.
Sball Interna tional Petrolcum Company Ltd otransf. para seu nome
da marca Anidet têrmo ia? 607.391).
Xerox Corp (transf. para seu nome da marca Xec3ox térmo Mime ao 608.062).
Ind. e Com.são Carlos Limitada
(transf .para seu nome da marca São
Carlos termos 616.797 -a- São Carlos
termo 616.799) .
Francisco Ferreira. Assumpçã.o
(transf. para seu nome do têrmo
:ar' C17.337 - marca Restaurex)..
Ind. de Bebidas Gramacho Ltda.
(transf. para seu nome da marca
Iguapy têrmo n9 200.863).
Soc. Com . de Laticínios Delmor
Limitada (alt. de nome do titular
na marca Delmor n9 202.329).
Antônio Sallum (t.ransf. para
nome da marca 101 n9 206.939).
111ead Johnson & Company (transa
para seu nome da marca Endochimita n9 2: 1 433).
Bombas Climax Ind. e Com. Ltda.
Xtransf. para seu nome da marca
Cliinax n9 209.123).
Draw Produtos Qat:micos tanitarn
(alt. de nome do titular na marca
Ameroid n 9209.128 - .Ameroid ndMero 209.129 - Ameroid n9. 209.130
Drumialse n9 211.647 - Drulube
1)9 211.548 - Druplast n9 211.550).
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Leeten S. A. ind. Farmacêutica Beta-Clor n9 580.836 - B&'hitil 119
(t.ransf. para seu nome da marca Ci- 581.229 - Barbitil n 9 581.2.30 - Berilamid n9 212.031).
niflex n9 563.219 - Bamflex n9
The Echlin Manufacturing Compa- 583.220).
ny dransf. para seu nome da marca
Lecien S.A. Ind. Farmacêutica e
Echlin n9 213.684).
Lab. Farmacêutico Bra . ileiro LataLabonobel S. A .Ind. Farmacêa- bra Ltda. (t.anst. para :eu nome
tica (alt. de nome do titular na da marca Frankol n° 550.(a, ) .
marca Labonobel n9 214.168).
Confecções Spat. ta S.A. (transf.
Veterfarma S.A. iind e Com. para seu nome do titulo R.lo s Rou,transf. para seu nome da marca pas sob Medida n9 609:511),
.a aaazul n9 214.915)
Mead Johnson &- Company itrans.
Wedgwood Ltda. NI.. de torne do para seu nome da marca Lis Adelin
1-ailar na marca Erna3ematica n° n9 304.692).
el8.083).
Exigências
Weagwood Ltda. (alt. da nome de
Térnios
com
Exigências a Cumatada_ na marca Wedawood nç
prir:
U8.231).
Arlatne S.A. Ind. e Coro. (junta
American Potash Ceemical Cari) ao registro 198.136).
transf. para seu nem:: da marta
Metalkil . S.A. e Com. (junto ao
liee Eaephant n9 218.850).
registro 206.232) •
vVedgwood Ltda. (a" de nome de
Condominio Edifício
Rio Negro
atuar na marca E Maieraatica n9
(junto ao registro 206.572' .
19.95.3).
Zindel & Cia. (junto ao reg:stro
Herba France Soden: Annnyme n9 207.007).
teausf. para seu none da marco
Lubrificante- Unicoin S.A. (janto
Raodit 11.9 232.571).
ao tê-mo 575.764).
Herau France Sdaote Anoinanc
. reansi. para seu aome da marca
ressager n 9232.5v,).
Era logg Company (jun ta ao reAssociated Electrica .Inds. Ltda. gistro 210.233). Anote-se a cancelade nome do toular e transf mento da averbação do eon'rata de
. , ra seu nome ia marca -*H exploração a favor da Ken-roga Pro.ç 2a4.602).
dutos Alimentício; Ltda.
'onstruções, Engeana da. e PaviAlpont S.A. Produtos Sidcrurgicoe
-a:Inação Enpavi S A ' alta (12 .01itC (junto ao registro 293.418). Nada há
titular na marca Enpavi or que deferir.
.95.002)
Soc. Técnica e Agrieola Santa
necien S.A. Ind ira.rinaciautica Clara Ltda. (junto ao n 9 595.563).
aansf. para seu rime aa narra - Retifique-ar o nome da deposi.
-nacivarina n9 281.2-5)
tante para Soc. Técnica e Agrícola
Almazens Portas de . aça S A. (aa Santa Clara Ltda.
a nome do titular rv, titulo arma
Contrato de Exploração de marcas
IT1 Leão n 9 281. In -- Emblernriie.
Uso Autorizado de Macas
a 286.023).
(Art. 123 do CPI).
alpont S.A. Peoriates Siderti(gica3
Por despacho do Sr. Chefe da Seanus.. para seu non e aa marca ção foi mandado averbar o contrato
fnpontisado n9 290 110.
de exploração da marca T-i VlbedoSalina S.A. Ind e Cear. aalt.
san, registrada sob o n 9 370 677 de
na
marca
Saimu.
„leme do titular
propriedade da Quimio Produto29..185).
Quimicos, Com. e Ind. :a A., establecido em Guanabara, e em ta.vor
Alpont S . A . P rad' t •
aos ctransf. para s. n r-da indica de: Labs. Silva Araujo Rousse' S.A.
Averbe-se o contrate da exploração.
; . pont n9 305.521;
Por despacho do Sr. Chefe da SeCidap Cia. Ind c Distribtaciora de
Aço Peças (alt, de ttein . .1.0 titulai ção foi mandar:o averbar a contrato
de exploração da marca Em lemamalca Cidap fl . 'ir, .003) .
Ciaap Cia. Ind. e. Distribuiaara de tica, registrada sob o n 9 303.474 de
1a...:o Pecas (ah. ie aemt da eitula- propriedade de Daimler 8 'az Aktiengesenschaft, estabelecido em Alea- marca Sidap omanha, e em favo .. de: Marcadas do
('ranse.
oara
se,
Urbano Natio
Brasil S.A. Averbe-se o contrato
Vades affmes n9 ae exploração.
r inc da marca
12.664).
Marcos Gandet..(aa Repreaantações
aransf. para sei) rom da marca
Serviço de Recepção,
anorilimpa n9 346.)3C.1 .
Antrien Potash a nritmicai (Ouadra
Informação e Expedição
ransf. para seu nome da -narea
trona ny 347:838).
Expedierit^ de 18 de novernbrJ de i9'5Eletro Voice Inc ()sanai'. -Iara seu
Diversos
)51.627).
Chem:cal Corp.
American Gotasa
Foram mandados cancelar os registros
• 4ansf. para seu -roma na marca abaixo mencionados de acôrdo cota o
eyrobor n9 357.661...
art. 110 § I° do Códig91
Societt. des Usines t'rimiques anona
:Guiana (trand pa,a seu nome da. N. 359.780 - Bottino Michele.
N. 359.803 -- Indústria Paalisci de
a arca Stímfor n C2.812).
Gazola .A. Ind 'Vlet alare, ca (alt. Motores Ltda.
de nome do titular nu n.arra hostess
N. 359.859 - Ciprofer Comércio e
11 9 363 670).
Ind. de Produtos de Ferro Ltda.
Societa D'Explaitaatns Chimiques
N. 359.883 - Incopa S.A. Inclastrir
Pharmaceutiques Secoph S.A.
'Societe Anonyme) (transi. pala seu e Comércio de Produtos Alimentícios.
N. 359.927 -- Cia. Sider•Irgica Na
r ama de marca Sontan n9 370.436)
Gazola S.A. Inça Metaluegira (alt.
de nora.: do titular na inataa Elmo
N.
- Cronil Indústria e Co'rondo -tal n9 380. ael .
mércio de Resistências Ltda.
Meed Johnson Y Cana ) (any ttransf.
N. 359.974
Nisei Comer.iial e lira
raiamil
para seu nome da ma
eortadora de Discos Ltda.
516 768).
Mead Johnson & Company (t"ansf., N. 359.981 - Pau'o Fontes topes.
para seu nome da marca Neo-Tabij N. 359.991 - Editora Monumento
S.A.
u9 521.980 - Barrica .9) 9 ae3.1324

Novembro de 1968
N. 362.286

Cem (tina Gii.tra

N. 362.287 -- José

Miga 'I

N. 362.289 - Casa de Move:s IN va
Londrina Ltda.
N . 362.293- Farmácia Ci'ai a Ltda.
N. 362.291
Importixdofa e
portadora Sagres Ltda.
N. 362.295 - Louriva1 Pinto

Jeira.
N. 362.296 -- Movimento Pua
'ção e Urban:zação do Nucleo
N. 362.207 - Mário de Almeid Ni°.
raes.
N. 362.299 --- iloracio Jose dè-,
va.
N. 362.300 --- Quitanda Dois 11111j os
Ltda.

Afonso da adartino.
• N. 362.304
N. 362.305 -- Ajam Crem CO!, fia' Zi.
cos e Serviços Técnicos Ltda.
N. 362.309 - Mau r ício Grahoit.
N. 362.30) - Nelito Ind. e Cor
S.A.

N. 362.311 - Bannatie Coeinhas
tricas Comerciais Ltda.
N. 362.314 - Cot-abra Com,-1,.;o.
Indústria de Peças Ltda.
N. 362.315 -- Banco R..iurandcii,7
Expansão Econômica S.A.
N. 362.316 -- Scrasa
Servi•;es e
Administração S.A.
N. 362.317 -MctilOqc 0 Roei. we
S.A.
Joluar
N. 362.318
e Comércio Ltda.
N. 362.319 - Forimcedora d;
e Pensões Hopen Ltda.
N. 362.320 - Musi loiti Ltdn.
N. 362.321 -- Bar Machads de Assis Ltda.

N. 362.324,- Loja Liag.-it. Ltd.).
N. 362.323 - Luxerc Comei • Lial e
Construtora Ltda.
N. 362.324 - janowe Lan . .lies Ltda.
N. 362.329 -- Panificialoa e Co,.
feitaria Joialusa Ltda.
N. 362.330 --- Com. de PeiCadis e
Laminados em Geral Coperiange
N. 362.331 -• Varam Empreendimentos e Administraçao S.A.
N. 362.332 - Pirelli S A. Companhia Industrial Brasileira,
N. 362.334 -- Ardem Come:, ia' de
Auto Partes Ltda.
N. 362.335 - Panificadora Ziza Limitada.
N. 362.336
Iprog Imo. de Redu

tos Gerais Ltda.
N. 362 . 341 - lrinãos Cunha Soles.
N. .362.342 - Constru f ora 'Franspa
nerna Ltda.

N. 362. 343 --- Nestor Ribt'ho.
N. 362.344 - Ustunag Nlaquinsiii-i de
Empacotametno Ltda. •
N. 362.346 - Autogrosos Cia. Md•
togrossense de Automóveis.
N. 362.347 -- Bar e R.i.stituronte Ai-

lusa Ltda.
362. 348 N.

Bijoirerai

Ltda.
N. 362.349 -- Panificadora C;irinpolis Ltda.
N. 362.351 - Prodec SÃ Pane) ao
e Decoração de Metais.
N. 362.352 - Forti Moura
N. 362.353 -- Maroni
a; toda.

Li-
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N. 362.355 - Panificadora

N. 362.444 - Grinbtro Publsidatl,

N. 362.597

t, "Promoção de Vendas Ltda.
vão.
Ltda .
N. 362.145 - Bar Café c Innen,
N . 362.356 - Bar c Caí.: Esteves
Ltda.
N. 362.357 - Auto Posto Luiz Goct
Ltda.
N. 362.358 - Andetnark Exportadora Ltda.
N. 362.362 - Construmag Construtora e Comercial Ltda.
N. 362.363 -- Ernesto Amaranie Filho Imp. e Com. Ltda.
.
N. 362.364 - Jair Freire.
N. 362.368 - Antônio José Campos.
N. 362.370 - Indústria e Comércio
Metalúrgica Atlas S. A.
e
N. 362.371 -- ElizabethSoares
N. 362.372 - Panificadora jardim
Yila Gaivão Ltda.
N. 362.373 - Representações e Exp.
Rcpex Ltda.
N. 362.375 - Miguel Jorge.
N. 362.378 - Renato Jorge de Oliveira Brito.
N. 362.379 - João 'Alberto &nein;
do Costa.
N. 362.381 - F. T. Carva l k.) Ind.
de Roupas Ltda.
N. 362.382 - Malhas Dik Mar Ltda.
N. 362.383 - Fábrica de Linhas
para Coser Lynce Ltda.
N. 362.385 - Santos E:t Cia, Ltda.
N. 362.386 -- Embalagens Plaséicas
Nevada Ltda.
N. 362.387 -- 1-Libras 6 Salman Limitada.
N. 362.38S
Cosnieticos Colida' Limitada,
N. 362.389 - Engart Engenharia
Construções c Arquitetura Ltda.
N. 362.390 - Irmãos Sanclíes
Cia.
N. 362 _391 - Mariana D-11arõle
N. 362.394 - Ivl Krumliciz !mobilia
ria e Come'rc:o Ltda.
N. 362.398 - Laboratoircs J Boillot.
N. 362.400 - Fornecedores de Materiais para Construção Caçula Ltda.
N. 362.404
Flávio Serrano; Hype..
rides Maciel Barboza, Milton de Salles
Argollo e Roland Khzilil Gabara.
N. 362.406 -- Sebastião de Souza
Lemos.
N. 362.407 -- Gioacchino Stoppin
r, Cia. Ltda.
N. 362.408 - Alvino Liagneir Ra111(7ti

N. 362.113 - Cale intento S. A
latp. Com , e Ind.
N. 362.411
Jouguimar Carvalha,
l'm unça .
N. 362.416 - Confecções Sul Ltda
N. 362.417 -Cotorcafc Comisso ria e
Torrefação de Café Ltda.
N. • 362.120 -- Vicente 1.-',..rreira Faria .; e Waldemar Rodrigues da Costa.
N. 362.422
Grartee Artes Grafi.
ç; ‘ ,: Ltd:,
N. 362.423 - Ind. de Sabõe-t
tergentes Harbo Ltda.
N. 362.424 -Cascdri
tilos de Óleos Vegetais.

De•

N. 362.432 - Soutiens Monsco S.A.
N. 362.433 - PleXite Industria e
Catnércio de Plásticos Ltda.
N. 362.434 -- Fundição e 1\;Tocle'ageai Cruzeiro do Sul Ltda.
N. 362.139 - - Expantão Editora
Wa:-iicira Ltda.
Ti
N. 362.443 - Oldr'a São
In:tilda.

Funice Ltda.
N. 362.446 - Conicre.M1 (inv. limanos Ltda.'
N. 362.152 - Comercial e donstrutora Kreta Ltda.
N. 362.157 -- Bar e Restabrantc 81
f,tda.
N. 362.161 - Comercial e tnchistrial
Rio Pardo Látda
N. 362.462 - Milton de Lzmos.
N. 362.463 - Artefatos de Bambu
Takc Ltda.
N. 362.171 - Dilton Cardoso Fontes.
N. 362.172 - Stoffel Ag.
N. 362.477 - Evportadora de Ma.
&iras Atlântica Ltda.'
N. 361.179 - Distribuidora de Agua
Mineral Hidromincr Ltda.
N. 362.480 - Metalúrgica Colina
Ltda.
N. 362.181 - Haik Dje'ndiau.
N. 362.182 - Auto Globo Ltda.
N. 362..184 - Ribeiro Fonseca Lactintos S.A.
N. 362.490 - Lanches Imperador
Ltda.
N. 362.495 - Edições Pam Ltda.
N. 362.496 - Panorama Coutry
Club.
N. 362..197 - Emprêsa dc Transportes Barres Ltda.
N. .362.150 - Artur° Sanchis Sebastian,
N. 362.516 - Helbra S.A. Indústria
Farmacêutica.
N. 362.520 - Guanabara Médica Limirada.
N. 362.532 - L. Augus 6 Cia.
I.tda.
• N. 362.540 - Josauto Cap pta.1a Comercial Ltda.
N. 362.541 - Organização Contabil
Fluminenst. Etd a.
N. 362.545 - Metalúrgica Rockwelt
S.A.
N. 362.546 - Acrilux Indústria e
Comércio S.A.
N . 362.547 - Cerâmica São Caetano
S.A.
N. 362.550 - G. Soclré
e) Cia. L:'
•
tnitada.
N. 362.552 - Comercial Importadora Gece Representações Ltda.
N. 362 554 - Plahicie Ind. e Comércio de Construção S.A.
N. 362.59 - Eimas Engenharia e
Indústria de Mecanização Agrtcola S.A
N. 362 559 - Antenor Benedini.
N. 362 561 - Com. de :ames Cometa Ltda.
N. 362.567 - Cia. Brasileira de Mahums Calfa t.
N. 362.575 - Sopraclieszl Com. e
RepresentEções Ltda.
N. 362.579 - Ind. de Móveis e Decorações Mano Ltda.
N. 362.585 - Cora. '..:alçado BordaVo,
N. 362.586 - Metalúrgrea Liondei
Ltda.
N. 362.587 - R. S. Fonseca.
N. 362.593 Viccntina
imitada.
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362.598 - !Metalúrgico Carril!,
Ltda
N.362.602 - Miguel Ga . ta ai Fi
lhos.
N. 362.603 - Sétimo Gomil'.
N. 362.6605 - Nadir de M , 41t, Viri
ra do Couto.
N. 362.607 -- Tuffi Chalabi.
N. 362.613 - Café Mocambo Lda.
N. 362.614 - Pcristhal S.A. L.z.ninação e Comércio.
N. 362.615 - Panificação Olimpica
de Bonsuccsso Ltda.
N. 362.621
Farmácia Danocetc'm
Ltda.

No 362.711 - Feig,cnson S.A. 7pd.
e Comércio.
N9 362.712 - C. B. F . . Adm. e
Partic.pação S.A.
Na 3.2.714 - Tema:a S . A . Adm..
Participação e Com.
N9 362.720 - Malharia Da,tv SÃ.
N9 362.723
Rodri.mes e Villaloia
Ltda.
N9 362.726 - Edieõas Ou.: .t.1 do
Taboão Ltda,
N9 362.729 - Vertice .)tit,lietdade
Ltda.
N9 382.'731 - Casa Tropical Ltda.
N9 392.733 - Eletro Inclústiia Walita S.A.
N9 362.'737 - Modas Clate.te Ltda.
N9 362.739 - Carlos Augusto Tearcs.
N9 362.7ç0 - Malharia Daaua S.A.
N9 36?..741 - Malharia Dajus S. A.
N9 362.742 - Banco Riogntnden.se
de Expansao Económica S.A.
N9 362.745 - A. R. da r_aAti.
N9 362.746 - Manoel 'De.e i ra da
Oliveira.
N9 362.747 - Casa Oliveita Léne..stre Importadora Ltda.
N9 362.74.8 - Restaurante Bayuvar
Ltda.
N9 362.752 - Enio Mancini.
N9 362.753 - Malharia N. S. do
Bom Narto Ltda.
N9 332.734
Ind. de Calça.los Rudol Ltda.
-N9 362.755 - Werner Nelmb.
N9 362.756 - Soc. Agro Pecuária,
e Administradora Adelfra
N9 362.759 - Socinel Soc. Intermediária de Negócios Ltda.
N9 362.760 - Cafeeira Rxofec Litintada.
Nt) 262.762 - José Justina Gondim.
N9 362.'164 - Figueiredo Nogueira
& Postiglione Ltda.
N9 362.765 - Célia Sca:pti Comenave, '
N9 362.766 - Hospedagem Livramento Ltda.
N9 362.782 - Condombdo do Edifício Santa Filomeno.
N9 362.792 - Montalite Comércio
e Ind. de Estruturas de AO Ltda.
N9 362.793 - Confecções da Saias
e Calcas Ltda. Saiacal.
N9 332.799 - Seder 1..apoltaçáa
Comércio e Indústria Ltda.
NQ 362.800 - Cine Paraná Ltda.
N9 362.801 - Org. Pires de Obra%

' N. 362.622 - Cia. Industriai \Voai.
tcx de Malhas e Confecções.
N. 362.627 - Ind. de Laticínio dos
Fazendeiros de Galilleia S.A.
N. 362.628 - Spurny indústri.1 Eletrônica Ltda.
N. 362.635 - Auto Posto Campe,trc
Ltda.
N. 362.636 - Ind. de Estofados Ira
inala Ltda.
N. 362.637 - Bonsares
dores de Ar Ltda.
N. 362.639 - aduma ind. clu ti mia,
e Caramelos Ltda.
N. 362.640 - A Mazoci
N. 362.644 - Paulo Datr..
Na 362.647 - Sociedade Agro Pecuária Jaguari Ltda.
N9 362.663 - Adliano Mauricio
S.A. Indústria e Comércio.
N9 362.664 - Carpintaria ianto
Antônio Ltda.
N9 3'32.665 - Henrique de Oliveira
Pessanha e Lázaro José de Caivalho.
N9 362,667 - indústrla e Cornirrio
Aparecida Ltda.
N9 362.672 - R. T. S.A. Ind. de
Ótica.
N9 362.673
Lanifício Clantit Limitada.
T9 362.677 - Comércio Bom Sti-ce:./ L'cla.
N9 332.678 - Ferreira & Filho Limitada.
MerN9 362.679 - Comissária
cantil Brasiliense Ltda.
N9 362.680 - Alcino Machado Jr.
N9 362.681 - Inapmar Comé.cic e
Indústria, Ltda.
N9 362.802 - Rafael Juati Simiano
N9 362.686 - Casa Parana. Ltda. Aznar e IVIicbel Jorge.
N9 362.687 - Automecánice São N9 362.805 - Constantino a Biliar.
Na 362.893 - Capri Imouiltária
José Ltda.
N9 362.688 - Irmãos Bruderer S.A. tintada.
Fab. de Tecidos Semper Idem.
Na 36..t94 - Ind. dc fintas 3
Vernizes Vernisol Ltda,
N9 362.689 - F. L. Cascudo. •
Na 362.895 - Cia, Paulls'a de CerN9 362.691 - Jdovah de Motaac.
vejas Vic.nenses.
N9 362.692 - Angelo Custódio VicN9 362.898 - Importadora Brasitorino & Filhos.
liense S.A. Comércio e Ind.
N9 362.901 - Romeu Nuth.s.
N9 362.694 -,Editõra e Comercial
Na 367.802 - Setedias Edittra Li.
Astórias Ltda.
mitada.
Na 362.695 - Moinhos 'Brasileb•os
N9 362.904 - Alabama S.A. CoS.A. Mobrasa.
mercial Agrícola e Pecuária.
N9 362.697 - Montgomery MerryN9 362.906 - Boa Leitura Livrarias
man.
e Papelarias Ltda.
N9 262.700 - Banco de -ntercamN9 382.907 - Lojas Fred Keller
bio Mercantil Cooperativa Ltda.
Sociedade Anônima.
.
N9 362.701 - Consórcio Brasileiro N9 362.908 - Souvenir Publicidade Investimentos S.A.
de Ltda.
N9 362.702 - Auto Peças IVIonini N9 362.912 - Frederico primam).
Ltda.
Na 362.914 - Ind. com e Cop.
N9 :162.706 - Rosana S.A. Atirai- tes de Ferro e metais Lazgara Ltda.
nistraIto Ind. e Comércio.
N9 34.918 - (»gra organizada
N9 362.707 - Coroa Filmes Ltda. Camercial e Distribuidora Ltda.
Na 362.918 - Zylaoo Modas Ltda.:
N9 362.708 - Geyser Pinto.
N. 362.594 - Lubrulute Maquinas No 382.709 - Cia. Industrial WoolNa 302.919 - Téxtil V. Jureldiiii
Ltda.
1)otnétiticas Ltda.
tex de Malhas e Confecções.
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N9 362.927 - Cooperativa Agro UM1\19 382.822
Mariola/ S.Ã. 321d.
dustrial do Sul Ltda.
Quimica Brasileira,
N9 362.928 - CooperatiD a Agro In9 862.833 - Luis Julian Rodridustrial do Sul Ltda.
guez liYelez.
N9 362.930 - Cooperativa Agro InN9 362.836 - Destilaria, Iktredellin
dustrial do Sul Ltda.
N9 362.931 - ando Souza Santos. Sociedade Anônima.
No 362.837 - Destilaria Medelin
No 362.932 - Três Leões Cia. de Sociedade Anônima.
Comércio Ind. de Representações.
No 362.840 - Luiz Antunes & Cia.
No 332.933 - Três Leões Cia. de
Comércio Ind. de Representações.
N9 352.841 - Mercantil 6'llinaa LiN9 362.934 - Três Leões Cia. de mitada.
Comércio Ind. de Representações.
N9 362.842
Farmácia Bernardo
No 332.935 - Editoria Revistas As- Barbosa Fileo Ltda.
scc:adas Ltda.
N9 362.843 - Lab Levriea Ltda.
N9 362.936 - Cia. Indu.strial SanN 9 362.844 - Telsa S.A. Consultota Angela Cisa
res Técnicos As sociados.
No 362.937 - Eletro Mecânica IsoNo 362.845 - Cipetra S.A. Com
tec Ltda.
N9 332.940 - Fazenda Madelubi e Impa
Ltda.
NO 362.846 - Confecções Reboca
N 9 362.943 - Ind. Chimilii Limi- Limitada.
toda.
N9 362.849 - Dispacce DiatribuidoN9 332.944 - Pedra Verde Salwi ra de Produtos Químicos e Fartinacênticos Ltda.
•
Ftc.-as imento Ltda.
NO
362.850
L.
A.
Guetics.
No 332.-.947 Denki Peças para
Auto Ltda.
N9 362.852 - Mercearias Nacionais
N" 362.950 - Intercâmbio Eletro Sociedade Anônima.
1.1aad nico Tem Ind. e Comércio S.A.
N9 362.855 - Mercearias Nacionais
N o 362.951 - Ilidramec Ltda.
Sociedade Anônima.
2 -2.953 - Stanislaw Bilinski.
N9 362.856 - Mercealiaa Nacionais
? 32.9:2.5 - Com. e Adm. Coada Sociedade Anônima.
Se:acetada Anôn ima.
NO 362.857 - Mercearias Nacionais
N9 362.257 - Lanches Beduino Li- Sociedade Anônima.
ndtatla.
N9 362.858 - Mercearias Nacionais
N o 362.960 - Pacir Produtos Ali- Sociedade Anônima.
monticios Comércio Ind. e RepresenNo 362.859 - Mercearias Nacionais
ill(528 Ltda.
Sociedade Anônima.
N9 362.961 - Vicente Rotalla,
No 362.860
Mercemias Nacionais
N9 362.964 - Ludwig Scherk.
Sociedade Anônima.
149 362.965 - I.C.A.M.E. IndúsNO 362.861 - Mercearias Nacionais
tria e Comércio de Artefatos de Me- Sociedade Anônima.
tais e Eletrônica Veia.
NO 362.862 - Mercearias Nacionais
No 362.966 - 0:natex Organização Sociedade Anônima.
1ar?ant:1 de Indústrias rêxteis S.A. N9 362.863 - Mercemias Nacionais
36?..9d7 - Duker Soc. récnica Sociedade Anônima.
e Adm. Ltda.
149 362.865 - Mercearias Nacionais
No 362.969 - S.A. Paaril Soa .. Sociedade Anônima.
vone.
N9 362.866 - Mercearias Nacionais
N9 362.972 - Soc. Comercial Trevo Sociedade Anônima.
Ltda.
No 562.567 - Mercearias Nacionais
No 362.974 - Metalúrgica avani LiSociedade Anónima.
m'tada.
No 322.973 - . Emanuel Dumitru 8z: N0 362.868 - Mercearias Nacionais
Sociedade Anônima.
Iarrãos Ltda.
No 332.976 - Prosei Proaines Sin- No 362.869 - Mercearias Nacionais
Sociedade Anônima.
tédcos Ltda.
X"
- Seder • liapaNação NO 362.871 - Mercearias Nacionais
Sociedade Anônima.
Ccrnedcio e Indústria Ltda.
NO 362.872 - Mercearias Nacionais
N 9 332.303 - Fundição Técnica
Sociedade Anônima.
Cavour Ltda.
N9 382.809 - Depósito de Bellidas No 362.873 - Mercearias Nacionais
Sociedade Anônima.
Fia;u1 Ltda,
No 332.610 - Indústria e Comér- NO 362.874 - Mercearias Nacionais
Sociedade Anônima:
cio Rama() Ltda.
3a7.819 - C. R. L. Casa (101 N9 362.876 - Mercearias Nacionais
Rolamento Ltda.
Sociedade Anônima.
N9 3u?.820 Disdrittaddora 'aduaNo 362.277 - Mercearias Nacionais
bani de Rolamentos Miau nanar Li- Sociedade Anônima.
.
a:da:da.
No 352.878 - Mercearias Nacionais
N9 362.E:1 - Indústrias Gasparian Sociedade Anônima.
9- N -dada anônima.
N9 362.879 - Mercearias Nacionais
X" 312.872 - Elton Radrlaucs
Sociedade Anônima.
No 332.832 - La.bortecrie Ltda.
' • 332.8'l3 - Imobiliária Loa SorNO 362,883 - sylvio Ardigo.
NO 362.884 - Café e liar Flor de
Gesse de Araújo Quintino Ltda.
N9 362.8135 - Café e Sal Amora:o
Ltda.
tdd .i2a - Rcssine Camargo
No 36.o .257 - Café e Lai sabiá Limitada.
`N. 9
ceia a tNara19 ? 35.2.236
Zitlada Id.:a:ales Cal'
Ltda.
deira.
N"
I-le- Comercial
Bei...acata .:aict:in NezizontaLcia

-

No 362.979 - Abir Magia.
N9 362.980
Criações Aioni Ltde.
NP 362.98f,
lambalagalla o Plêsticos Povac S.A.
No 362. 3 - Fornecedora de Pai-.
neis Ltda.
No 362.984 - Malusa A. Adm.
Participações e Comércio.
No 382.985 - Mariraar Importadora e Exportadora Ltda.
N9 362.986 - Fietrel ELcuperadora
de Tratores e Equipamentos Ltda.
N9 362.987 - Agência de Passagens Itápolls Ltda.
No 362.989 - Inds. de Papel Racy
Ltda.
N9 362.991
Ind. e Com. de Calçados A. Ltda.
N9 362.993 - Confecções Rerstikito
Ltda.
No 363.006 - Multi F,lectric Ind. e
Comércio de Equipamentos Elétricos
e Rodoviários Ltda.
NO 363.007 - Feigensoli S.A. Ind.
e Comércio.
NO 363.009 - Lanches Dois Amigos
Ltda.
N9 363.010 - Itapavi Pedra e Pavimentação Ltda.
N9 363.011 - Representações Delaware Ltda.
NO 363.012 - Ertas Comercial Imo.
e Exp. Ltda.
10 363.014 - Modas Sylma Ltda.
No 363.015 - Karibe S. A. Indústria e Comércio.
No 363.016 - Magazine Bida Limitada.
N9 363.018 - Cerealista Andira Limitada.
N9 363.022 - Trebor Com. e Ind.
Ltda.'
NO 363.323 - Bar e Café Bela Citra Ltdat
NO 363.024 - Drogaelide Ltda.
NO 363.025, - Fumiya Nomura.
N9 363.026 - Lustro' Ind. Química
Ltda.
NO 363.027 - Edildra Enciclopédia
oxford do Brasil Ltda.
N9 363.029 - Comercial aflecianica
Ltda.
N9 363.030 - Antônio Angoneze.
N9 363.033 - Fab. de Tintas e
Vernizes Bras Ltda.
No 363.034 - Jóias Venus Ltda.
No 363.036 - Oficina de Concertos
de Medição Unatec Ltda.
No 363.040 - Lupeças Comérrio de
Peças para Automóveis Ltda.
N9 379.550 - Agrícola Mogi Comercial e Importadora Ltda.
NO 379.555 - Imobiliária Triunfo
Ltda.
N9 379.623 - .Arkit Arquitetura e
Decorações Ltda.
No 359.306 - Jaridatson Eletrônica
Ltda.
No 359.313 - Cia. Agrícola Industrial Fazenda Cachoeira.
E9 359.324 - José doa Santos da
Silva rira.
NO 359.344 - Alvaro Nernandes.
N9 359.350 - Marassa 6.3 Cia. Limitada.
No 359.352 - Organização Contábil
Fiscal Exato Ltda.
N9 359.406 - Arquitetura e Construções Ampla Ltda.
No 359.437
Prodec S.A. Proteção e Decoração de Metais.
NO 359.475 - Imobikiária Tralialei
Ltda.
N9 339.483 - Joaquim Ferreira dos
Sentes.
NO 253.462
Nicolat; Torshio
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RO 359.501 - Locadora de laliffirodo
veia Paraná S. A.
.
E9 259.514 - (Adryzyl Resinas Skda
téticas S.A.
N9359.527 - Rafael Barbosa
Souza.
N9 359.637 - - Laboratório Liberta9
Ltda.
No 359.671 - Cafe a Bar Corize0
Ltda.
No 359.686 - Vietro & Nastri.
No 359.692 - Móveis Winte2
No 359.693 - Rádios Trans '11:21..à
o
Ltda.

NO 359.704
Confecçães Pidesaa
Ltda.
No 359.723 - Comissária Gail ldkS.A. Corretagem de Imóveis.
No 359.748 - Panificadora Pão é,
Ouro Ltda.
No 360.110 - Bar e Lanchea
dõia Ltda.
NO 350.114 - Eron Indústria o C.anOrcio de Tecidos Ltda.
NO 360.129 - Bruno Messina.
NO 360.130 - Boazano S.A. CN,,
marcial Industrial e Importadora.
No 362.617 - daabriel 1rancia3 G
Custódio Daniel Moura.
No 362.735 - Edições APIti Ltda,
No 362.929 - Coopeaativa A gre Ida
dustrial do Sul Ltda.
No 362.938 - Armaçãna de aad
Mozengo Ltda.
NO 363.041 - Soc. Comercial Laidustrial Agrícola Calil. Lida.
NO 363.042 - Embalagens e Plataticos Fone S.A.
No 363.043 - Etruaea Indústria da
Calçados Ltda,
NO 363.045 - Rafaa, Barrida.
N9 363.050
Velobaaa Vendcdoya
Locadora Brasileira de 1Víaquinaa
Equipamentos Ltda.
NO 363.052 - Pedro Sailecce.
NO 363.054 - Jamll Sauaia.
NO 363.058 - U. A. Alloy Steel
Brasil Produtos Metalúrgicos Ltda.
No 563.059 - S. A. Remir> Statalberg & Cia. Sucessoro..
NO 3E33.090
Pulsáras Impreaal
Ltda.
NO 363.033 C:abo
Ltda. Ind. o Comércio.
N O 363.064 - Fábrica de Tuim:
Concreto São José "ataa.
N o 363.066 - Ma l eriais
icos
Mel Ltda.
NO 363.067 - Café E-Amarga LIAR.
NO 363.069 - Paraíso dna Noiaaa
Ltda.
No 363.076 - Hélio Ansaldo.
NO 363.077 - Ind. de Calçados Saldette Ltda.
NO 363.078 - Cobaca Comerea91
Berieficiadora de Caft,,, Ltda. 0inização de Padaonização rapte.taçã.o.
No 363.082
Josê Roubei.
NO 363.086 - Mobiliadorti Jaearca
Ltda.
NO 363.087 - Plástiaos Suraare
initada.
NO 363.088 - Casa Ruga Bifcavo
Ltda.
No 363.090 - Maairan Amarantes
atda.
NO 363.093 - Continental de 21-ato
Jeiras S.A. Mercantil e Induzi:reata
N O 303.094 - Inata-uto Simoriild3
de Idiomas Ltda.
No 363.C35 - rei:mita Faiado Caaa
rêa.
NO 333.023 - Com a r- 'al alloorfi-.
dora e Importadora Nata-adio Bdta
silaba Ltda.
NO 353.133 - Dist a attaa Patliai,dossense de Doces Ltda.
N o r .49:3 - N:an )a lesaria e Co
Ja" 333.1a1 - aaante'ata. t
mareio da Tecidos Ltda.
quedos Castor Ltda.
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9,111
N9 363.202 - Fruehauf Trailer S.A,
N 9 363.105 - Manufatura de BrinN9 568.831 -a Manoel Kherlakian
NO 573,657
Confeccões oicre
Ind. e Comércio.
quedos Castor Ltda.
S.A. Ind. e com. de Calçados - Sport Ltda. - NO 383,822.
NO 383.780.
N9 363.107 - Manufatura de BrinN9 363.203 - Fruebauf Trailer S.A.
la 9 573.111 - Manufatura de Ma.
N9 568.832 - Manoel Kherlakian
quedos Castor Ltda.
Ind.
e
Comércio.
S.A. Ind. e facan. de Calçados - deiras Camano Ltda. - N9 383.8234
N9 363.108 - Manufatura de BrinN9 363..204 - Fruehauf Trailer S.A. No 383.781.
quedos Castor Ltda.
NO 575.319 - Tanis Móveis e ArN9 568.894 -- Comi. Iguaçu Ltda. tigos Eletro Domésticos Ltda. - Na
N" 363.110 - Carpintaria e Mar- Ind. e Comércio.
N9 363.205 - Frueliauf Trailer S.A, - N9 383.782.
cenaria Itaoca Ltda.
383.824.
Ind. e Comércio.
N9 568.920 - Cristalprex Ind. e
N o 363.117 - .7. Corrêa Lobato.
NO 575.328 - Tants Móveis e ArCom.
de
Vidros
Ltda.
NO
383.783.
N9 363.118 - Dirceu Amaro.
N9 363.206 - Fruenalf Trailer S.A.
NO 569., 158 - Cia. Brasileira de tigos Eletro Domésticos Ltda. - Ne
Ind. e Comércio.
N9 363.120 - Ademar Pinto.
383.825.
Adubos C.B.A. - No 383.784.
N9 569.167 -- Chas. Pfizer & Co.
N9 363.207 - Fruehauf Trailer S.A.
N9 363.121 - Ind. e Com. de ArN9 497.532 - Importadora Audioa
Inc. - N9 382.785.
Ind. e Comércio.
tefatos de Metais Ace Ltda.
bras Ltda. - N9 383.826.
NO 569.241 - M. M. Comi. S.A.
N9 363.208 - Frueimuf Trailer S.A
N9 363.123 - Rádio São Simão LiNo 497.704 - Atagiba Ferreira
- No 383.786.
Ind. e Comércio.
mitada.
NO 383.827.
No 569.540 - Lancnonete Top Set
NO 498.887 - Celeste Marfi
N9 363.212 - Luminosos Minas Ge- Ltda . - N9 383.787.
N" 363.124 - Guaaapera Discos Liieppe - No 383.828.
rais Ltdalumig.
mitada.
No 569.549 - Padaria América LiNo 508.072 - Ind. Quhnicas Acss
No 363.126 - Vicente Maradei InN9 363.216 - Francisco Frisch- mitada - N9 383.783.
Ltda. - N9 383.829.
dústria e Comércio 8 A.
No 569.766 - Santa Marta Ind. e
mann.
N9 509.393 - Artru Mahar - Nr
Nç' 363.127 - Chiabranda & AmanNo 363.217 - Laminadora Carona' Com. de Bebidas Ltda. - N 9 383.789. 383.830.
doia Ltda.
N9 569.980 - J. Ferreira da Silva
Vivida
Ltda,
N9 522.509 - Emerson Radio and
N9 363.128 - Marcel Modas S.A.
N9 363.218 - Molduras Casa Bap- & Cia. - N9 383.790.
Phonograph Corporation - N O ....
N9 570.069 - Rádio aadorado Ltda. 383.831.
N9 363.132 - Papelaria e Tipogra- tista Ltda..
fia Maria Paula Ltda.
N9 363.219 - Kalil Elias Saumtt. - NO 383.791.
NO 532.791 - Agripema. S.A. Agram
NO 570.108 - Liggett & lalyers ToN9 363.220 - Clincu Lacorte ThoN9 363.133 - Formin Fornecedora
cultura e Pecuária.
NO 383.332.
bacco Company - N o 383.792.
de Minérios Industriais Exp. e Imp. maz.
No 570.184 - Manuplast ManufaLtda.
No 383.226 - José Busilin Moreira.
N9 550.184 - Dr. José Leôncio Pestura de Plásticos Ltda - N O 383.793. soa de Andrade - N9 383.833.
N9 363.227 - Mário Nakano.
N9 363.134 - Abercim Silveira.
N9 570.583 - Mepal - Médica Pau.
No 363.228 - Nicola Falabella.
Na 363.135 - Chaouki Anis Maslista Ltda. - N9 383.794.
No 558.437 a- Miguel Tomas PeNO 363.229 - Nirce Soares.
saad.
rez - N9 383.834.
No 363.230 - Planackda S.A. Ind.
N9
5'70.594
Esquadrias
Siciney
N9 363.136
Angusto Bertholo- e Comércio.
No 566.674 - Hilton Neves Tava.
- N9 382.795.
N9 363.236 - Sodipfe Soc. Distri- Ltda.
Meu.
No 570.595 - Soc. Latino Ameri- res - No 383.835.
N9 363.138 - Pôsto de Serviço Só- buidora de Produtos Porcelanicos e cana de Serviços de Ungenharia, LiNO 568.837 - Mann] Kherlakian
Refratárias Ltda.
fia az Cia. Ltda.
mitada. - N9 383.796.
N9 363.238 - Cal Jaragua IndúsS.A. Ind. e Com. de Calçados N9 363.139 - Sachama Ind de
N9 570.642 -- Motoimport Importa- N9 383.836,
tria e Comércio S.A.
Roupas de Malhas Ltda.
e Com. Ltda. - N9 383.797.
No 577.193 - A Brasileira Ltda.
No 363.2'39 - Panificadora Luz do ção
N9 363.140 - Transportes e RepreN9 570.643 - Antônio Jorge Riz- Utilidades
Bairro Ltda.
Domésticas - NO 383.837.
sentações Milano Ltda.
kallao - N9 383.798.
NO 577.969 - Electranics CorporaNo 363.240 - Consiramaxi EngeN9 363.144 - Hélio Schneider.
No 570.644 - Oswaido da Silva Mo- tion of America - N° 383.839.
N9 363.145 - Indústria de Pianos nharia e Construções Ltda.
reira - No 383.799.
Schwartzmann S.A.
NO 578.555 - Guanabara S.A.
NO 363.241 - ConaLrumaxi EngeNO 570.647 - Têxtil Paulinla Ltda Com.
e Ind. - N9 333.839.
N9 363.146 - João Viana Rodri- nharia e Construções latia.
N9 383.800.
No 578.570 - Comi. Wate.nabe LiNo 363.242 - Editara Pirâmide Ligues.
N9 566.385 - Associação de Viajan- mitada. - No 383.840.
N9 363.147 - Café z Bar Rio Agua- mitada.
tes Coms. Primeiro de Outubro da Ltda.
1n79 578.580 - Creações Cilene Ind.
N9 363.245 - Entregadora Rápida NO
383.801.
de Calçados Ltda. - NO 383.841.
N9 363.150 -. Manoel F,steves da Satélite Ltda.
NO 578.582 - Jóias Phenix Ltda.
N9
363.250 - Transportadora N9 570.672 - Aços Fagesta Ltda.
Cunha Jr.
N9 383.842.
Branco Wda. •
- No 383.802.
N9 363.151 - Glannmo Vilardi.
N9 363.152 - Pensao Pérola Ltda.
N9 363.252
Alberto Barrandon
No 570.675 - Campagnoll & Silva No 578.580 - Ind. de Molas Mortece Ltda. - N9 383.43.
Ltda. - N9 383.803.
N9 363.155 - Bar e Lanches Diria- Guimarães Filho.
N9 578.651 - José D'Agostino
NO 363.256 - Motel Clube Soc. InNo 570.696 - Kyuden Eletrônica
luz Ltda.
N9
383.844.
corporadora
Ltda.
Ltda.
No
383.804.
N9 363.156 - Milton de Lemos.
NO 570.698 - Fernando Aiesso
NO 363.257 - Ind. 'atumica SanN91578.702
- Maneira
Cia. Ltda.
N9 363.158 - Ipaicab Ind. Pau- tista Ltda.
Cia. Ltda. - No 383.805.
- NO 383.845.
lista de Cabos Ltda.
No
570.745
Sopa
Paulista
Ltda
N9
363.262
Sacora
Ind.
e
Co363A59 - João Batista de 011NO 383.806.
No 578.746 - Capri Imobiliária Limércio S.A.
veira.
N9 570.749 - Komat Administra- mitada - N9,383.846.
N9 363.268 - J. B. de Olivaira.
e Participações Ltda. - N9
No 578.754 - Pedro Liasch Filho
N9 363.164 - Orlando do NasciN9 363.270 - djillianIzação Brasil- ção
383.807.
- No 383.847.
mento.
norte Ltda. ORBRAN.
N9 363.165 - Espólio Emalo CoN9 570.750 - 1VIontenegro AdminisN9 578.804 - Ind. e Com. de MóN9 363.272 - Ceara Aparelhos Elé- tração
lavita.
e Participações Ltda. o- N9 veis Faro Ltda. - No 383.848.
tricos Ltda.
383.808.
No 363.167 - Imobiliária Roma LiN9 376.767 - Johensa Industrial e
N9 578.8G5 - Soc. Fabril de CalNo 570.758 - Viriato Vicente - NO
mitada.
Comercial Ltda.
.
çados Sofacal Ltda. -- NO 383.849.
383.809.
NO 379.765 - Construtora Marabá
• No 578.818 - J. Raimundo de SouN9 363.168 - Comarcial e ImporSociedade Anónima.
N9 570.759 - Viriato Vicente - NO za - NO 383.850.
tadora São Carlos Ltda
383.810.
NO 379.766 - Conatrutora Marabá N9 570.791 - Fazenda Eliziária Li- NO 578.836 - Asplan S.A. Acessoria
N9 363.1169 - S. A. Emprêsa de
Sociedade
Anónima.
em planejamento - NO 383.851.
Viação Aérea Rio Gtandense Varig
mitada - N9 383.811.
NO 578.841 - Aliaço Ferragens LiN9 379.789 - Ind. e Com. de Cai- N9 570.795 - '
N9 363.171 - A. Costa & caia.
línica Nossa Sonho- mitada - No 383.852.
xas e Mostradores para Relégios Pa- ra da Piedade -CNO
383.812.
No 363.172 - J. G Melo.
tricia Ltda.
No 578.842 - Açucareiro. Santo Alem
N9
379.806
NO
J.
li.
Ataide
Can570.799
Produtora
e Expor- xandre Ltda. - NO 383.853.
N9 363.174 - Manoel Antonio Bar- celem-se os registros.
tadora de Madeiras Horizonte Ltda.
NO 578.852 - Arturo Cerd Reig
bosa.
Proema. - N9 383.813.
Na 383.854.
arotificasado
N9 363.175 a-- Soc. Educacional de
NO 570.801 - Produtora e ExportaNO 579.031 - Nitromina Ind. •
Minas Gerais Ltda.
Ficam notificados (.4 requerentes dora de Madeiras Horizonte Laaa,
Com. de Explosivos Ltda. - Ne
Proema.
N9
abaixo
mencionados
a
comparecer
a
383.814.
N9 363.193 - Apoio Comércio Inêste Departamento no prazo de noNO 570.803 - Armando Gesino - 383.855.
dústria Litotipogralica Ltda.
N9 579.304 - Organização Corista
N9
383.815.
venta
(90)
dias,
a
fim
de
efetuar
o
N9 363.195 - Fruchauf Trailer S.A.
Ltda. - Reg. 383.856.
pagamento
da
taxa
final
de
acôrdo
Ind. e Comércio.
NO 572.959 - Servas Com. e Recom o Deareto n9 254 de 28 de feveN9 579.411 - Eletrônica e Mecapresentações Ltda. - NO 383.816.
N9 363.196 - Fruehauf Trailer S.A. reiro de 1967.
NO 572.981 - Miguel Ribeiro Jaco>. nica Indl. Hernandez Ltda - RegisInd. e Comércio.
tro 323.857.
N9 568.320 - Manoel Kherlakian - NO 383.817.
N9 363.197 - Fruehauf Trailer S.A.
S.A.
Ind..
e
Com.
de
Calçados
Ind. e Comércio.
Na 572.998 - Hedwig Administração No 579.422 - Laticínios Sanar LiN9 383.770.
mitada - Reg. 383.858.
e
N9 363.198 - Fruehauf Trailer S.A. No 568321 - Manoel Kherlakian Participações Ltda. - No 383.818.
N9 579.427 - Detrepol Produtoa
Ind. e Comércio.
S.A. Ind. e Com. de Calçados NO 573.471 - Interciel Comi. e Químicos Ltda. - Reg. 383.859.
N9 383.777.
Indl. de Eletrônica Ltda. - NO NO 579.448 - Algaren Construções
N9 363.199 - Fruehauf Trailer S.A.
Ltda. - Reg. 383.860.
NO . 568. 122 - Manuel Kherlakian 383.819.
Ind. e Comércio.
N9 363.200 - Fruenauf ardial. S.A S.A. Ind. e Com. da Calçados -N9 573.637 - Comi. Importautaat NO 579.47' - Ind. Mecânica Great'
Ltda. - Reg. 383.861.
N9 383.778.
“2 4-onT3r Ltda. - No 33.820.
Ind. e Comado.
N9 568.330 - Manool
N ? 573.T54 - Emprcrndiri•entaa No 579.616 - Quimira Farmacêutia
N9 363.201 - Dçrueilauf Trailer S.A. S.A. Iad e Com. de Calrdos Administração Aricultur t ca rikkho do Brasil Ltda. - Jaegiria
Ind. e Comercio.•
NP 383.775.
T ad. e Cl
*da. - N 383.821.
tro 383.862..
••n11
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N9 584. 719 - Donato Busetti N9 576.249 - Hagacebe Instalações
N9 592.619 - Antônio Rodeirues
Registro 383.903.
Técnicas Ltda. - Reg. 383.939.
- Registro 383.978.
N° 392.496 - Alice Modas Ltda. N° 587. d59 - Stahlgruber Otto GruN° 576.447 - Importadora e ExN9 593.193 - Moinno
Reg. 383 864.
ber & CO. - It.:g. 383.904.
portadora Gerva Ltda. - Registro S. A. Indústria e Coinéi gio -- ReN9 410.991 - Carparelli S.A. Ind.
n9 383.940.
gistro 383.979.
N9 590.794 - Instituto Santa Filoe Com. de Bebidas - Reg. 383.865.
inena,
Soc.
Ltda.
Reg.
383.905.
N9
576.634
Supermercados
PegN9 593.739 - Patentrad Serviços
N" 495.672 - W. R. Grace & Co.
Pag S.A. - Reg. 383.941.
Técnicos de Propriedade Industrial
- Reg. 383.866. •
N9 659.598 - Ernmaneul Gorens- Registro 383.980
N9 578.678 - Elmond Byron Reattie S.9C.593.788
N9 495.873 -- Hermenegildo Emílio teM - Reg. 383,906.
- Amasilio Teixeira de
N1
R'eg
.
383.942.
Dani -- Reg. 383.867.
N9 731.180 - Rafael Flores MoreiCarvalho - Registro 283 981.
383.907.
N9 579.098 - Loca & Cheli Ltda. N" 575.510 - Ind. Gráfica Schnei- lio - Reg.
No 593.972 - Merell
N9 504.942 - Rádio Globo S.A. - Reg. 383.943.
der Ltda. - Reg. 383.868.
Regente Ltda. - Registro 383.992.
Reg.
383.908.
N9 575.684 - Celben Ltda. Ind. e
N9 579.897 - Casa Bei-Flori Ltda.
N9 593.994 - Lanches Cidnay Ltda.
'Com. de Ferro e Aço - Reg. 383.869.
N9 504.949 - Rádio Globo S.A. -- - Reg. 383.944.
- Registro 383.983;
Reg.
383.909.
No 581.203 - Unibras União Nacio• N" 575.686 -- São Paulo Alpargatas
g. •
- Reg. 383.870.
N° 543.776 - Ind. e Com. de Desi- nal das Inds. Brasileiras - Registre • 149 594.029 - Lee Man Tse Kul
Reg'stro 383 '134.
dratados
S.A.
'comer
Registro
nún9
383.945.
N9 594.081 -- Lanchonete Mendes),
N 9 575.692 - José Maria Vasconcelmero 383.910.
N9 583.548 - Minnesota Mining and Ltda. - Registro 383.985
g- Chaves - Reg. 383.871..
N9 543.780 - Ind. e Com. de Desi- Manufacturing Company - Registro
N9 575.850 - Laboratório SuwisN9 594.084 - Im J binária Laguna
darm do Brasil S.A. - Registro nu- dratados S.A. Icomer - Registro nú- no 383.946.
Ltda. - Registro 383.986.
mero
383.911.
mero 383.872.
N9 587.188 - Carlos de Sá Bezerra
N 9 594.138 - Joka "anos Bittencourt da Costa - Registro 383.987.
N9 552.928 - Editôra Boavista Li- - Reg. 383.947.
N9 575.861 - Marujo's Boutique mitada
N9 588.881 - Avícola Centro Ameri- Reg. 383.912.
N9 594.170 - Catif Pegões Alanio
Modas Ltda. - Reg. 383.873.
N9 555.940 - Isnard Bezerra de cana Ltda. - Reg. 383.948.
Ltda. - Registro 383.988.
R" 575.930 - Adão Ruben COrrea Carvalho - Reg. 383.913.
N° 589.439 - Oliveira Vaz Tecidos
N9 594.171 - Cia Industrial SchMon - Reg. 383.874.
No 565.235 - Irisam Inds. de Ma- Representações Ltda. - Reg. 383.949. losser S. A. - Registi g , 383.989.
575.935
-Ind.
de
Produtos
Quídeiras
Santa
Maria
Ltda.
Registro
N9
N9 594.188 - Dereone Auto r'ecr-ç
N9 589.665 - Queri S.A. Ind. e
micos a,fõnaco & Castro Ltda. - Re- n 9 383.914.
Ltda. - Reg'stro 383.99(1.
Com. - Reg. 383.950.
pjstro 383.875;
N" 566.189 - De Minus Com. e
N9 594.189 - De 'emir . Auto Peças
N9 591.868 - Betty Indl. Ltda. N' 576 226 -- Plásticos Phenix Ltda. Ind. de Roupas S.A. - Reg. 383.915. Reg.
Ltda . - Registro 383 .a91.
383.951.
Pecar
-- Reg. 33:3.876.
N9 594.191 - agrenna
N9 566.190 - De Milus Com. e Ind.
N9
377.272
Moinho
Santa
Rosa.
,
Registro
382.992.Auto
Ltda
N" 576.387 - Parke Davis & Com- de Roupas S.A. - R'eg. 383.916.
- Reg. 383.952.
p.nv-- Reg. 383.877.
N9 594.214 -' Cia Fidel i dade de
No 566.332 - Mangels Ind. S.A. N9 390.690 - Carlos Alberto Ramos Seguros Gerais de Se g li gos Gerai, N . 576.478 - Ind. e Com. de Mó-•
Reg.
383.917.
de
Carvalho
Reg.
383.953.
.vcis Diarlepa Ltda. - 383.878.
•
Registro 383.993.
N9 557.565 - Associação dos EmN9 391 922, - C.M.C. Centauro
N° 576.486 - Enock Sampaio da
No 594.250 - Ce.realisia Quatro
pregados da Cia. Usinas Nacionais - Moto Clube - Reg. 383.954.
Lindar. - Reg. 383.879.
Cantos Ltda. - Registro 383 (6)4.
Reg. 383.918.
N° 403.396 - Ballantyne Stewart &
N 9 576.512 - Truzzi Indl. Textil
N9 594.379 - Casa. c1 .1 Banha Co-.
Co.
Ltd.
Reg.
383.955.
N9 568.544 -- Kim Publicidade LiRegistro
Ltda. - Reg. 383.880.
mércio e Indúst ria S. A.
mitada - Reg. 333.919.
N9 420.271 - Lanifício Santa Inês uç 383.995.
N9 579.629 -- Gilbe Ind. e Com.
N 9 568.812 - Manoel Kherlakian Ltda. - Reg. '383.956.
N9 594.384 - Ca' tia Banha CoLtda. - Reg. 383.881.
S.A. Ind. e Com. de Calçados N 9 427.550 - C. Anibal Branco - mércio e Indústria S. A. Registra
N" 579.633 - Gilbe Ind. e Com: 1-leg. 383.920.
Reg. 383.957.
no 333.996.
R'eg. 383.882.
Ltda.
N9 437.503 - Inds. Gessy Levei'
N° 568.814 - Manoel Kherlakina
N9 594.385 - Casas da Banha CoS.A.
Reg.
333.958.
N9 579.634 - Gilbe Ind. e Com. S.A. Ind. e Com. de Calçados ci.o e Indústria S. A. - Registro
ei
oisLtda. - Reg. 381.883.
Reg. 383.921.
N 9 437.504 - Inds. Gessy Lever ç 383.997.
S.A.
Reg.
383.959.
N 9 579.635 - Gilbe Ind. e Com.
N 9 538.82? - Manoel Kherlakirm
N9 594.435 - Cia. InduR rial sch
N 9 437.505 - Inds. Gessy Levei
Ltda. -- Reg. 383.884.
S.A. Ind. e Com. de Calçados nnésr S. A. - Re gistro 383.998
S.A. - Reg. 383.960.
N9 579 672 - Antonio Belarmino Reg. 383.922.
N9 594.458 - G'ob‘x Ut.lidacies
da Silva -- Reg. 383.885.
No 440.845 - General Electric S.A S. A. - Registro 3113
N 9 558.827 - Manoel Kherlakian - Reg.
383.96 1.
S.A. Ind. e Cem. de Calçados N9 579.700 - Plastembal
N 9 594.474 - Ustr buidora de PrO-N9 458.418 - - Cobase Cia. Bras. de dutos
gens Ind. Ltda. - Reg. 383.886.
Reg. 383.923.
Farmacêuticos Araribola LI na.
Engenharia e Eletricidade Ltda. - Registro 384.400.
No 553.831 -- Manoel Kherlakian Reg. 383.962.
N° 579.725 - F. Oliveira Agro Ind.
A. Ind. e Com. de Calçados -e Com. Ltda. - Reg. 383.387.
No 594.475 - Distdbu gloga de ProN 9 458.441 - Com. e Ind. de fiou- dutos
Farmacêuticos Arariboat Ltda.
Cerâmica &mano Li- Reg. 383.924.
N° 579.924
pias Saul Ltda. - Reg. 383.963.
N° 568.849 - Manoel Kherlakian
mitada - Reg. 333.888.
N9 460.948 - Ballmart Material, - Registro 384.001.
111y...
N" 579.925 - Cerâmica Suzano Li- S.A. Ind. e Com. de Calçados - de Construções Ltda. - Reg. 383.964.
N9 594.576 -•Ciba 3ocieté At
mitada - Reg. 383.889.
Reg. 383.925.
Registro 384 0,12.
N9 460.965 - Eletrêgontiica Fradi- me - 594.613
-- Thairriz Nunes da
N9
N" 579.940 - Reprerientações TécN 9 569.565 - Sonata Ind. de Ap g que Ltda. - Reg. 383.965.
Fonseca - Registro 384.003.
nicas Multem Ltda. - Reg. 383.890.
gos Elétricõs Ltda. - Regisi go nú--iel
N9 534.629 - Lutcher S.A. Celulose
mero 383.926.
N9 594.659 - Capr . •mobiliá ria I:Nt 582.103 - IMIL Imobiliária liaN" 569.569 - Fábrica de Linhas e Papel - Reg. 383.966.
mitada -- Registro '384.004,
poli., Ltda. - Reg. 383.891.
N° 575.521 - jabra Merched YousSetia. S A. - Reg. 383.927.
N9 594.662 - Caiu" nnabiliá .la Lisef Chabond - Reg. 383.967.
N" 531.907 - Fábrica de Bebidas
Panificadora
Senhor
N
9
N9 576.598 - Indústrias Gessy Le mitada - Registro 381.005.
riratinga Ltda. - Reg. 533 892.
• ao Monte Ltda. - Reg. 383.928.
N9 594.663 - Caiai imobiliário
ver S. A. -- Rcpistro 383.968.
N9 569.975 - Bilha & Bicciardi
N 9 582.537 -- Calçados egis Lida.
N9 576.599 - Indústras Gessy Le- mitada - Registro 134.00e.
Reg . 383.929.
- Reg. 383.893.
ver S. A. - Registro 383.969
N9 594.664 - Capr'
582.620 - Ma.gnesita S.A.
N: 570.459 -- J. R. Fermer - ReRegisiro '384 907.
N9 576.804 - Valery Perfurn gs ,clo mitada
R.eg, 383.894.
gistro 383.930.
Brasil S. A. - Registro 383.970.
L:594.666 - Canil
N
o
N" 533.042 .- Cia. Importadcra de
N9 570.593 - Brascan.dia Com. e
N9 577.038 - C;a. J. L. fores ninada -- Registro '3ii4.008.
Petróleo - Reg. 383.895.
Ind. de Máquinas e Equipamentos Comércio
L1lInob'liá
ria
e Indústria - Reg'stro nuN9 594.667 - Canil
N" 583.150 - Celso Dado de Quei- Ltda. -- Reg. 383 931.
Registro 384.009.
mitada
mero 383.971.
goz Guimarães - Reg. 383.896.
N9 587.488 - Depósito de Beb' das N9 594.710 - Concl giag‘x Soc. D
N9 573.192 Vendilar OrganizaN9 539.151 -- CeR.o Dag io de Quei- ção Mercantil de Vendas Domiciliares Heliopolis Ltda. - Registro 383.972. tribuidora de Late x e figigeneraclo:1.tda. - Reg. 383.932,
ioz Guimarães - Reg 383.891.
N9 590.025 - Soc. de Arquitetura Ltda. -- Reg' st ro 3E4.010.
R' 583.420 - Riq - Reunidas l p
N9 573.193 - vendilar Organização e Construções Cobarco Ltda. - Re14 9 594.718 - And.'e Nap rilc:c) -dú.striaQuímcsLtda.-Regisro Mercantil de Vendas Domiciliares Li- gistro 383.973. •
Registro 384.011.
mitada - Reg. 383.933.
n9 333.898.
N9 590.372 - Angelo Damasceno
N9 594.745 - Joaquim José P:nto
Titex Ltda.
RegisN° 575.384 - Posto e Garage Alva- Barbosa - Registro 383.974.
N' 533.464
- Registro 384.012.
ro Ramos Ltda•. - Reg. 383.934.
tro 333.899.
N9 591.502 - Oliveti I .1 dustiial
MCSN't`¡M
N9 594.762 - Inctás:
N 9 575.707 - Livraria Imperador S. A. Indu ,tria e Comércio de Má- Ameno
N9 583.980 - Soc. Farmacêutica
Ltda. -- Reg'stro 334.013,
Ltda. - Reg. 383.935,
Virmona Ltda. - Reg. 383.900.
qu'nas para Escritórios - Registro
Tito Natini. - Regis- n9 383.975.
N9 .b76.197
N9 594.765 - Fálir:ca d.i Confee- •
119 585.584 - Madeireira Entre Rios
tro 383.936.
Ltda. -- Reg. 383.903N9 591.890 - Samson Co: ov.tz - cões Infantil SI :a' Ltda. - Regi , Rio 384.014.
N9 576.198 -- Tito Batini -- Regis- Registro 383.976.
N9 584.628 - Laboratório PiratiN9 591.911 - Catei S. A. CJITY5q'Ci0
N9 594.780 - ,,Anjorna
ninga S.A. Produtos de Aerosol Far- tro 383.937.
raacêuticos e Parfumarias - Registro Ne 576.245 - ?esquiá Ind. de Fa Adm"n'stração Transporte Exportacão E'etro Metaiú •gica Lida n9 384.015.
eas Ltda. - B. 383.938.
e Indústria - Reristro 34.975
n9 383.902.
- Reg . 383.863

*et-.

Segunda-feira 2t.

DIÁRIO OFICIAL (Seção b61)

Novembro de 1968 5537

N 9 594.781 - Depósito de Materais
para Const r ução Jabe Ltda. - ReOstro 384.016.
N9 594.801 - Ductor Comérc i o 111s:ilações e Engenharia - Registro
no 384.017.
N9 594.871 - Pasaificadora Nove
de Abril Ltda. - Registro 384.018.
N 9 594.912 - Olin Mathieson Chemica! Corporation - Registro 384.019
N9 595.581 - Metalúrgica Giovanni. Ltda. -- Registro 384.020.
•
No 595.658 - Irmãos Gue r ra Registro 384.021.
N 9 596.063 - Dabi Indústria Brasileiras de Aparelhos Dentários S. A.
-- Registro 384.022.
N9 596.080 - Telnac Telefones Nacionais Ltda. - Registro 384.023.
N9 596.098 - Frevit Importação e
Comércio de Matérias Primas Ltda.
- Registro 384.024.
No 596.128 - Afes.dora Catumby
Indústria -e Comércio Ltda. - Registro 384.025.
N9 596.132 - Indústr i a de SenaIheria Buruz Ltda. - Regist.io número 384.026.
NO 597.035 - Indestria Textil •oatari Ltda. - Registro 384.027.
No 597.049 - João Vicente de
Araujo Filho - Registro 384.028.

NO 594.595 - Casa Piano Câmbio Ne 582.671 - José Sotero de SOUS%
Exigências
Passagens Turismo Ltda. - Regis- - Registro 884.088.
Termos com exigências a cura.
tro 384.051.
NO
.318
3. R. Geigy S. A.
N9 594.605 - Indústria e Comércio - Registro 584.089.
Dr. Willmar Schwabe 01)1In1
Molmec Ltda. - Registro 384 052.
pedido de oaduoldRde da mar%
NO
.5572
Televieão Receie:dor No
Pieurinschevabe n e 250.199.
NO 594,713 - Ebro Moagem e Be- Se A. - Registro 984.090.
neficiamento de Minérios Ltda. - INT9 503.598 - Televisão needelelor
Diversos
Registro 384.053.
S. A. - Registre 384.091.
Porem Mandados cancOar de acôr.,
No 594.714 - Metalúrgica Oligon
N 9 185.592
Televisão lilecalsiOr do com o .ort. 110 do código os roo
Ltda. - Registro 384.054.
S. A. - Registro 384.092.
gistro abaixo.
N 9 594.750 - Comercial Importa- No 584.094 - Charutaria COrsalva
NO 859.297 - Linludayl Indústria
dora Gilmore Ltda. - RegleiIro .nft- Ltda. - Registro 384.093.
e Comércio de Linhas Ltda.
mero 384.055„
NO 584.341 - ABC Rádio e Tele- No 369.308 - Móveis H. S. -Ltde.
N9 594.792 - SOc. A Min lar de Re- visão S. A. - Registro 384.094.
NO 859.312 - HirotOshi Seis!.
paros Navais Tecnave Ltda. - ReNO 584.374 - Cia. Metalúrgica NO 359.327 - Corradi y Compafilts
g l etro 384.056.
Franco Bras. - Registro 384.095
- Sociedad Anoterna, IndUEstriel, CO.
N 9 594.807 - Montil Montegens
NO 584.386 - Wilson da Cunha alumiar Financlera e inmObilleria.
Indústrias Lida. - Registro 384.057.
Pôrto - Registro 384.096.
NO 359.341 - Comércio e Indústria
N9 594.896 - Indústria de Plástede Materiais para Eletrônica Santo.
cos El-Nil Ltda. - Registro 384.058. N 9 584.462 - Perfumarias Phebo mar Ltda,
S. A. - Registro 384.097.
N O 594.914 - Divar Ltda. - ReN9 584.645 - Comércio e Indústria N O 359.345 - Quimpaar Comércio
gistro 384.0.59,
de Móveis Frete Ltda. - Registro e Indústria Ltda.
NO 359.953 - Editôra Outubro Ltda.
NO 595.307 - Dezan Comércio, In- n0 384.098.
dústria e Representações Ltda. - NO 584 - 789 - }Man] Falael Ltda, - NO 359.413 - Bar c Mercearia Santa
Terezinha Ltda.
Registro 384.060.
Registro 384.099.
N 9 595.301 - 4 P - Pinturas de
N9 584.781 - Comercial e Impor- N 9 359.415 - Arnica Peadutos Quie
Plásticas para Propaganda Ltda. - tadora de Ferragens Limoj Ltda. - micos Ltda.
Registro 384.061.
Registro 384.100.
NO 359.416 -- Cyrillo Molhe IndeSN9 595.557 - Indústria de Malhas.
tria e Comércio S. A.
No
585.004
Atelier
de
Peles
Ba.1-•
Wilmar Ltda. - Registro 384.062.
NO 359.443 - Orgel Organizsteeo
NO 595.753 - Archi Ltda. Cia. Ori- four Ltda. - Registro 384.101.
Comércio e Distribuidor , " Ltde,
NO
585.054
Bonecas
Regina
Lientadora de Publicidade e Ampliações
Notificação
mitada - Registro 384.102.
•
N9 359.445 - °reei Organizareão
de Negócios - Registro 384.063.
Ficam notificados requerem% N 9 595.790 - The 'Goodyear Tire
Comércio e Distribuidora Ltda.
N9
585.210
Importadora
de
Teabaixo mencionados a comparecer a Rubber Company - Registro 384.064. cidos Polaris Ltda. - Registro núN9 359.536 - Ossvalo Dechechi
este Departamento no prazo de noNo 359.552 - Tellus, Comércio e I n
NO
595.8E5
Peças
Muvilop
de
mero
384.103.
venta (90) ci l as, a fim de efetuar o Parabrisas Ltda. - Registro 384.065.
-dústriaeGênosPrecivLtda.
pagamento da taxa final, de acôrdo N 9 595.969 - Isoterma Comércio N9 384.104 - Auto Põsto Rosário
Eimas
NO
359.752
-Eng.
e
Intins-com o Decreto n 254 de 28-2-67.
'Indústria e Representações Ltda. - Ltda..- Registro 384.104.
N9 585.364 - - Produtos Quim:cos tria de Mecanização Agrícola S A.
NO 597.088 - AutO Peeas Mosque- Reg i stro 389.066.
Dedo
de Deus Ltda. - Registro nú- I NO 359.643 - FIJrestadora
teiro Ltda. - Reg l stro 384 029.
trial e Financeira. Alvorada Ltda.
NO 596.0E2 - Robes Propaganda mero 384.105.
N 9 597.112 - Serviço Psiquiátrico Ltda. - Registro 384.067.
NO 360.647 - - Pioneci Rádie S. A.
N9 585.490 - Jarnil Pedro - Rede Urgência Ltda. - Regietro nú- NO 596.16:1 - Irmãos Ace r bi Ltda. gistro
, rndústria e Comérc'o.
384.106.
- Registro 384.068.
mero 384.030.
O 585.539 - macio Ga g reel Mala
NO 3tl0.665
Representaçõ2c 120.
N e 597.114 - Coene,e S. A. Enge- NO 597.047 - Distribuidora de, Se- NRegistro
384.107.
per Ltda.
nharia e Const r uções - Registra nú- lidas Silveira Ltda. -- Registro nú- - NO
585.639
Sanlidria
Sorocaba
mero 384.031.'
mero 384.0E9.
No 360.670 Caldas 331Ltda. - Registro 384.108.
N O 627.222 - Ca. Triângulo de N 9 597.104 - Juntas Record S. A. N9 585.664 - Jordão Indústria e zr
Reoresentacões - Registro 334.032. Indústria e Comércio - Registro nü- Comércio de Madeiras Ltda. - Re- N9 369.n3 - Álvaro Valle.
N o 36 0 .675 - E s tr utu r as Metálicas
N 9 627.223 - Cia. Triângulo de m-ro 384.0(6.
N. S. do Carmo Ltda.
Representações - ftg stro 384.033. N O 406.03e - GeraMica Fogni S. A. gistro 384.109.
NO 585.686 - Geraldo Nunes de
NO 360.678 - Sabtr Revendedora
•- Registro 384.071.
N9 627.224 - Cia. Triâneulo
de Livros LiC37
Representações - Registro 284.034. NO 406,040 - Cerâm'ca Fogn i S. A. Oliveira - Registro 384.110.
N 99 644.028 -- Cantina Sorrento -- Registro 394.072.
N o 585.716 - Werner Lambert
NO 360.684 Mart,ns
S. A. - Registro 384.035
A.
N9 406.976 Intercarabio Eletro- Pharmaceutical Company -- Regis- Ferreira
tro
384.111.
mecânico
I.
E.
M.
Indústria
e
CoN 9 594.381 - Casas da Banhe CoNO. 360.695 - Co;:a Anil BalricaLida.
mércio e Indústria S. A. - Regis- mércio S. A. - Registro 384.073.
NO 586.083 - nrinesota 7A4Vuirig
N9
420.420
Nautilus
Representatro 384.036.
And Manufacturing ComPany - Re-ções Gerais Ltda. - Reg i stro nenine- gistro 384.112.
No :160.697 Cosia Ar.ttl .13:./neá-0
N O 594.382 - Casas da Banha Co- ro 384.074.
mércio e Indústria S. A. - RegisNo 586.121 - Alfredo S. GrIsaeo L
ri toiti. L13d6 '01. 6e9
Aut3 Peças
N O 539.291 - Cia. Brasileiras Rhotro 384.037.
Ltda. - Registro 384.113
diaceta Fábrica de Raion - Registro &NCia.
O 586.150 - Indústria Agro CON 9 532.146 - Taft Magazines S, A 11 9 384.075.
Cassava E. A. -- Registro N O 360.702 - Rol-Car Rotamentos
Ctimércio e Indústria - Registro N o 550.073 - Oscar Tavares - Re- mercial
e Peças para Automeveis Ltda.
384.114.
9
n
n o 384.038
e i stro 384.076.
e
N O 360.706 - Gaglians
Cia.
N O 556.534 - Armando Joaqu'rn
DIVISÕES e SESSÕES
NO 550.0'79 - Alby Morgado -- ReNo
360.717
RB
Resistêncies
L:oia - Registro 384.030.
gistro 384.077.
Brasileiras S. A. Indústria e GeExpediente de 19 dia novembro
N O 591.493 - Olivette Industrial N9 551.962 - Soc. Paulista de Demerei° de Componentes Eletrônieoa
Socip Ltda. - Registro núde 1968
S. A. Indústria e Comércio de Má- tergentes
NO 360.740 - Dr. Giannino
calinas para Escritório - Registro mero 384.078.
Republicado por ter saldo com In9 384.040.
NO 553.748 - 14,G
Representa- correções no D.O. de 17-10-68.
NO 360.741
Dr. Giannino
N o 594.078 - Oficina de Rádios ções Gerais: Ltda. - Registro 584.079.
Marcas de feridas
L i x Ltda. - Regist ro 374.041.
NO 560.894 - Ormonoterania Rich- NO 472.760 - Compensa - 'piadei- lardi.
N 9 594.108 - Indústria e Comércio ter do Brasil S. A. - Registro núN9 360.747 -- Ropesa Produtos Ele.
ras Compensadas da Amazonia Com- irónicos
Eersaki Ltda. - Registro 384.042. mero 384.080.
Ltda.
panhia Agro Indústria e Compensa
N O 594.238 - Amei Administrações No 561.E 1 19 -e: Helena de Almeida - Classe 4 - Com exclusão da ex- NO 360.755 - Ltimink,ws Minas GeS. C.Registro
384.043.
- Registro 384.081.
pressão fabricação de
rais Ltda. Lumig.
No 568.070 - Fa rbenfabrikem Bayer No 048.183 - Belgobras -BelgoN O 594.258 - Interdis Cinemato- AktiengeselIschaft
N9 360.759 - Jane Ribamar da
bras
.
A.
Importação
e
Comércio
Registro
Weltegráfica Ltda. - Registro 384.044.
Costa.
r° 384.082,
Classe 31.
N9 594.436 - Cia. Industrial Sch- N9 568.259 - Condural S. A. Con- NO 472.645 - X Peia Le Stylo Qui No 36 e .764 - Agêncla de Correta-0
lceser S. A. - Registro 384.045.
Reroplit Tout Seul - Le Foyer et gern de Livros e Revistas Ltda.
Elétricos em Geral - Regis- se
Cie., Comerciando Também como Jif
N o 594.459 - Globex Utilidades dutores
tro
384.083,
S. A. - Registro 384.046.
- ~emalo, A. J. Fagard - Clas- NO 360.767 - Máqu i nas Cererederee
se
17 - Com exclusão de móveis de Morando S. A.
131
General
Mills
NO
568.
1
594.486 - Fios e Cabos Plásticos
escritório.
Regista° 384.084.
NO 360.772 - Cadae
cio Brasil S. A. - Registro 384.047. - NO
579.047 - Fábrica de Calçados No 545.574 lações , Agro Comerciai.
No 594.542 - Auto Elétrica 707 L i
Caetano
Ltda.
Registro
384.085
-mitadRegSro84.0
Mondego Ltda. - Claese 36.
No 3G9.'774 - Harness Tire do Breco
N 9 582.262 - Confecções Bainbusi- Titulo de es # abelee.inen f.o deferido
Indústria e Cometei° Ltle,
NO 594.543 - Confecções Kirszen
No 544.137 - 0:to n'lts d.e La Roca
nho Ltda. - Registro 384.086.
Ia tuna Ltda. - Registro 384.049:
- Otto No 360.776 - Cooperativa de CoeNO 582.315 - Fri norpa S. A. Fri- - Ple. q tienee
' Ne 591.553 - Rocil icx Indústria e gorífico Norte Parannence - Rg s
Funcionário! da Reei S.
Cias.-ses 28 e 3e
rrar,spôrtes Ai';'eos São Paulo S. A.
r:ienércio Ltda. --e Registro 384.050.
no 384.087.
- Ate. 97 n" 1.
•••,h

O.

•

11

C*4. -

mio dos

'aos

5538 entanda.feira 25
N9 360.777 - Comeialo e Inclua•
Bala Stamol Ltda.
• 380.780 - "Leila's Boutiqua MoNas Ltda.
.S O 279.359 - Indústrias Reunida
tientico Ltda.
No 379.889 - Lorentecefil Indústria
Comércio Ltda.
:No 379.891 - Rádio Paranda Ltda.
al'9 379.969 - Karl Fi.x Paraná.
Cancelem-se os registros.
Exigincias
Termos com exigências a cumrir:
.a19 35.1a - Bar e Linches Lou3'eir0 fr,td.a.
:M 9 635.116 - Dr. Helladiu Franalaeo Capisano.
No 635.133 - Aveholand Comércio

Me Ave . , abatidas Ltda.
N9 635.114 - Metalúrgica Dai

SUL%
NQ 635.160 - Fainapa Indústria a

Roménia de Ferros Ltda.

Wo 635.161 - Famapa Indústria e
Roménia de Ferros Ltda.
1‘1 9 635.170 - Confecções pensa LiImitada.
N9 635.102 • - Transpartes Sul Era311 Ltda.
N9 635.103 - Transportes Sul Eraali Ltda.
No 335.282 - Bambino Comércio
Brinquedos Ltda.
N9 635.263 - Bambino Comércio
Ne Brinquedos Ltda.
No 335.264 - Bambino Comércio
Ne Brinquedos Ltda.
No 635.265 - Bambino Comércio
Ek Brinquedos Ltda.
No 635.101 - Antônio Martinelli
Witinhoz.
N O 635.556 - Dripp Indústria e
Nmérelo cie Lubrificadores Ltda.
NO 235.558 - Dripp Indústria e
>mércio de Lubrificadores Ltda.
No 635.604 - Surnitomo Shoji Liánitada.
No 635.697 - Ditec
Diesel TéeIIfica Máquinas e Motores S. A.
SN 9 635.698 - Ditec Diesel. Teca
Nica Máquinas e Motores S. A.
No 635.744 - Karn Serviços Eletro
Wlecânicos Ltda.
NO 635.788 - Vidrotempo ComerDto e Colocação de Vidros Ltda.
NO 635.789 - Uma do Sul InchasDria de Condutores Elét ricos Ltda.
No 635.790 - Dante Franc?aani.
No 635.791 - Herculano Tugilio.
3anchez e Manoel Minrarro.
19 135.793 - Auto Pôsto &copula)
Estda.
No 135.709 - Coforja Correntes e:
Forjados Brasil S. A.
2'19 335.803 - Calçados Glannella
Uda.

51 9 335.004 - IVIilene Bazar e Crea-•
[95es Infantis Ltda.
No 635.830 - Angelina Biancalatta:
No 635.848 - Luvoicar annércio
Peças para Automóveis e Oficina
Mecânica Ltda.
No 635.865 - VVest's Piling & Cons
ruction Company Ltda.
K9 635.886 - Pre Pabrirados de
:ronereto Santista Ltda.
No 335.901 - Indústria •J coméraio Abdalla, Farah Ltda.
No 635.901 - hadústrik
Coméraio Abdaila Farah Sada
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No 335.929 - Eletro injet Faxinai.

NO 635.887 - Soc. auhsta de Vigas
Ltda.
No 627.010 - Mac á- urea 2 Temago
Ltda.
No 628.402 - Indústria Agro Pecuária São Jorge Ltda.
Café Camões S. A. -a Junto ao
registro 214.138.
No 639.920 - Soc. de Pedra Jolaar Ltda.
No 640.352 - Multi Vendas Negócios Imobiliários Ltda.
No 640.418 - Termac ast S. A. Distribuidora Quitnica Varmacêutica„
No 640.588 - Expresso Rodoviário
Divindpolis Ltda.
No 640.692 - Restauxante Escandinavo Ltda.
No 640.728 -I- Sol Fios de ,Fibra,s
Ltda.
No 640.268 - Panificadora Praiamar Ltda.
No 540.344 - Simca do Brasil S. A.
Indústria de Motores Caminhões e
Automóveis.
Diversos
Indústria de Bebidas 1?eal Ltda. No pedido de caducidade a marca
Campinho n9 249.935 - Inefiro o
pedido de caducidade nos termos do
parecer da S. Legal.
Arquivimentos cia processos

Foram mandados arquivar os seguintes processos abatxo mencionados.
'No 622.374 - S. A. Moinho Santista Indústrias Gerais

Novembro de 1959
-

NO 631.103 - Mantratura de Tapetaz Nage Ltd.z,
- Arquivem-se os processos
Oposições

Listas Telefônicas Brasileiras S. A.
Páginas Amareles - Oposições aos
termos 854.071 marca Informativo
Norte.
Real Rio Crédito F.nanciamento e
Investimento S. A. - Oposição ao
termo 860.337 marca Real.
Cotonificio da Torres S. A.
Oposição ao termo 858.278 nome de
empresa Tôrre de Veículos Ltda.
Volkswagenwerk Aktiengesellschaft
- Oposição ao têrtno 855.105 marca
Mercewagem.
Diversey Q12-Única LtCla. - Oposição ao têrmo 859.941 marca Dulac.
Montecatini Edison S. P. A. -Oposições aos te rmos 854.671, 854.672
e 854.678 marca Einalemática.
Madeiras Ipiranga S A. - -Oposições aos termos 854.490 e 854.491
marca ML.
Vanguarda Comercial e Imobiliária
Ltda. - Oposições aas têrmos números 859.182 e 859.186 marca Vanguarda.
Indústria e Comércio Astra Ltda.
- Oposições aos Vermos 855.186 marca Astro e 855.185 nome de empresa
Astro Ltda. Indústria e Comércio.
Cia Indl. de Conservas Alimentícias Cica (Oposições aos termos:
N O 856.139
marca doai;
No 855.291 - marca Eiko.
Tietê Cia. Nacional de Seguros.
-(Oposições aos termos:
No 855.415 - marca Tietê;

sEárnços PENOSOS, INSALUBRES OU PERIGOSOS

iwIrk
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DECRETO N° 63.230 - DE 10-94968

Divulgação n g 1.068
EÇ:O: NCr$ 0,40

VEIDA
N.a. Guanabara

Avenida Rodrigues Alves n° 1
Agência 1:
Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembiilso Postal

Em Brasílis
Na sede do D.1.N.

No 854.418 - marca Tietê;
.N9 855. .417 - mares ,nble.néatlar;
No 855.721 - Titulo Tietê CVCre,-,
tagem e Administração de Begurs;
N9 855.416 - Nome de 11:.T.pr.:\..m
Tietê S. A de Crédito Is ..)n.j.rio;
No d55.722 - marca Tietê.
Lastri S. A. Ind. de Artes Gráficas (Oposições acs termos:
857.285 -- marca Lastri;
657.285 -- marca Lastri;
57.227 -- parca Lastri;
357.300 -- marca La857.299 -- marca Lastri;
857.208 -- marca. Lastai;
No 851.302 - 121 <
. pressã ode arora
ganda Calça Lastri sampre atuai.
Produtos Rocha Químicos e Fara
maceutiCos S. A. (Opcsição ao tara
ai-o:

mo: n9 859.391 - marca Salithlar..
Simão Neurnark (Oposição ao termo no 800.993 - marca Haien L'adas)
JEan
(Opção ao
en° 854.692 - marca Bralalc).
Cia. Vinícola Rio Gra,ndenso (Cr-.)°
sição ao termo n9 854.572 - marca,
Sulino).
Tintas União Ltaa. (Oposição ao
têrmo n9 €54.553 - marca União).
Cia. de Cigarros SollZg. Cruz
siçã oco têrmo no 955.543 -Editôra, Verão Ltda.. (Olic3içila ao
termo n9 855.794 -- marca Erablamática).
Inda. York S. A. Produtos Cir:"..rgicos (Oposição ao termo no 8a6.all
- marca I.F.).
Controles Autcmaticas 3erra21 '.Amitada., (Oposição ao • târmaa nÉrac:..0
859.411 - Titulo Organizoção
mar Contabilidade e Adrniinstraar2a
de Bens Ltda.).
Joh. Vaillant ktg. (Opasiçãa
termo no 854.951 - marca Catar.).
Instituto Pinheiros Prodaa, Tara-.
pêuticas S. A. (Oposição ao i.',:rtuo
n9 860.024 - marca Earenol).
Ind. e Com. de Máquinas Aalicolas Campinas Ltda. (Oposição
termo no 869.006 - marra Intua).
Ind. e Com. Thari Ltda. (Cr-calção ao termo n9 639.778 - tila,FZQ
Semuara).
Artefatos de Papel • Real S. A.
(Oposição ao têrmo n o 860.337 marca Real).
Inda. d eCaldeiras Etu-eka
no & Filhos s. A. (Oposição aio Cr-,
mo no 860.189 - marca Eurekaa.
Isopor Ind. e cem. de Fl4nt1noz
S. A. (Oposição ao termo nfrao.am
854.778 - marca Iso).
Argos IncU. G. A. (Cpasição
termo no 854.613 - marca Argo).
eivai Distribuidora da Táttilaa çi
Valôrás Mobiliários Ltda. (Opoalaa)
ao termo 23.9 C53.529 - mar, 3Wval).
•
Ed= Madeiras (Oposição ao Ca-mo n9 816.$a4 - marca Batina).
Veleiro Veiculo S. A. (Oposição eao,
termo no 857.871 - marca Valeiros)..
Eleven Distribuidora de Zetro raa
mésticos Ltda. (Oposição ao tê=
n9 857.823 - marca One Elevaa).
Inda. Quínaler s Resende 5. A.,
(Oposição ao tõrmo no 854.337 marca Quimrei).
Nastlé S. A. (Opcsição ao Ca-roa
rs, 859.253 - marca Cansa),
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PATIENTES DE iNvENç-Âo
PONTOS

PUBLICADOS

Tia 11...949
da 17 de dazombro de 190,1
Requerentes =SIO REROZ.03- D2.280 .. (MANADOS.
Modelo de Utilidades NUM NOWTIP) /C OADO Int NOM iI
00 OLHEM.

1
MaInpiogeâo

•

1 • Invo tipo da Galga paro 'Scans, ou mulher caras..
tarifado por Ga; conalltuito par uma Galga oompxtia da
qualquer Sorna ou tamanha ',para uno: duplos composta de
duaa parbeat uma aupertiniAk (h) • oxltra.inferiortins,00
dento a Geena velos eer voada tanto na' forma oomprida,
coma Ourtar bondo a $unOcr telta por meti de um feohO •
•olear (1)7 ou qualqv.it Galro prostras*, (bottíos-prelselio,ets
•

2 Mio tapa da Calça para homoir ou mulher ',coma
ralvindioada no porto ls repreoentado nos deeenhoo ano..
jtaasna qual o dito fecho(?) podeser suplicado tanto Ido
ma como abaixo do. Joelhos transitaram& ansiai ALEIRO& a
calça comprida em valva? Odre' CO h ets/qa: Curta (i•
090 ihOI:ts bermuda Oto, ).

.1
i

1

• 109 de. pomo t•old0.010, aa eaa Desanda fase de fabricaçÃo, 6 cortato balinidalmenta.
2. -2MM:O de adida can 0 ponte 1, ountarindo por ewto
'O referido tuardósprolidOde neturase
1...Proceaarade =draw ramo p onto
Caraeteritado por apref
autor o roteado tubaej410 mann Uma °Citara lahaitudinal.
4. p ronaso. do adret Canopo:ao 1, earmatesasado poio te.

ao

te de qui o tubo, que iaoltti p010 mor iam leitura longitudinal,
apresenta sua costura Intentada poraanaao Golada, costurada ou
seaalhantee.
TERMO M a 140 728 de 5 de atalha da 1942
Eequerentet X.OUXE AL2IANI .0 , FRANÇA

MOMO DE UTILIDADE: . ESCORA METÁLICA TUMULAR ÁPERPEIÇOADA #

frIvinfteacets
L. - Diepoeitivo de secorament0 para trabalhai de conetruvlo,
eopportando uma mora :Manca tubular Crivada UI:enraias essa.
lanados em altura e abro 0 . qual seapode fixar em altura; por meio
de uma oavilba poleada nam_daetef mattialats OMS
lura dO ouporta

/4.

envolvendo a nona, oaractasitadcapolollato,diftUr rate reabra ser.
ve de aula a martraveaseapodendo deslizar livaamento sobre ala e
/evada par AM peça iateraadiaria repouaandevela arena lebre dita
Luva COM AMON Mamai:~ prounalva em altura proaddima entre à
peça intermedidria wer1uven, de maneira que o arastamento Mb altura antr. a oabega. de, ~ar& w a travessa posar ser reaulan X vontade, primeiro a p roximadas:ente depois Coq prOoloao.
2. - Diapositivo segundo o pónto laearasetarindo.peao Lato da.
' que a p eça interaedidelaaaasiWa aio aparatuitysloámOolx outra.
3. a Dispositivo maganas osapontar 1 oa 2, caracterizado pelo
tato de 'caia a travessa camportrumstandslongltudinal na qual po-

-

de ser deslocada uma corrediça blaquedvel para a posli4adamalads,
de maneira a servir da batente lateral a um elnento, taa oomo o
funda de watlanoo de madeiramento vertical, repounaao eóbratravessa.
4, - Dispositivo iegunio os pontoe. 1 a 3, caxaoterlzado, pelo
fato da qge a travessa luta conatruida da maneira gaa sua .01CtrOni.
dada oa cada ursa. de suma extramiaadaa ao,a foaaullheas a que os
dois ramos ligeiramante.alistleoa da: taraullha l providos de um
meio para eproximd-los um do outro, possam ser. apertados, *Obra um
elemento, tal como um pontalete pára manter por exemplo 0 alto da
=flano de madeiramento vertical.
. S. a Dispositivo faiando co pontoa 1 a 4, oaractealzado pelo
lataaaaaaaria d conatituida por um tubo eolidd.
rio da tranna, rasgando extarlormente, sobre o qual poda apara
funr-ea a luva de maneara que esta reaoaaa abra sua cavIlla de
Lato de que apega

Fia 4

Fie

TERMO: 139.247 D o E3 de "aio de 302,
REQUEBUTE: JORGE TUPIK ?MONOGR . MURARA
PRIVITAGI O DE INVENÇXO: PROCESSO PaRA DETENÇÃO
DE TECIDOS CONTINUOS COM FIOS ENVI3SADCS,
REIVINMACOaa
1. - Processo para obtesçao ae tecidoa oontinuoa com tioe on.
vienan, oaractexaaaao 9010

aala

4h sompanaaaa • 0191449 da 4P

suporte sem aue esta deva atravessa-la.
6. - Idspositivo ceando 03 pontos I a 5, para mweln2o ao vaa
aas apaavnin sob uma lede em concreto armado, caractorizado aor
que a escora aztalica tubular (1) levai-tilo a trave:amad a ), d alo N.
•pr6prio levaao ror um poste tubular (as ) tolosoopando Sei ale, na
.moios de regulagen em altura (11, 12), edé maneira a permitir a re. .
sulagera inclepesacutomente una' Az outra, ao uma parte a anua da a;
Cabeça an ucors (Sa ) acima

nua

do solo, do outra parte, o nível da uso:

rd'
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0 requerente reIvirAiloe? 2ineinonto, (10 aedrie nal 2 SaavernOd
datar/acionai n o cdoigo da Propriedado Yndustrial em tigóro G3 90&er
ridades doo corrospendentee pedido
pooitados na Hupartg gg0 aG
Patentos de em
Vroaqn
7 de naho de 1941 (prineipall O 01
do lO6.2 (ep1ido odiolong 1), xeo;potivanonte 11,/

a? ao 2e9

-e

Novembro de 1968
-

pooição aCatadora do impaotg o uma pooiçQo somada o indluaR

UD

'trinco na armação do adouRo gora firmar libertâvolEsnto o coc!'.3n
'mooitador do impacto em mune 0010e° aWornotivaco
Roivindico-as, do aoârdo coo a WomengEo Iwormozo=3
o o Ar.tu, 21 elo COdiso da 2ropriodado Indootrino C3 prlorid3do do
o
'podido corroopondente dopo Modo ma RepartigUo do :Wvtontoz) doo 230
t,u4la 'Unido* do Acg ridt, ou 8 do l'ovoreire do 1962 0 Pob Uo 2,72.022a

7

22=0 R ' 145.996 de 9 do jaaelro de19630
REQUERENTEs B,R.G, YRAOÇA,
2RIV,Woio DE DOIEUÇÃO8 0 WESOUR4 PARA CHAPAS°,

7

.1"T.P.RAWSPASsligl
â
Umtosourâo cuja

oomandada per dois macaO00 bidrâulieo4 agindo na vi?ânhenqa 1k3
oxtremidedoe da dita lódina, caracterizado polo fatO do dilmoep

3

t• iv

4c

tagilo doo roforldoe ma03000 cor Indopondeoto ume da Outra, do
maceiro que aeforÇao oXe rcIda0 93103 reepoOtIvoo mcoace cObro
O limana mOvel'posonm mor comodato,

2j'tleto 1U50122 Do 3 do Dezembro do 19324
RAUEREUTEr FRUENAUF TRAILER COMPANY- 7,1,10,
PRIvIL:oio DE INVENÇãOs P'ARAGeNaln,
REIVIMICANN

ao

Um tesouro do eardo cem o pgnt3
1, CnractOrtzndo polo fato de ronç50 torizonZal o6bro a 1imin[à
Wvol rocultante do c1aalhament0 Cot tralleMitIdU 9 4.trtitiska C5

Pra-ohoquo, para nm ve{cUlo de rodao, commatorinadO
23U, de consistir em uma barra de torção, rotatim Om tóra0

meu eixo longitudinal para suportar dito pára-ohsvs nallkao
Woonto Para desvio relativamanto ia armação do vele:C.4,p 00tOnfleg
do-as a barra do torção entro 43 membro acoitador d inpacte AG

'C

O DO Ur i"P por iniorm4diO do óredoe tendo os seus ponioe do up150

oug-ao nsa IndionçOes

linha do corte,

GO

pára-oboque o a armação do vefielo e sendo n ' eles conectada°
e,
2;ra-choque, para um ve{culo do rodas, caracterizado
poln ?ato de o membro aceitador do impacto do pra-choqua cor
ma forma de U e a barra do torção ar COAsctada a u=s das porow
cb. 2,-)lbrú aeoitndsr de impacto,
Pra-choque, do acórde coo O ponto 2, caracterizado
90
»alO fan deo barra do torção ciar introdUzide em mancais alliakSo
acJ ';n,) pomo do membro acoitada do, impacto do pra-choque.
Pra-ohoque, para UtIVOUta g do rodas, do ae:irdo etn
de
cuOl csuD um dos pontos precedont0o 0 earaetr3zedo pelo fato
CO inClutRuA ,diepooltivo de contrale aeoSoOrio dotado daun
cosertaace5Ove1 entre uma posição ~ativo o uuu doo.ruttwa
Gawa atim e deoativar um ac0a36r10, USAM op4ra-oholoe
.',5mA &a e acionador para mo-10 poição operati7a por Oca..
do3vio do p;ra-ohoque relatimente à armação do "voioUlcii
eaa
2cirachoque, de aoórdõ com qualquer um dos 'pontos preoe
QMatee, caracterizado pelo fato de o membro aoaltador Ia impacto de
gâá3,ânS4 sor móvel reletixatsnts à armaço do vLuic.entre

m24

3 0 eft tesourai do 805rdo com 0 w3.t
o, Oaraatorizado pelo fato do a ditos Orgnoo oerum rodoto00
O .

Um tesour"ao dO aoOrdo com co pono

toe do a 3, CarnotOríZado polo foto co trevoeelo goolur-oo
contra e sospe ati vA oattztun por fintormUlo do diopositivoo Go
(colo
g . em resourRo de acórdo com o ponto
o, Oaroctorizedo polo fato da nosição em repouso doe r2feridoo
rodetoo cor regulávele
8 - Um tosouro de acOrdo com o ponte
5, cora2torizado colo fato doe ~os redetes sorom wntaãoa
O ra elowencao comandadas por vemos montados abro um 01.X0 rogo.

7 • Toaourno do acórdo Com um doo sn

toe pxecedeu,ee coroot-erizado pelo foto da p arto superior
craveas -no m5y el apoiar-se . contra u satura por lnsermádlc de
Paruu ao cocote', dispostom 10> 1010 lus,vo OU'dloo,dc,
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10

ta

•

8

tesourlio de teUdo com e ponte

Tesouro Le eetrdo cota um doa paia

tos prEeteenter, caracterizado polo foto dos bOrdez 1idera/1 99
trovEbeito MOvil apotar-a* contra a estr.:tura por intera46.1.0

i'ode rei
fecoureo as ecOrdO coo Int daquela
`e.0 ; . ,Iesedentes terectorizodo pelo foto da descida do respooti.
to trexesn7.0 sor comandada por rfavuls s. d4 spootoe ase cabeço!

Coo :§mbálca Coa referidos macacos )1idrinzlioose

14, e9rteterl2eeo reli, teto do deslocamento do travesn 'So uivo/
provocor o fechamento 40 conduto Gd rotOrno do circuito do

rio,

co referidos prendedores, e polo roto do porc4,,
do dito trovotoU o e 001000ÇU
doo reamos prendedores sob Irsg
dO olimontendo

sed seres promocodos elmultalemootes,
16 - Tenourito de ecOrdo com um doo pop.,
tos p reeedantes, cornetertzedo pelo fato do ourao doe reepoott.
vos p rendedorea dos obnpna asr determinado por rompes de
ume, bor

10

Tesouro do ocôrdo eco o ponto 9,
pelo feto da primeiro duo dita& y n/vuloo ger co
Imeco0o(4upar um Orgia connododo pelo operador,

rn de contrOlt.
4.7 - Terouno de seara° com o ponte

murocturizedo

11 e. Tosoureiti de seOrdo com o pont(
2.(),derseter! 2sãO ptd.0 tato

de

segundo ramas sor comandada por

ponto do travesoío mOvel do travessia por intermSdio
trewsmtezi-o
22
3.0

do lune

Tesourilb de acordo COM OS ponto

corocterizedo pelo fato de ser possível ragilnr poei
ç -r;e5 de uri dos olemantoS da dita transistor:tio o, por conseguinte
211,

16, enracteriando pelo tato da ditn barra de contraio Cios refe n
rh3os 1,rendedorna sor comendnde pe1e. maormetn de &orando do IncltnecTlo en le1t m g vel do referido tesoura°.
A requerente rolvindicn de ne g ra° com et
Convençer:. intornscibnal o o lat. 21 do Decreto-Ui n" 7.903, dm
z7 de resto Co 1.945, es

acima de 1.962 e r0 do jui.o da 1.962, sob n . o. 865.292 e 904.610

rcspec t_Lorse nte,
Tt1046: 1505! De 22 de Julho d e 1543.
REQUEREM: WALTER DAFFRZ... SX0 9AU.I0
PRIVIItGIO DE IEVLNÇXO: CORTECEDOR DE nrnor.

umminoEs .

13 Tozougc oe ncoroo COt os pcmtóel
2P, enre,cterizedo pelo roto do do:doca:lento de uai dos ele-.

turatoe emd ta tranoml.c.siva ser limitedb por urn.bstente.

a

um

canal

26

prioridodep dos cor respondentes pedi-

dos depositado na Reporticão de re.teaton da Trens, em 19 do je

poo104 tncla1 do ooeundo 17;11vulo.

3.1. o

Lkvernbro de 1963 5G-!.1

1 0 ) "AMORTECWOR DE RUIDOS", caracterizado pe.
lo fato j e te apresentar constitui:c per par de crSprAlias cw,tberturs
aproximadamente ovalada, 'orlado, ta/ abertura por bolsa contendo mate.

rial macio, moldavel, bolsa eszz de ' pl i.. stico com rebordo sue .t,o
circundante
junta
fit
s bordar das citadas Jápsulre., os
quais, internamente se spresenCra reves'idas por comada continuo de
material poroso : preferivelmente espuma de borracho.

•ri

av )"A:.:cr,TECEDOR DE RUIDOS", conforme reivind,
caçá-o anterior, caracterizado, sais, pelo fato de que as 4asu1as no

2

apresentara junto "és bordas e , xternamente, es posiy ges di cmetrolitente opostas, com alidades atravessadas pelas extremidades de dois PE'
:os de rios set11co o "U", reunidos por faixa de borrecho co
lar na reEiZo curva, aendo tois remos dos fios circundadas por arrue,
las de pl.:stico ou similar intercaladas entre Es alidades, previstaSe
ainda, ponteiras de mesmo saterial e arruelas acima das alideácá e que,

;r

Ir'

atuam como batentes limitadores do ajunte dos rios cetsilieol,

30 )"AEoRTUEDOR DE RUIDOS", conformo ré/vl
caç g es 1 0 e 2 0 , tudo substancialmente como descrito no ra&tOrici 4

Is
•

36

lustrad? nos mpuso
L.se.::r.ss
au preseke mer.nie/.
35 27

T-

MU)
onaTA 0.er

14

Tesouro de netirdo oom o paito 1,
ev5tc1c.11:-..coo pele fato do fluído de antrulo nt .:
prendedores .dna
tãtart

se.resa eortodrs ser toa.-Ido
se,,dr,.:.« c s,lise;.re sacccO•

CO

UtÀ01.4itt? do riVi. 40 CO*.

:Amo: 150.1,5 Do 23 do Julho do 1,43,8
dEQUERWTE: Mon- rumo
PRIVILÉGIO DE INVENÇXO: p R0CESS0 Má

ÇrEE DE icIDO PO5UEICC0

catavam ota

Segunda-feira 25
ema__
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REIVIND/CArt3ã1.. - Processo para descolorir e clarificar soluçOea
eqg osas de ácido fosfOrico, Caracterizado pelo tato de se
tratar
• solução s imulag neamente com um reagente purificante e coa

crij
tele tinos de uma.substÉncia mineral pesada, que não á solúvel'

na dite solução e não pode ser atacada por ácido fosfOrico e, dg
pois, aeparar a solução clara da mataria sOlida, cuja suspensão
foi assim obtida.
Z. . Processo, contam especificado no ponto 1, coroeto-izado pelo fato do reagente purificante ou descorante ser caia
tituldo por ou incluir um ou mais reagentes de redueão, uma ou
Mais su1,st3nclas adsorventes ou produtos e/ou um reagente riocu.
lente.
Processo, conforme especificado no ponto g, oaroo.
terizado pelo fato da se escolher os reagentes de redução do gna
po, que consiste de sulfatos, bidrosulfitos e/ou tiosulfatcs al=
Calinos ou alcalino-terrosos, metais subdivididos, tais como Al,
Co: Mg, Ta ou outros, hidrayina, hidroxilamina ou . similares.
4.-Processo, conforme especificado no ponto .2 ou 3, cu"
eacterizado pelo fato do material adsorvente usado poder ser coal
tituido por una terra alvejante, por uma resina e/ou por carbono
ativado.
5.. Processo, conformo espocificadonos pontos g , 3 ou
4, Caracterizado pelo faro de ao escolher o reagente floculann
te do grupo, que consinto de rouinan, que ao ostevoia na pregou
ga doo soluçGoa, sofrondo tratamento, e, proferlvolmonto, tombem,

em dm moio altamente acidulado, ate uma temperatura de cárca do
:
60°0.

Novembro de 190p

Malmente, a depositanto- reivindice; de aard; come
í ~MO° Internacional e de conformidade cedo artigo 21 do CA
[ digo da Propriedade, Industrial a prioridade do correspondente pj
&do ", depositado na Repartiçaó de Patentes da França, em 25 de
julho de 104nobno9O,016,
TIMO. 151.245 De 30 de Julho de 1943.
REQUERENTat AMERICAN PLANGE& MANUFACTURING CO:, INC..
PRIVIIAGIO DE INVENÇA0s MOCO DE TECHAMENTO PARA MOI.
.PIENTES,R PROCESSOU SUA FORMAÇAO.

REIVINDICAÇOES
1) . Bugo de fechamento para recipientes, com um core
po geralmente em formo. de taça com um fundo, em Um do qual se
eleva uma parede lateral; dispositivos de fixaçdo cooperantes coe
outros dispositivos providos para sua recepçlo numa abertura dos recipientes, para atárrachá -lo; bujdo isso cuja borda superior da
referida parede lateral teropina numa projegio lateral ou cabeça
tendo uma primeira parte plana (8) que se projeta para fora da
referida parede, e se revira para dentro formando uma segunda

parte (4) superposta à primeira; um inserto atuante, atravessado
diamètricamente no interior do referido corpo em forma de taça;
• insei, to asso disposto diamètricamente no bujito, e cuja base se
assenta no fundo do corpo . do buo, provido (o inserto) de grelhai'

que se estendem em plano vertical acima da base do mesmo, ~acto,
risada peio fato das referidas orelhas terem as extremidades (18)

Intercaladas • fixadas (Fig. 7) entre,as referidas priMeira e
aegunda partes(3, 4) da cabeça (38) do bugra

6,-Processo, conforme ospecificado no.ponto 5, carag
eerizado pelo fato do reagente floculante ser constituído por
Uma resina acrílica od seus derivados e, mais particularmente,
por uma pollacrilamida, tendo um alto pOoo molecular.

com o ponto 1, caracterizado mais pelo fato das orelhas (16) tom
rem as extremidades vertical; (20) adjacentes 4 parede latem do

7.- Preconno, conforme especificado em qualquer um
doa pontoe precedentes, caractorigado pelo fato do reagente deg •

membro em forma de copo, de modo que a parede lateral e as ore*
lhas servem de marga entre si.

Mirante ser constitufdo por uma mistura de um reagente do rodu n

Oca, uma stabataneia aboOrvedora de adsorvente e um reagente flg
emlante.

-

e.- Prococso, conforme eapecificado em qualquer um dos
pontos procedentes, caracterizado polo tato da oubstancia mimoN I posada ser constituída por um sulfato de etardo,levanao dg
am.moleculas do Égua, ou por sulfato do brio.

9.. Processa, conforme especificado om qualquer um
dos pontoo procedentes Caracterizado pelo fato do no adicionar
g uma soluço da Soldo fcaOcuto c;rca do 0,2 a l% de um reagente
Co roduçao, principal:tento aultoto do sadio, 0,1 a 1% de carbono
ativo, 0,01 a 0,07% de ust =gente floculante, tendo como umastg
co, uma poliacrilamida e 5 alto% do z;s00 calcinado, sondo as
At
tas proporçãos . exprossao oor vaso com roforUOla ao P2 O I,
9Adt pela oolugao, apOs.o que a sOlugão obtida romoxida e ano%
tad% de modo a copara, a matírla :atida ~penca.
10.. Processo, conforme especificado em qualquer te‘
Com pontoe pr000dentorwearacterizado polo tato da zoluçdo,para

2) BujAo de fechamento para recipientes, de aardO

8) - Sugo de fechamento de ac'ardo .com o ponto /,:cam
racterizado mais polo fato das oxtremida d
. es laterais (16) das
orelhas (18) se projetarem radialmente para a periferia externa

do aludido ombro plano (4), extremidades essas (18) cujo -contr.
'to se conforma de um modo geral com-a curvatura periferias da
cabeça (33) do bujdo.
4)

puja() de fechamento de ac6rdo com o ponto 1, cem
racterizado mais pelo fato doe tapo. chatos (17) da s orelhas (160
ficarem, em toda a sua extensa°, num plano •ubetanoialmente pa.
releio 4o plano da base (16) do inserto ou encaixe recepto, da

ferramenta da garrochar e dentaoraphar o baldo na abertura de
recipiente.

5) - Bujdo de acOrdo com o ponto 1, caracterizado
Mais pelo fato da parte superior (8) de sua cabeça terminar em
prolongamentos achatados (31) cooperantes com o tOpo'plano das

ler tradata o Contendo Ione alcalinos o/bnalc41Lno-terroSos,tor,
Go momonte da néataglo da matkia @elida, uma acidez, que &vau

orelhas (16),e'pelo fato do resto da pontaria da parto superior

IlaJosomonto mole alta do ema %%Aperro...ponde a»reouça do dm.,
• aolgoulaa de nardo Magoo para usa aolOotaa de fosfata
100/uistooe

radial, num plano inferior ao plano dos prolongamentos achatados
(31), impedindo a rotaçao do inserto ou encaixe (10),

11.. Pr0000so para a doacoloraão o c1zri2icao dr) ol
Odes aalleaté- ag iMkaitRiíálsa auhatoulâj4wia como do:,ç,elto.

(8), fica rem ai suas projeOes (56),

6)

que

se estendem em sentido

Sugo de &ardo com o ponto 1, caracterizado mais

pelo fato do ruferido inserto (10) ser formado de uma única tira

(44,1Begunda=fára

25
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do metal oblonga, e as orelhas (16) seroai formadas em plano vol..
timalIsmatreoldades tia tira do metal, el proverem concavidades

(19, 160 para biersto Au chave de afundar e desaturachar o
bug4to recipiente,
7) • Duo de !achamento de nardo com o ponto U, CA,
raaterisado mais pelo tato tas referidas oralhas.(18) terem as
superfícies do. Upo datas (17), e da peAe lateral (3) ter pra*
longamente* achatados (31) num plano env.rposto aos topos chatos
(17) com as ieflox'dos (32) em sentido - dosOondento-da ambos os iin
los dos referidos tapes (17) e de ficarei l as partos restantes ( 2 6) •
(risses tOpos em plano interior ao do s prulongamentos achatados (31)
afio de firmar as orelhas (16) no lugar u impedir

a

Magro do In.

certo ao atarrachar ou desatarrachar o b.Jjdo.
6) . Inserto para

o buo

do fechamento definido nc,

_

mei e

formar ema parado superior

.1- (3) radial, virada para dentro,
revirando , a em seguida por saio e a reperacie do tapo plano 'sus,
porior (17) das orellfas (16) o . comprimindo-a de ambos os lactoe
dessas orelhas a uma po 'siodo abaixo á dita suporficie (7), do

modo à apertar firmemente o referido inserto impedindo sua rots'"
çto e sua retirada do interior do corpo do bujgo‘
vindicado.

10) • Buito de fechamento, tal copo, descrito o roi.

11) . Inserto ou encaixo para bugo do fsohs‘psnto,
sUbstencialmente tal como doscritos e reproaentados,
12) . Processado montagem de um buo de ischament0,
substa ncialmente tal como descrito e representado nos desenhos

juntos.
Finalmente, de ao6r8C- com o art: 21 ao COigo da Pra.
priodade industrial e a Convone10 Internacional para a ProteçSo

ponto /, caracteritado,pelo fato de ser formado de uma %lnica tira

da

contínua de natal cujaa extromidades (16) slo-estampadas em senti.

em Haia (1925), reirándica-se a prioridade

do vertical de uma base plana (15) formando orelhas Ocas.interna
me nte e ilae teroinameo paraden verticaisilaterais, (20),,com.a
periferia do curva (18) concordante coo a curvatura da referida
parede lateral (3) do bujdo4 ,coo , s cabeça do toldo (33),-respe.

otilawnto.
41.

Propriedade Industrial, celebrada em Paris (1883)e revistos.

ao podiclo de patente
depositado na fleparticio de P atentes dos Estados Unidos da ámárico. sob 11 4 216.809, em 14 de agSato de 1962,

:amo: 1.51.304 De 31 de Julho do 1963.
REQUERENTE: CORAM. INDUSTRIAEUE AYOTIA, 3/A .MEXICO.
O pivITIG/0 DE INVENÇX01 PROCESSO PAPA A
FABRICAÇA0 DE C.
tOLOSE A PARTIR DE BAGAÇO DE CAMA.
unvnsucAçoF,s

teimosa* polpa fsbriceçoo4o celulose o partir do bagaço
de oone j wactorizado por oomproondor: abrir oo . b3aea do.t.goeo

et

doeintogrí-1.s oomplotemofito, esporando umas Mima do outraeál

• tenor passar o betem por im ge paro retirar metais Corposco;
eaperar ,o.hogego fino de -abra çor moio do •boorgro otravOs po
mine*, rotirar aquele • razoe .pkaaer do .novo, ' gora ao. a Inra,
por 426troliim, varo tirar torro ainda prelonto; levantar p or vioro a tibra, paro purd,-1a do todo . 00rpo extranho mais mode cum
ala; uteeãeeeP a fibre'oom ;sua aimplee ou eom uma soluçá. ° • oempaoi
reduzindo-o e um voiume do 2 para 1: reduzir WOid O VOltámll
de fibra, agora de 3 pra 1, o Injotei . la í esboça dol41.petorot3

Gent4r e oeboge doo duolt000e em tomporatarox ouperlowere
press50a do 8 quilog por mentimotro 4ua4mo4o k 4014eZa 44 comattde•
do Ca& /02.44 auporior I; quantidade do fibra LimPa laLmOntacht,

sas cancembitao . 4c 404-de toda puro ' carecida t.140-do tibraá
oosimeato ,do , ftbre moo.44gosteme parespaqo de 2 e 281ainutoas

weregamoi oolpe-do primoiro tigtotor,a4raves4o um 44.0.h-radar '1
ao imundo. e ig e stora, poritelo,do,umeAkitoranço.de 1 Ise/C
j est*
ou

rizado polo assuntamonto do Inserto dia g tricemonte, oriontado

de Orelao entre •dm cm,faseesomr4asseris poise
digeator paro o descarregador, ta troo tem, pare ~ger •o roa.
~dor e ~sio, ligado diretamente ei proseio do dimator é Rai:'
le polpa ; regularizada em tamanho do fibras; 'diluir a reste
me acimado de ceoiroulaogo omígue empleo, e gap& dtlutde
lago Muda cudo parada por um crivo em eibrecioi a /Obre
aio passou por onere as deikals dor cor de maior tomenho, c4ff*
ilie empeça 4e &aflito, e e que passou í bamboada co filtre
onde o uive • onde de extraiam ei (saldes reammaeoatoe do soz1a40:
peru casses liquido* ejo WatiliZadO4 m 401r0 001~11tO e EILIN

a esmo no interior do referido membro cm forma de taça (2) do

co gare dil'alçUs em levesem o

modo que a parede lateral (3) acima das oxtromidades (16) das

áo abir do filtro, etá nue se consiss uma ecomisti:ncia da 2, • ali
/ombolt par:, ou tozinsdOres e para a p raidwn, formam:10.es felfte

-1.0 cf.
9) 0 Processo do . fisaçg o do inserto (10) ao corpo dc

bujão do fechamento, definido DO ponto 1, prOcusso 3350 caracto.

orelhas (16) se justaponham a borda superior . (21) da Darob

ral (3) com uma face anular de confi2uraçao un1forme, continua,
revirada. doprimiado a .referida face anular revirada de modo a .

reransoiio; redtsec/vs-so eçolpf

, un to6r do o r .do eiXrComoic-oe ç 21tro 4110 Ma das PréligAs
rur. .s paro venz'a 3L1
011.ene0 a 1;1540 4410 do
fikimri.
Ceurlcoço do rePel.
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A,F0 OFICIAL (Seçào III)

Inmol 152.134 Da 22 do AgSsto da 1,43.
REQUSEENWS; MORES:A VA INDI1STRIA comUcv. GUANABARA
XVttXO DS INVENOW: ACOPLAMITO INTERNEDIIBIO PAU

CA proa/Jen, de acordo CD2 quaiqam doe pontos a

do ouostracts nuca ooluçáo de cloreto estanoao, Oeguida U3 l' • IC3a0 ato,
ta oolxçlo de cloreto de palódio.

g . Ca proceezo, de acordo com qaalqase dr) pui- ..too 1

1 - Acoplemento intermediário pxra a direçllo moJ

a 4, Caraatarieslo pela citada sau74. o a g uou 001A3.tau2

elnlea da volculoa ' caracterizado por um garfo artiouiado
:antro O braçO da manga do eixo a

.inda, l.snea aaanio, numa

ntaira.

6 6,a

2 - Jlooplamento f conforma rsiàialioaçl% 1, caw

4

raat g rizado por aor o zarfo provido de um pino *Calco que
x2 wtiouladamante a ponta do braço do manga i antro *a dois
41:".':;)a do dito garfo.
3 - Acoplamento, conforma reirin4ice4o 11

concentraçdo

a 5, caracterizado pela citada soluçÃo aguou complexa:ia fnnlat , : tom.

menoe, igual a conce.:':,:aci do

tea extrsto numa concentra0e polo

Citado ianta cobalto>
7 - Um processo, óe acordo coa; qualquer dos po:\'.:s

de 7 a

9.
-

4 - Acoplamento imte'emodiário para a direçU
veloulop oaroctarizwlo por e , ra3no1o1ments
daa .,2rito, reivindioad9 e ilustrado aem doaentaa. anexos,

mig

uma teacparatura de, aproximadaente,
mada

da

ra*..:ií&.

Um preces:o, de acordo com o ponto 7,

da polI citada eoluçfto cos.plexada ter

peça intef;riça.

,C121134 d4

de, pelo wun.2, 0,3 s(tttro.

proceeea, de snoNço com qualquer dos pr)n A

a 6, caracterizado pela citada solMo aquosa co.plexala ter we

Iraz., ;arizado por sor o garfo provido à'a dam dentoie de ua
sittgulaeque se liga UOI dentem por plw.oa inclinados:
unjunt.. formando Uma

•

•

i;:sa

a 3, caralteriudo por aplicar 0 citado paladia por imrala de cita.

019£52 I,IECÃNICA DE VEICUOS.
=ND ICAÇOS3

•

Novembr3 c

thit

pH de, aproxtlaiiati, 4,1

00°C, sendo a ccncfr,tra-,,n

lontea cobalto o hipofosfito de, aproxiÀadaLonn,

oomO
tro o usb!lo a praporçao da concentrado de tonto cobalto
traçlfts de

tonto Lipofosfito de,

aproximadamente, 0,9, a conca.1;.ra-

de, pelo

çdo da lontea amonio . eer
eado aubstractO dentro da

para alca,,la

menoe, 0,1 6/Litro e aant,sr )

citada ooluseo por

um

tampo euficianI:a

faze: a reduçno quiwica do um deposito de cobalto eobrs s citada

C c

-4,

—,

e,.

...aootrasto,

_

tendo una força
9

N

•

Coerciva de, pelo xenD3, 220 asra,;:au0

Um procezeo para fabricar dispo...Uivo

menagem de dadiva munetivon, do tipo da alta densidade 03 araw.a0a4
gemy OuSCamcioloente como a q ui descrito.
Reivindico-se, do acordo com a Convenplo Intarnactonal
e o Ara. 21 do Cdtago da Propriedade Induotrial, a

dido correepondente depositado na Repartiçfto de

priori:133s ao pc.

Patentes ds. Estonoe

Oniaoa da. amlrica, em 4 de eetembro de 1961 sob na 137.94,

xl L41.302, VS 25 OS dttiHO 1)3 u962.
R243dEnr.S. THE NATIONAL CASE 8a0Istaa CO4PANI.45.00A0
PR:Á-Mane9.1 I NVEMO."PROCERSO PARA 04POSI2Alt COM2034033
ro.ROAAONCICAO.
42IVIUDJantiL
1 . 5 procriou parafabricar dlopoeitivoe do armazena.
•

Ze.ioi

11,ariet%tc08 do tipo do arutzenacea da alta

&Maldade,

TERW N o telv510 de 27 de julho de 1962
REQUEUNTEa ERUERAUP DO BRASIL $/A. INDUSTRIA DE VIATUAS„
PRIVILEGIO DR INVEMO; °AFEHPEIÇOAMEETOS SOSPEESIO TRA.
ZUNA DE SENI-RED002°.
.115LYIUDICAMI.
14 aparfeiçoamentoe em eflapenello de semi-rebola*, aarao
terizadoo polo tato de a edepemeZo aer um con3unto prí montala, de

cara:tarizaaa pelou 'atufo.) de Çaj produzir um eubatracta Oatalit14
eazents

ativo capaz de recebor u sa

Mei) al 6Ziuyaçh quimiCa (bj
çla aquosa ::5aplaxada
•
Mee.

deposito matalloo arfe() eie. por

mergulhar

g CitadO OubetraCte numa eoluo

tendo um pH de escala alcalina e ucldindo,

caostituintes easanciaia, tonta.; cobalto

el,i0t433 clpogoafito.

Oer.do a coacentrav2a ;pomada dos citadoa iontee ~0 a

tutu mi-

pofoatita de otde4 de 2,0 a 8,2 gAite g a a fuspargRo da concentram

çga dag tonto' cobalto eara ooncentraglo da

doa

ao 0,2

i,7 e to; cante; o

g

Loatimi 0a9o 03fito

aa oc*

citado 4431C0010 pOe az tampo dano.

autua aa 043004 0o1oOo l para quí 1124. caiu00 autmicm ae um multo

dg ooealto eoWe ele.
2 ,

da VrOU41W04 (lb a06304 CUM

o ponto t, oaraw*o...ao

O.( pft prover a Supor g iaia do substracto ue pálad10.
1 • 1[1' processo, ao acordo ocm 0 poato a, oaracterizao

0.0 0340 34031r4010 050 003 05~40o, • est proviao, pridafro, de am
eov e atident e ;Meava

4, capote, det A • upectscie

ao d.:.bntavt

a143 le Ilde40v. oitut -ncesaate munas co m Paledfo,

FIG.

FIG. 2
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th1ildOwc010.41do toi0 tgO CO 0,14 co
ure beNC-orr. 0,-? Co ia
doctem t1ons2Jtor tçr
r.ogiítfaCitt 4u/e Oeure3c c. em rei a
01441WIN e GAP vo2,o.coro
Co c clorian'Oo noa omur.l.r. qiog
olotOo o dito fétsi3OvOR o o dita odre co. dito aegunde .tranela •
Lt,
fONAO 1U1 utn00 o dito Ipcinoixo Ocioaistor cov4uti.va, ema
traNAZIo &MOO ert, go.act."-uto do olg.o.ox do dito p:rio,o1:ro treno%
.td› 43O2 enode CO ditoteto
' !Indo, o , omo Cene
Mn+
• irkz COA armo uo ‘iszdgo nocukooll000rtko Int ae gcnao tïoc ota •
5
CO/ • GO %MI o Ou 11025Tor lon 1 TÂ,or tol yue wei.4
MIO 111011111201.1 Go dito itkies-!idoio bosio-adlokor do d.to net
601§0 iictociçoor rows , 00 Vlea outotçcae ol bis i1ri re1 gi&
040,1111à1 klituarag GRO 44114 UM201Wit thfu nd•
•
41146

kj,ojki•feira
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-

tt tatglannta

MinIndIeD

de

.

No

1S'68 5547

006rd0 002 5

~MIO toètenteet e o 5050 51 tu rocreto.tet ao mo, d9

mente, a Metade de zelnae a metade do sOdlo.carboxi-metil-celu.

41, Ge 'dato

lose ou anidrido'poli.vinil-pirrolidona-Otar

Offitkeo k

da /09434 teatidadeda earreopoadonta padida

flepartna3 da gateatee doe Eatrkdos vaidoa da ciadaw

119GO401~ le95Ze ath 3,40484.

rig.

eflte4. 11*

Um p r o oesee t /10 acOrdo com O ponto 4,
caractorlza..•
do por baixar o pU para 4,
para provocar a separação de fase sO.
5. •

lida.

6.

UM p r o cesso, de acórdo com o ponto 3,

c aracterizaapro xi m adamente, a metáde do re ína de S-nMinada e a metade
de goma arábica ou anidrido
ater polivinil -me
til-Maleico ou 'anidrido poll-etileno-maleico;
7.
UM p rOoesao, de acàrdo com o ponto
caracterizapor
o
para 5,4 para provocar a
soparuç ão do fase
do pelo matwial polímero compreender,

eca

oh"

4d)

4O

Oaa$

F-44. ta.
4WW

8.

.Um p rocesso, para a fa bricação,
em m assa, de min.
lulas capsulas, sUb stancialmente como 4
aqui descrito, noa exemplos.
Reivindica-se, de acOrdo com a C onvenção I nterna-

"Ifirtnriditi

cional e o Art. 21 do COdlgo da

Propriedade Industriol, •a pric...
„s.
ridadè do pedido correspondente de p
oaltado na Repartição de Pa...
tentes doe kstados Unidos ia Am4r1ca, em
22 de dezembro de 19ga,
Ton RMNOg
bi
l l= pe'24 de U
utubro de 1962.
REQUERENTE: WES TINGROUSE AIR BRAKE COMPANY- E.U.A.
PRIVILÉGIO DE INVEHM: CIRCUITO DE
SAIDA PARA OIEPOSITI.
IVO RESPONSIVO A COúDIOES OU
CIRCUNTiNCIAS E X C ERNAS,CÁRCUITO ADÁPTADO PARA DISTINGUIR ENTRE
SINAIS AV~ECOS
SINAIS DE RUIDOS DUMA FONTE PARA FORNECER POT2NCIA
A UMA CARGA E CIRCUITO DE
SA/DA PARÁ.DETECTOR INDUTIVO,
DE RODAS,

CRU NO 144e181
de 20 de Ou4uhr0 dl 1962.
eaquerentedi
NATIONAL cA$R MISTER wMPANY 4w.A.
Ortvitèglo da invengioc i mouseD PAnA PADDI2100 De
UNdscutOi Oas$ULAS e SEM OnSOADOEin.

farakV.~.
Vá or008~ oar0 a rabrUaçÃo, em mapa*, 4. aidor
to
cuias abaulas e metia agnado, tendo cada capsulo, wAtabandal
de núcleo em forma dm p 4rtic4as, dentro de paredes etrielvenital
le mato1'da2 peitarem e que conalate em tonar aa atsh122 q22
compreende uma solugãO de mamata polímero tendo, dna acarar
sas, pardallae dau ualnanclau de nacloo e kodltiOar au ~dto
(cles do e/tema, p$ra precipitar 0 maOsrial p almam Ott .00.2ea
paredes, OM Córno da o partículas de túcldo, earacteracade golo
eaterial polímero sor saíste, a acanho ser aguou e Darted[04,
4 a 11; modifica UO cendi4aas do st a tomellor alx4ganie4GoW
off do sistema, com cuatínua agitaqi0 9 para menos do WInara g004,1
v3r a leparaçao da eaSO zelna, ZOMO Matada staido go/vatad0
depositado cUro cada entidade de naZle01 cOMO um saldo ollffiew
r.adoI a fazer a ligação cruzada do material do p a ro do doPpatte/0
do para tomar um material de Parede A g ido que 4 hidro.anoulen
vci, por tratament0 das cápsulas com um agente de lig eãO ONERAR

•

4)

prooOsao, de a4rdo com o ponto'l, carmg4dréata

pela solwZo

nana ter um p g de 11.

lê

Vá prooeesa, de acOrd0 com O

ponto 1, cataatonitain

pela varina ser deus:minada pela solução ter um pH de
(s.

UM processo, de acOrdo com qualquer dos pontos 1 8

çartc~izade 2e1O essOoríal polímero compreender, apcOldgia400 •

REIVINDICAGES
1.

Circuito de tumida pare diapositivo responaivo • condi.

çSea ou circunstancias externas, adaptado para distinguir entre
emalais autênticos e pulaaçõea de rufdo de dito dispositivo e
part
pi. oduzlr um sinal de saída em reepoeta (reaçaio)

a um einal autdn.
tico para acionar um circuito do
carga, sendo dito circuite:: de
eafda ca racterizado pelo tato de incluir:

primeiros meios auxiiiares para a a mplitianio a. potda
Ci. dtil do mencionado d ispoeitivo reeponaivo,
...sundos meloa a uxiliarea controladoa pelos'citadoe
primeiros meloa
para assumir uma primeira ou segunda condicio,.
terceiros melea mu xiliaree para fornecer
4MQ potencial
ittil ao citado circuito de carga em conformidade com
a duriçiit
de aeg.,na e 4Andiçie doa oitcdor
liegusidas saiam auxiliara..

2.

Circuito de unida para diapositivo rea p ensivo a oondi.
çõre ou circunstancias externae, a
daptado pare distinguir entre
p inais autenticou e sinale

do rufdo de dito diapositivo a pare
produz' luo-inal de saída em Pesponta (reaçio) a cai
sinal autdn+
tico para acionar um circuito
de carga, Pendo dito circuito da
p ilda: car acterizado pelo tato da Inclulr

meios auxiliareis para a s mplifleaçÃo da pota “cia
d'.11
' dó mencionado dia positivo responsi•o
condiçõee,
meloa auxiliares de impuleoa de comando concroladoe
pelai me ncionados meios de ampl ificaçrio
para munir uma pria•irou

OU ~da condiçie,'a

meios auxiliares aanaitives a trequancie p
ata tornecer
uma ao ...selaste itil CO citado nlrc;:ito da
carga 32 0)/.40/911idlidM UOG
a duraçto da •egunda condiçio_.doie citados
seiva ch• I mpulso* da ou-.
mando,

'rup.da.4e ira.

JIÁRIO OFICIAL

n

•;;
a.
circuito da, so,WL,. , i".re ,:d9fb‘tittiee resircOnsis,o G con),
,
)
"
•
Oca Ou. ?iTcunetancliWlexternds, "inaIàptado Pers 'dictinguir
ero
autênticos e sinala de rde ' dito disnas;,itivo e.pro.
?roduzir...um . erinariW Salda em resposta venook a-um sinal autet
tico pdre . acionor um ci,, JuJ.to dn cerga, sendo dito circuito de

•• rocisro poro foollor um'r;mpieddl?tNNVAIO CÉMeingí?.72-4'Ã)
ficar e inverter . 0 lierkonOiC ti3. d'eited0 dOteetst ','CG2o
motor UMP potOneio . IStil no cOletoi', 01-jleàttê:nee. Lie4oWo.'àxs_19,11w
taro
51.0 pri4e1,20 candeasado
um tercairo tron4;istor inoluistdoun 0520W D CM0 FdeeD
e um ccletor e tendo sua base acepaada Ugovao ès OSta0 ágUrlie

CISILIIG

ocrecterizado pelo fato de incluir:
um amplificador paro amplificar e , Inverter a potência
do citcdo dispositivo responsivo cc condio g es
onternnop

ou

re',ovenibro
- _

circunattnP

transistor;

tcicc cuaniiicPeC do impálooc do aer.Cndo Controlado
pelo citado dEplificador pc,C aseunir
pyiloíra ou segunde 00..‹,
dlipEio, o
moios auxiliares consItivo ;. e frevéncia incluindo

.um quarto transistor incluindo UD 42220áPo tu CCO O
U4 coletar;
os ditoe transietors¡ terceiro e spo'eteo WGLowfs%
para tomar um circuito de impuloca de owande @CDfflateM £ovo
coiro transistór em uma condiç go normnlcente condeim o e oLtaCe

o

um condensador para fornecer uma potência útil co citado cir-

quarta transiator co uma ocndiç g o normolmontio aS's conWAr(n

cuito do carga cm conformidade eon a durccEo da ecoando cond1cE6

um ra p te= C2 rade Sore:ativo G CV05Anoim âtolUiêt0
ume primeiro TesistOmela ligada Cátre a'eitoda ~OCO (3.009
continua e o colotoLt do monciondo ouerto traneistorp

doa mencionados meioe Sde impuleoa de comendo.
Circuito adaltad"pera distinguir entre sinais auttrig
4.
ticoe o ninais de rufdos duma fonte pare fornecor potência Ittià

um primeiro diodo semicondutor tendo cot ost6dio 22Ga
do 6 mencionado fonte de corrente cont4nuop

uma carga, caracterizado prlo.fato do incluir:.
um amplifi,mder tendo primeiro e segundo estdgios pare

uma combinaç go *em para/ele 62no oegunda RooRstOnoie

.cmplificar e inverter os sinais da fonte mencionada,

um segundo alado se m icOndutorp tendo eou entdeo ligado ao Ce20

um circuito de impulsos de comando acionado pelo 01~

ter do quarto transietorp

ómplificador pnra dentro duma ' primeira ou segunda condio5o,
um sistema de , redc sensitiva d freouOncia incluindo U.2

um segundo condensador ligado entre co mndioa dos
tsdoe Otodos, primeiro e segundo:
e primeiro e oegundo bornec de aedo 110don coo (IML)
an6dio e cst8dio reapectivemente do dito primeiro Uodoc,
7.
Circuito de seda para diapositivo responsivo ocoAC20
çZco ou . circunetOncies externas ', nUptado pnrn diStinaUir onto0
oincis nutCnticos e sinais de rufdo de dito di oeiti' cooro
produzir um sinal de Gaáld ou rseposte. Qrsege) o Un
atIrST_*7
tico pare ncionar um circuito de etnep conde dito oUouittl do
oo2a carecterizado pelo feto de -.bleWS_Os

Jondensador cujo de/soerga 6 controlado pele duracS'o da oogundal
condle g o do mencionado circuito de impulsos de comando, para for
necimento duma potência dtil otrovdt du carga Pitada duronte
primoiro condicao do dito circuito de iwpulsos de

Comendo.

6. Circuito para distinguir'entre al=is outOnticos e sim
dois de rufdos duma fonte para fornecer potência útil o uma caul

, coneitivo n tene .g op caracterizado pelo feto de compreender;
um circuito de impulsos de comando tendo um primeirO
ástÊgio, normalmente conduzindo o um segundo estAgiop normalmenp

!Ze n'a. o conduzindop

Umes adaptadO8 para serem 25gedoz o mu

meloO auxiliares do omplificsçe responsivos a08
eúlto de impulsos de comendo zEo condutivc e o segundo catecio
0Ativo durante parte de.$ aánnis rencianadaap O

d.

Circuito de edgela gera detector indutivo de roda%

cOnotado para discernir entre sincU3 cutUtic00O C206 do L"è3
dos do mencionado detectar paro feroaccr om Voteocia DeE0
ona cargo, sondo ê citado *imito de GO:do caracteriendo pelD
Cato de incluir:
uma fonto de corrente santfneaD
primeiro o g oeundo bernes de entr4da ès coneionaft
uotwB
um primeiro tronnieter Jwprawndo . naceep Smo e nes
d keee 2490 em jko
0.6dio2 coletores 'tendo sou eicetadioc
coiro borno de ontradsg
um segundo trouUtos $ncluindo um csAcooru ono ugt)
Cm Colotor 0 tende seu emiétior ilgsd4,v,o meguao Porne do ere,ite§4
at Wag iONMON, trantIetere0 OmONORciumnAst t0

WrJ

corrente eonti'nue.

anis da citada fonte paro tornar o priefro estdela do Citado dgo,

um sietema era rêdO sonaitlYc trequencie inoluinde
"st condensador omdisposia,Eo osirs dencarreeer durante a coei&
oondutivo do dite segundo ostetio o vrm correer iêronto o CCAD
a0o 2171. o conddtiV0 dã dito aseu0k e tnecU) .N r e fsrCOmtn.
,gotOzcia tStil atravCs do citada carece,

• 5 a •

ateies auxiliares poro a emplificago da potencia 4tn
do citado dispositivo responelvo Lo cond4Wee ou laounottinciao
externos:,
a01,os auxiliares de litralcon do emendo controlas
• /os menci'Jndos meios de amplificaçU para assumir uma prin09.IN
ou segunda condiçó'or e
moi,oe auxiliares sensitivos m tresuPncin parmgerãO@C9

\2i

oram petCncia 1,2.011 no citado circuito de carga em eongormidadoeU?,

m dwg0.0 dh Gegunds condiph doe eitodee meM0 nunieres dO
2L:npuleco do comendo:.
00 ditos meios auxn=aree ecno/tivce gnea0noio 5g9
eautudo ma primeira resistOncia ligada entro un doo tSâtoc boVac
G e cogOn doe citados zeion AUxílicrea de flasêlsos â0 cumulo()
Um primeiro diado . semicondtitoi, tordo sou Ct4dis 1409
a um outro dos citados bornesp
uao CombinaOío em paralelo du.E.0 maunda reeiStOncia

x.U3 uumeo 02edo somfoondutew tendo cota Gotç o Miado a acida
~(4~01 kogoo ~liam de impuZeGO Co ~ando°

•
VO 862eneedorltgdo ontke Ge Ceais° doê WationadO0
4ffici5mUotfo ()cevado;
01~0 e cem Xoraco do eddf ltaCeodii0,4:3

Segunda-feira 2 5

if.Y 5:: :9

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111/,

das an4d6o s salgdto SO01~09442 do pitado priaeirO;iiindo.
db ~Mito de emeds 0~tensis(ments somo mostrado me4
00.00~ ~Mi e deSONge 04 sodomia coa oe mOeleoe) mi 051401,
Pinga, ~Ata

""S

TEMO N O 145.358 t, Dl 3.0' PS ~MIMO DR 1962
• REQUERENTE. ANTJNIO DA SILVA MSDEIdOS
# ORS3100 1414A DEM a
• VELY SOARES DS H
ELL0.4440 SUL,
'PRIVILEGIO

D£

INVSNANDAPUFSI ÇOA NANEWEEIWEMMWEVO

dOmBusao INTERNA PARA VEÍOULOSAUZOOTORM

Ressiedieemp , do aoOrde oca a Oonvençio InterneoLonat
.5 o Art. $31 de desdigo da erepriaffie doduetria;., a prioridade do
*saldo oomespondente 0~81tado A% Reportigao de Patentes doe
bstadoa ~Me da Am4rioa. (PP as . (le 0!1 , 10 00 192 , 001) x.197.009.

a

IFIVIWYNACIN:
Ap erteigoamentos ementa 98~118 . 4t• ddle.
bustX0 interna para vakalios enramarem1
coradderladeas pfl,
um rotor com bragos radieis e anel p
arifdrloo; Mb gator 04
3. .

tom* montado mo interior de uma oorcosoaaokabada *zoemo
trios, os ditos bragas radiais do color dobado m0 dam'
,tenor p a£notso morei, radialmente e

lmputtooadae por oesw

triftageigo.
2 Ap erfeiçoamento., OfttorMI reiViddiOdao
Meraotsrizados por ser a carona provida da parido dupla (011
turma uma câmara do rarrigsra9ao.

3 . Apeirtóiçoamantos, oontOrme reimindicaÇaG
1 ... O or ooterizadO$
por serem as Palheta, formada* por lami.
:nas

IMM O+ 144.60 De i de Umeambro de 1,42.
daliNREtiNie ~MICA Es parta LTDA- 2, PAULO
inUntfAlIO D 7INVEW1Os PROnTOit FARA 7A.Ron
RSIVIOIDICAÇOsi

planas providas de laminas de vedação, mola* e pinos.
4 - Aperfeiçoamentoa em motor rotativo de com.
buetão interna, para. veículo. a ut omotores, caracterizados

por serem, no seu oonjunto, como descrito., reivindicadoa
..ilustradoe nos deeenoa anexos..

•

l O )' 1 PROTMOR ' PARA rAROIS°,.earacterizeda pelo feto,

de lar sonstitufd0 por cemps met;lioa ou de ow:ro material qualquer
an,n1ente provida em suo . írea da paqueno orifloio, sendo que itidt,S•
Sardas se apreeents g on000 oolicarto coe . . tampa i ao qual pode correa
oodl•e g ila dAsposte na extremidade livre da a:tge sl;stica, estai

pra,
pelo extremidade oposta a uma proailha 3O1tiria Doa • roteado toa
941. 011 posigio diametralmente °pote ao lancho raterido.
20°PROMOR PARA rAROI3". uonforme rsivindioad)
440ac41r, tudo autateneleimente wyno descrito no reistOrio • ilustre.
4. 434 [103M:1110r épA g Oil dó preusate maioria:1.

2ORMO M O 145.359, DE 10 DE DEZEMBRO DE 196a.1
Ag OURENTE. ANTUI0 DA SILVA MEDEIROS, ORESTES *LENA BERNI,
E NELY SOARES DE msuol.-R.d. po SUL.
PA/VILEGIO DE INVENÇXMAPERFEIÇOAMENTOS EM MOTOR ROTATIVO
Dg COMBUSTãO INTERNA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.

aBIIINWPAcOU
1 - Aperfeiçoamentos em motor

rotativos de coa.

buetito interna, para veículoa automatoreo, caracterizado/
por um rotor interrn provido d, palhetas radial...c de mpres.
e de deacarga,ditae palheta, eendo providaa de rolamen.
toe-guias que'trahalham em rebaixo. •xcantricoa existentes 4

se uma tampa da oareaça eá cujo irterior se

acha montado

o

dito rotor.
- Aperfeiçoamentos, conformo reivindicação 1,

caracterizado, por serem os dois tipos de paltl. tas, de coa.
~alo e da descarga, rospectivamonte, de comprimento caio.
ret.,, com a-forma de 1;minas, providas de lamina de vodca
0.9) molas • pinos, ditam pa1heta3 sendo 4~ providas,sars

Náriétfylla-f4,trá':

D;b 'dÉteAti.

25

4ii,)

Nov em.;

ro

de Inei

'
extremidades mal'e'fliternee, de '1 391anentee-guine de pleno pu

releio ae'pleho de 'face menor,

' raiht al, das mesmas

'palhetas.

I

3 _ Aperfeiçoamentos, conforme reivindicação 1,

caracterizados por Ser a carcaça provida de parede dupla, a interna sendo achatada em um polo, as duas parãdes da dita
carcaça formando uma cinera de refrigeração.
4 - Aperfeiçoamentos, conforme reivindicação 1
e 2. caracterizados p or rebaixos excãntricoe existentes nas
tampas da carcaça, nos quais deslizam os rolamentos-guias
das palhetas.
5 - Aperfeiçoamentoe em motor rotativo de
buetão

oom-•-

interna, para ve(cules automotores, caracterizados

por serem, no seu conjunto, como Seeerites, reivindicados e
ilustrados nos desenhos anexos..
f
\\N\U - ^V-

I

•

/

2RMO: 14.5.8” De b de janeiro de IS3.

GENERAL MAGNETIC INDILTRIA E caltAR
C10 LIDA.. SXO PAULO
PRIVIdDIC DE INVENÇ'AO: NOVO DISPOSITIVO PARA ILUMINACX0
REIVINDICAÇDES
1 - Novo dispositivo para iluminação, a ser usado quer
MEI
sina/estro em estradas, quer coro farolete acessOrio para consertoa
inspeçães em velculx>s, caracterizado per compreender a carcaça OU
corpo externo, de quaisquer formato e material, ao° internamente •
tendo a face lateral anterior aberta ou provida de placa tran5pae0a,
te, colorida ou não, corpo ôste no interior do qual é previsto 0323
pescoço cilíndrico constituinte de um soquete para uma lampada,
posta voltada para a face lateral anterior, e com fios de LigaçãO
re.indo através de tura pequena abertura prevista na face posteriOr

dG

corpo, para aplicação à bateria do veículo; e finalmente, a face Ina
ferior ou de base do dispositivo tendo embutidos um ou mais bloOOL
init" permanente, para aplicação a euperfície metálica qualquer.

11B1O 0£
-DO SUL.
LUC,
.
1 . i -vErc,n.'1l1O=-To DE A:ANCIM.:1-TO PCM "r'LUIDO IN
Ey L..:71)Eni-S N. II;STALAÇUS INDUSTrII
CO2

56, DE 19

re
;

:,:a)li+RIC,
.0,1S 31111LAi;i..S.

L

2 - Novo dispositivo para il=inação, coma reivindicad0
élb
1, nubstancialmente como descrito e ilustrado toe desenhos anex0e•

I VIi:PICA
1.

Proo,9.20 de cquecirrento por fluido interne.

dii3ri o, para cozi abas, lavanderias e instalaçOes industriai

similares, caracterizado pala circulaç:ro forçada de um flui

FIGA

o

do intermediorio que realiza trocas de calor eom a fonte plillAria de energia calorfica e com o elemento consumidor

de calor, dito fluido intermediário percorrendo um circuite
fechado que inclui o gerador temia°, serpentina de fluido •
'intermediário, earpentina de Agua, queimador, veatoinha,bom
Da de circulação, boiler, vaso de expansão e 'consumidor Ut

F1G.2

F1&3

' calor.

2 - Processo, conforme reivindicação 1, careete7,edo per uma c;mara

de combustão aquecedora da serpentina

de fluido intermediário.
3 - Preceeso, conforme reifindica40 1, eeractêm
fluido intermediário.
4 - Processo de aquecimento por fluido intenr - dic
ro, pra cozinhae, levend7r:^13 e inst-laçães industríaj.c
re, en:- p cLerizado por ser,

n0 Eell

conjunto, COm0 deeen

rel\.,ndicado e ilustrado n9 dessnbo wie.2cam

FIG. 4
7tR.WO: 114.145 De 2, de j aneiro de 143.
REQUERENTE: UNITED SOE MACHINEBY CORPORATION-E.U.A.

1-R Mi.ti0

DE

INVENUOt GRANDE POnC.A. AUTO-BLOQUEADA.
REIVINDICAÇOES

um fixador rosccdo s g
o-bloqueado, enraeterl'ÇA

g9 alQ MO ge copp rtuder: uz zewbrc. ,

tea0

us

uero 44

(Sec'io III)
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torno filetado, destinala ao recebimento de um elemento fila

10. Um fixador filetado auto-bloqueado, ca,aeeriv1A3

tndo; um re/w..ixo ou cavidade no dito membro, estendendo-se

pelo fato de compreender: uma porca, tendo um dieme'..ro
filetndo, destinado a receber um wembro macho fi).ot:Jo; um-a

transversalmente no mesmo, eia ' interseccao substancialmente taa
,gencial com o aludido diemetro interno; e um inserto real .
liente dentro do refeido rebaixo, pcdendo ser movido no sea
tido longitudinal desse Ultimo, a estabeleder contato cooperante com dito elemento filetado.

pluralidade de rebaixos, a se entanderem para dentro desde
os lados de porca, fazendo intersec.o com o dito diemetro
Interno, e tendo fundos situados alem das intorsacc.E's do
Smetro interno com os rebaixos; insertos meveis, dispostos

2. Fixador de acerdo com o ponto 1, caradterizado

em cada rebaixo, entre as extremidades abertas desses Ulti-

pelo fato de que a dita cavidade ou '2ebaixo possui uma extra
mudada aberta e um fundo, situados em lapas opostos do di;

mos e as aludidas inter'seceGes, podendo ser movidos rara
tro dessas Ultimas, e ate adjacentes aos fundos dos

metro interno filotado.

doa

41t03

rg

baixos.

é
3. Fixador de acordo com o ponto 2, caracterizado
pelo fato de compreender ainda um outro diemetro interno com
secção transversal ' menor que a do rebaixo, estendendo-se . a
partir do fundo desse Ultimo, s u bstancialmente em alinhamento
com o mesmo, e tendo unia extremidade externa aberta, para na
ceber uma ferramenta destinada a mover o' aludido inserto, afastando-o do referido fundo, , na direçeo da extremidade abeg.
te do rebaixo..

11. Fixador de acerdo com o ponto 10, caracterizado
pelo Lato de que os insertos meveis são defamados pelos fila
*tos de rosca do membro macho, sendo forgados contra os fundos
dos rebaixos, sob uma rotação da porca no sentido de 'desatarrax;-la de sebre o dito manbro macho.
12. Um membro de porca, tendo um diemetro 1terno
lotado para receber um membro Metade e caracteriLado por ter
um rebaixo em um lado da p orca, orientado numa direçeo trans-

4. Um fixader filetado aarw-bloqueado, caracteriza
do por *compreender: uma porca, tenda um diemetro interno fi.
lotado,. destinado a receber

Noiçtilbro d p 1968 :5551
-

kam

membro macho filetado; um re-

baixo estendendo-se para dentro a partir de um lado da porca.,

versal desta Ultima, e fazendo intersecço senslvelmente tangencial com o diemetro interno, tendo o dito rebaixo uma ' extremidade aberta, dispbsta a um lado do diemetro ierno fiietado, e um fundo situado no lado oposto dessa diametro interno.

fazendo intersecçeo com o diemetro interno e tendo um fundo,
situado alem da intersecjao do diemetro interno com o rebaixo5
Q

1114

FiG.2

inserto mevel, diSoosto dentro do rebaixo entre sua extra

midade aberta o a ' aludida intersecção, podendo ser movido para
dentro da intersecçãop e ate adjacente ao fundo do rebaixo.
5: Fixador de acerdo censo ponto 4, caracterizado p2
10 fato de que o inserto mOvel e

deformado pelos filetes de rcka

C4 do membro macho, Sendo fote;ado contra o fundo do rebaixo sob
Uma rotaçSo relativa dos membros filetados, com tondencia para
desatarrax;-los um do outro.
6. Fixador de acerdo com o ponto 4, caracterizado
10

pa

ncialmente ca
fato de que o rebaixo apresenta um fundo suãa

nico, enquanto o inserto possui uma extremidade sensivelmente
COnica, oposta ao aludido fundo.
7. Fixador do acrdo com o ponto 4, caracterizado pa

lo fato de que o rebaixo ost e rela tivamente ao menOlonado lado da porca, tendo o inserto uma extremidade externa
Chanfrada, substancialmente paralela ao aludido lado.
8. um fixad02 filetadO auto :-bloqueado, caractericade
por compreender: um membro, tenda um diemetro interno filetad(4
destinado a receber um elemento i liletado; uma pluralidade de pa

.27

F1(3.3.

baixos no dito membro, os quais * estendem-se na direc7ko transvca

FIG.4,

L. Uembro de porca, de acordo com o ponto 12, ca-

Sal desse Ultimo, fazendo intersecceo senslvámente tangencial

racterizado pelo fato de Compreender ainda um di 'ametro inter

com o dito diametro intorno; e um inserto em cada um desseS

ne a de soo 9a 0

baixos, podendo ser mdvidos na . direoSo longitudinal desses hm.
timos y a estabelecerem contato cooperante de travaçÃo ou klom

GO oora asse &timo,

qual() com o referido membro filetada.

a

men o r que a do aludido rebaixo e em alinhaLlen,

Ga OUtro Indo

e estender,dz- p o, dCsde o Aludido fundo at.'

da povoa.

1.4. Uma porco, tendo um diametro filetado para re •
cetra um membro filetado, ca r acterizada por ter uma plurali.

9. Fixador de acarao com o ponto a, caracterizado po
10 fato . de que os , ditos rt;baLso.- tem extremidade3 abertaa o ftla
doo $ em lados opostosa re;pactisameute ) do diSmoto imWro)

dade de rebaixos noe lados da pr-wonl orientados numa diregão

letadoe. *.

GOOncin/ 0051 Q dito

Svonsversni OUSO atima k :,:azendo , lutersec4o sensivolmeats
dameth $ntewnve

cada

Wu g e

GU,Q$ 0

•
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.9

baixos tem uma extremidade aberta situada a um lado do dite
diSmetro interno filetd.s t e um funiw do 1a0m oposto desse
eimetro internos
Finalmente, a depositante rein6 .2.Cey de adrdo com
5

Conveno Internacional e de conformidade Com o artigo 21
do COdigo da Propriedade Indl',strial te prioridade do Corres
rondente aedido, depositado na Repartio50 de Patentes dos
Estados lmidos da kaerica do Norte; em 1;4 de março de 1962,
sob n 179.724
TERMO 11 0 147.774
de 7 de dezembro de 1962.
Requerente: HANS OTTOMAR KUPSCH - SANTA CATARINA,

.

.
4';.-4)0VAIWW`MV.
t''2,01/{iur,LPW11,,tQe0

nodelo do Utilidade: "PONTAS PARA LANÇADZIRAS DE TEARE$ft.
REIVINDICAÇÕES
-

. Pontas

para lançadeirae de teares, caracterizada pelo fato

haste da ponta a p recentar-ee com
em tóda

p oxil'oria
-

,somonte

filUee paraleloe e

int erroapidoa

de

longitudineiCe

mas reattiee das

conveneáe...

nais eseavaçoes circulares.

2 - P ontco,como

om 1 e tudo

oc ma , dee critcrericdio 5 do O ilustrede

no desenho anexo5

E5.

11

711Fi ir

TERMO: )47,780 De 11 de Doiembro de 1020
REQUERENTE; PLASTICO EDAEAR LTDA_ sgó PAULO
5N119ÊLO DE UTILIDADE: NOVO MODELO DR MANADDIflA
REIVINDICAOES

r) "Novo MODELO DE MA4ADEIRA 4 , oaracteiza40
por um niple (3) de adapta0o, em forma, de ca.
lota, dotado centralmebte de um furo (4) e• na@
bordas, de ama flange (5) anelar eanento, 1/M
do nas bordas inferiores ainda, ema flana° (ON
oillndrica, coaxial ao niple, enosixando.se
ta flange na abertura superior do reeip.i.Ontà
(1)t o. niple é fixado por meio da tampa (7) tâC,3
Mamadeira, que possue centralmente um furo
de diametro igual ao de furo (4) do nipler ekn
'bre o Dipl.) 0 a tampa, encaixa-se a ohuptta
(10) que possue uma flange anelar (11) nas ban
pressionada entre.. c,
das inferiores, a qUal è
aqutles, ficando a chup2sta com seu corpo eueg.
Mado no furo (8) de :tampa, ca pé, qucndo cm

ce

URMO N g 147.777
de 10 de dezembro de 19620
Requerente: NOBUO FUJITA - SÃO PAULO.
Ondlo de Utilidade.: "NOVO MODO DE CHUVEIRIN HO 00II
Dinpainvo
". U. POR E TIRAR PARA BICOS DE TORNE/RA DE ÁGUA".
•

REIVINDICAÇÕES

,I-Unico)- Novo modelo de chuveirinho com dispositivo ap
p6r e tirar 21£ 5 bicos do torneiras As,

agua

qU€ os g âtedores dos chuveirinhoc são caraterizados
terem a conformação,de calota com dispo sitiVO

uso, ou atravessando o furo (4) de n4)10 quQN
do no em uso,

CM

210 . ' I NOVO MODELO DE MAiUDEInA", substaneiarat
mente como o descrito, reivindicado nO p onto ee

par

precedente e apresentado no desenho anexo.,

ao alto de.

Udaptação aos bicos de torneiras e chepa e‘rlUrade.
parte infer ior,ou-e-tambem por serem 0S

nesmos totejadde
res constituidoe de tubos em foriato de "T" t
do "I" Ou Cã
fl(sulo reto C em cr uzeta,fechedes todas as sofdes lávreo
(dos tubos menos uma que iar m d i sposiUvo do adopta40.
g os bicos de tor n e irae,sendo a Perfura40 de gotcjamenye
;;• ealizada
em sentido oposto ao do reterift dlapobitive

adaptaçao - tudo como subet anOlalmente
Coeorlto DOO
eclatorios,graficamente mostrado nos desenhos itiOlitedg
. -

g rNalingegdO tico
~te peste @coote2nstlego

F/000

F1004
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2.

Uma eM-rutr.re de seco ventilado de GO

COrde com o ponte 1, caracterizado pelo fato da dita porç80 da
Corpo ser fabricada com una quantidade de estruturas gerakenzi
te tubulares arranjadas coneentricanente,. cada qual apre8elA4%
do uma costura longitudinal: snbrepcsze, e caracterizada ande
por Margens sobrepostas fixados intermitentemente.
3. ' Uma estrutura de saco ventilade d0-ám
drdo cosi o ponte 2, caracterizado pelo fato de costura $0beam.
posta de cada estrutuia tubular estarespeçade da ou esCa/ODCa
de Com releçãO A costure sobreposto de seguinte parede adjadese
' te.

4.

Dm -seco ventilado, substancialmente

conforme vem de ser descrito, com referencia aos desenhoS da%
. Xes.

F,';.
SUMO Ne 148.616 de 23 de abril de 1963.
Requerente; °LIN gATHIESON cNENIOAL CORPORATION - Ex.40
Privilegio de Invenção: *ESTRUTURAS DE SACOS COM,COSTMO iiNía
INTENROWPIDAS°.
REIVINDICAÇÕES

.1. Um Saco ventilado para receber C CEtgro
ler materiais a granel tais como forinha cimento e semelhca 0
tos, caracterizado por uma poro compreendendo o seu corpo ta
bricado de material de embalagens e apresentando em gora une
entrutura tubular incluindo uma costura longitudinal sob3Opec0
te, esta apresentando margens sobrepostas fixdss interwiten

yrequerente 'reivindica de acOrd0 COM tee
venço Internacional, e o Art. 21 do Decreto-Lei N o 7 903 9
t 27

c.a

de agasto do 1 945, a prioridade do- eorreOpondente poe0

depositado na Repartição de Patentes nos SE.UU. da AmerlO gs 01)
25 de abril do 1 962, sob o n e 190.018.
TtRMO: 148.547 D e 24 4..12 Abril de 19530
-REQUERENTE: CIREI S/A- RIO GRANDE DO SUL
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO: APERFEIOAMENTOS EM CAIXA Djj
RESSONÂNCIA PARA PIANOS.
REIV/NDICAÇOES
- Aperfeiçoamentoq eu coima de recsonaneAt f)gs7-5
planes, oaracterizadoo por adue/as diepootan inclina
te, de largUra Compreendida entre cito e trinta o. Oine0
Aletroe.

24

2 - Aperfeiodanantos em caixa de reeecnanedID
s pianos caracterimados .por serem ' eenonoiabtente come óqh
*ritos, xvivindioadoe e ilUstradoe nos desenEos ariersee

70

—

FI (c1

mento pare preverem rogitles (:)paÇAdOG ao /01Ige . dafiGe2tS)

ia

tas margens sondo Lados paro impedirem mcmioente roletlAto effat
regibes espaçados intormodlOriaO, ou morgónm ' Sobreposted CM,
livremente eoparkiveár, o 5 LiteetIVOIS de IZOtimant0 IikideRR

MUNO: 148.64, Do 24 (De 111-01 (10 290°
REQUERENTE: NILO DE ARAÚJO MEOU. Wie MIO
uott,o Da . 172-LIOADS$ Novo NOOkID
flf7410E.

corku.
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MUNO/MOCO
1 0/ MOVO NouLp

Nuvenic.-JJ cle

-

DE PRESILHA PARA COLARIkkOS 0 , 1

c
tottao por peça do bAuelite ) rplfistico ou Outro material ade-,
quado, o provido do ramo alongado re plano, Ussl niel de encai.Xpe em bolsa Usual' existente na face interna das abas de colarinhos, caracterizado pelo fato de que a tal ramo, depoià de
dobra conveniente, tca sequencia um outro, de menor extensZz,
dotado de abaulamento mediano, de modo a conformar um trecho
Sinuoso sa guisa de S.
2 2/

"NUO M0D2L0

DE PRESILHA PARA COLARINHOS"

tudo como substancialmente descrito no relat -)rio, representado nos desenhos anexos e reivindicado 'nos presentes pontos .
Característicos.

TRRMO N 9 150.571
de 8 de julho de 1963.
Requerente: STANDARD £LECTR1CA S/A. - GUANABARA.
Prinléglo de Invenção: "sISTENA DE DETERMINAÇÃO DE

DIREÇÃO

EMPREGANDO DIAGRAMAS DIRECIONAIS DESIGUAIS".
REIVINDICAÇÕES

1) - Um sistema de deteríránação de direção operando
na base de dois diagramas direcionais produzidos por dois sistemas de antenas espacialmente separados, e operados em trequênciaZ
dtferentes; o espaçamento Sendo grande em função do comprimento
de onaa, e cOmpreendeedo meios para produzir em Um dos ditos SI.S.
temas

de

antenas um diagrama do tipo de modulação e meios para

produzir no Outro sistema de antenas um diagrama do tipo de OS+
vio de treqUencia.
- Um sistema de determinação de direção de acdrd0
OOM o

ponto 1 onde

O

1? dos ditos sistemas de duas antenas, oomn

preende duas antenas; medos para produzir

pdte..a .

UM 1!

sinal que seja a

.soma de dois Outros sinais; Meios para produzir u4 u sinal que
seja a diferença de dois outros sinais; meios Para acoplar o Ui.-

TIRMO: 150.395 De 15 de Fevereiro te 183.
REÇUERENTE: TAXO= AMUA » sÃO PAULO
SH'
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO NOVA DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA
UM*
DE
SECOES
INFLÁVEIS
DE
PLÁSTICO,
DOTADO
PEÇAS
LIGADAS INTERNAMENTE.
REIVINDICAÇOES
. NO. M1S2OSIÇÃO CONSTRUTIVA EM PEÇAS INICIAI:MS DD
PLÁSTICO, DOTADAS DE SECOU INTERLIGADAS INTER1XIEN2E,sp1i

oível nua linhas ou paredes diviserias dos aumentos infla.
lois que complem tais pegas, do tipo colchtes, elmotadacoba
ias e eimileres caracterizado pela referida,linha ser obtl•
da pela soldagem ' a - quente cucaldeamento das duo laminas
de plístico que formam a parede superior e ~Mor daPen
lu forma enteada, teto 4; Por dei* de Ponliw 22Ángad02;241
Chadas um depois do outro, de forma a de Me O e 010
Co, trechos aem solda 4no conflagram paaaasOne ' d0 Cr, CAke
Ora OM segmento:e outro.
• NOVA masPos40 OHM:MU IZM 12§,ADOWEION)
RAIT/Ool Boum DE sEcOSs UTE/LIGADAS mang41ENTENNINO
oom o Coato anterior, tudo como culnitancialmantatffiffic
1to lotsfladitaito o @Iletrado 409 doutos Menai

te 1? sinal e adita la antena; e meios para acoplar o dite 2,5'
Sinal ao ke
sistema de antenas.
0, )

w

illn sistema de determinação de direção de ac6rd0

OOM o ponto 2 onde a dita ia, antena é um quadro Alford e a dita

;a. antena 4 Um dipolo.

w 'um

sistema de determinaç go de direção de acOrd0

0020 ponto 0 PD qual o dito ar sistema de antenas compreenda'
Uma ordem linear de antenas; meios .para produzir uma modulação
delaixa laterallde um dos ditos sinala, e meios para acoplar em
sookota adito sins/de modulagão de xalza lateral, 0s antenas
dO dita ordem linear..

0

•

um sistema de deterMinação de direção de acOrd0

002o ponto 1 onde um l° sistema de antenas do dito sistema de

~antenas compreende trés .antenas; meios para produzir um si,
a/ portador; meios para produzir sinale de faixas laterais e 3,
daaportadora e um sinal de modulação; meios para acoplar, o

satik LIO@ GUIOar.

vae ikes Mas tr.te

a/mala e IIN145 0,,ra ao,

•

5 I? ," I I

,

I
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copiar

dada um dOS ditos sinais de iaixa 1ater4

C a 300 0 C com o emprego dos usÃl i a'C'
etalIsadores alcalino, Obw
i. erct4riz.ido pelã fito d-le'-que;
chcO ct(tal1saci4es, são emproe.

•

a cada UM$ Gé0

OUtraS gatenas.das=ditas três antenas. . • • •

dosxds N-acilaminocerbonácidosteres-de alcoeisi-polivalent(Wde
6) ; Um sis i:ema ó

'datermánaça,de dirOCg O CO inUto

00M . !ponto b. 'onde a Cita ia, antena é uma .antena ce

dkrreuka- geral (WrOO-NHr(CH2)111-0G0).JR",. onde ,Ré.s, Sio
restos itI44,
fáticos ou
arometione, R" sio resÇos de alcoóls polivalentes
am
llfáticos, n
O ate 12, e m = 2 a 5.

.quaedgç

K.ZOTO C cada uma das outras ditas antenas é uma,antena'Opea•
7) - Um sistema de determinação de direçãO

te ee

o

„

.

2.- Processo, de acordo com o ponto 1, caracterizadO.
pelo fato de que, como N-acilam
inocarbonácidoester, e empregadO
bis(N-acil-aminocarbonácido)::licolester.

Com o ponto ci onde o 2? sistema de antenas compreende uwa CMCM
èe antenas movei em via elíptica.
•3) - Um sistema de determinação de tlireçU de acerco

3.: Processo, do acOrdo com o ponto 1,ca;acterizado

ote o ponto 7, compreendendo ainda meios para produzir uma UM,

pelo fato de que, como N-acilaminocarbonácidoester,,e emprega,

.aço de faixa lateral no dito sinal portador; e meios Dere eeeo

tris(N-acilaminocarboncido) glicerinester.

plar em sequência o dito sinal de modulação às antenas 01~

Finalmente, a depos". .tante ralvindica, de acárdo
com a
Convenção Internacional e de conformidade com o artigo
21 do 06
digo da Propriedade Industrial, a prioridade de correspondente

ordem de antenas.
Finalmente, de acôrdo com o art. 21 do Decrete-tel.
: v 7.903, de 27 de agbsto de 1945, Código da Propriedade , indultd

pedido, depositado na Repartição de Patentes da Suíça, em 11 d(
julho de 1962, sob o nemero 8 356/62.
•

xxial, combinado com a Oonv ,:nçEo Internacional para a 2•Cd1OdtU
da Propriedade Industrial, revista em Haia (1925), reivÁn0~

Tis'amo

a prioridade de igual pedido de privilégio depositado na fiepird

na 150.694, DE 11 DE JULHO DE 1963.

~ENTE. INVENTA AO. FOR FORSCHUNG,UND PATENTVERWERTUNG.
ZURICR.-SUIÇA.
PRIVILEGIO DE INVENÇr0."PROCESSO PARA PRODUZIR HIDROXILAMI
NA.
•

tição de Patentes da Ale/s.f.:ilha. em 9 de j j.1),o de 1962, sCe 0 60

REIVINDIÇAODEQ

1.- Processo para produzir hidroxilamina mediante re
dução catalítica de Oxido nítrico por meio de hidrogenio em soluço ácida, caracterizado pelo fato de que a redução e executa.
d j na presença de 0,4 a 1,0 na/litro de solução de reação de
um sal de hidroxilamina.
2.- . Processe, de acerdo . com o ponto 1, caÉacterizsdo
pelo. feto de que são empregados ' catalisadores que contenham pia.
tina..

69./

3.- Processo, de acârdo com o ponto 1, caracterizado
pelo fato de que, como catalisador, e enprecade uma platina, prk
cipitada sabre carvão ativo e que se acha impregnada com nitrato
de prata.
4.-

Processo, 'de acOrdo com os pontos 1 e 3, caracte-

rizado pelo fato

de que a redu7ão de áido hitrieo e executada
a temp eraturas entre 65 e 800c,

ffl

5.- Pro'cesso, de acerdo c.:2m o ponto 1, c3racterlzad0

çb--"-g„

pelo fato de que se trabalha com um pH de 0,5 a 1,5.

AF

Finalmente, a depositante reivindica, de acerdo com
a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do
Gedigo da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondem-.
te pedido, depositado na Re p ertio50 de Patentes da Suíça, em 15

fig,0

de julho de 1962, sob o número
Ii

71

e AF

lf r-Le r s I0.93, CE 1/ DE JULO CE 1965.
INVEN2A AG, FeR FOL=UNG UNO PATEMERWERTURO
.a:VILEIO DE INVENJx."IROCESSO PARA A POL/MERIZAÇÃO DE LA2
ALTOS ELOS.
Wj.v3N2E2.9.
1.- í:ocer.so para a y olinarização de tectemet COO
4a-eN inoc;.rt..r.acidot. com mais ae b e dte 13 elos Ge &ZW. Rtà

&o

8

1j51/62•

3556

.:-.:eguntia-tira 25

T/e40 N o

DIÁRIO OFICIAL

(:.;e:,[..o. III,

114

151.079, OS 25 OS JULHO OU 1'43.

JOd Jan.-SÃO PAULO.
eRIV1LEGIO LS UTENÇIr0."DISPO3ITIVO AUYOM,UICO .PARA ASSaNTO,S
OS AMES,.

ter uM corte transversal em sua altura mediana que eeltma inferiormente Um setor y esedo que no ultrapassa A
metade do círculo do tronco de cone, atingindo per4a a base menor do timmo.

REIVINDICAOSP

:- DISPOSITIVO AU T:OMÁTICG PARAAW .MTOS DE AVIÕEe
caracterizado por ser constletuido de ema porta na base do a vio, permitindo O salto do passageiro com o assento equipado
com Pars-ouádas autoneitico, em caso de emergência.
II- DISPOSITIVO AUIWÁTIO0 PARA AS:3ENTOS DE AVIÕES
caracterizado por ser conatituido por um dispositivo autowiti-.
co montado re, porta da base, constituedo de traves providas de
alavancas, aaionadoe por bombas lidraulicae ou, aiternativamen
ou conjueeedamente por bobinas elátricas, tipo solenoide,pa
r_ o ecionamento automtico, de'contrOle individual e comando- •
porta pertencente ao seu assento.
Airtãncia
2II-DISPOSITIVO e UeOrJÁTICO PARA ASbnNTOS DE eVIOES
carectarizado-por ser constituido de alavanca para comondo deds ' ar comprimido para acionamento das bombas hidraulle. e ou de uma chave de contato elaltrico, para acionamento dasbin-e solenoide.
IV- DISPOSITIVO AUTOM,ÇTICO PARA ASSERTOS DE AVIÕES
cal-eterizado pôr ser constituido de fechadura com chave, para
reetringir o uso do diapositivo ao passageiro ou comissário de
barco.
V- Tudo como descrito no presente memorial • ilustra
do no e desonhou,anexce.
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;IER!'0 N o 151.373, DE 2 DE AG6ao DE 1963.
eaeeeeCNTe. FeRBENFABRIKEN . GeYER AKTIENGECZLLSCHAYT.fl.F. ALMA.
PAIVILEGIO DE INVEN(g0."PRWESSO PARA O rINGIMENTO CON2fNUe

OU ESTAMPAGEM De SUA, 1.;; E/OU F=ReS SINT j eICAS CE POLIA:ele:A
jjeIVINDIOACES

—

um sena,
7 — L-G

1.- Processo para o tineimento continuo ou ertemneeam
lã e/ou fibras sintáticas de p oliamide, aseim como

materiais que contenham fios ou fibras desta classe, com coren
tes usuais para a seda, lã ou fibras sinteticae de poliamide,
caracterizado pelo fato de que os materiais de fibra são inpeeí
nados ou estampados com U45, emuls g o aouosa que .3'_! forma quando
os corantes que entram em consideração são distribuidos em água na presença de ácidos carboxilicos que poosuem, pelo menue,
um omo de nitrogenio e que contem um radical de hidrocarbana
to tendo 8 átomos de carbono, pelo menos, o qual es :A lieedo
ao átomo de nitrogenio atreves de uma ponte de - CO ou - 50„ oa
então na presença de sais de tais ácidos carboxilicas niero.eanados, sendo denois acidificado o preparado.
2.- Processo para o tingimento continuo ou esteapa
gen de seda, lã e/ou fibras de poli-.da, tal como subetenzial
•

mente descrito e especificado e ' coM especial referencia aos
Exemplos apresentados.
Finalmente, a depositante reivindica, de ecOrdo cnn
Convenço Internacional e de conformidade com o artigo 21 do

ddigo da Propriedade Industrial, a prioridade dos correepon 4entes pedidos, depositados na Repartição de Peeeatee da Alema
nha, em 4 de agasto de- 1962 e 29 de março de 1963, sob oa n25.
3 59 522

TS,RMO: 151.175 De 2h de ALril de
ReQUERENTE: ROLANDO GRASSI e LUIZ PAULO DE
ASSIS PAIETTA- SAO PAULO
MOtLO DE UTILIDADE: NOVO TIPO DE Ar3NTADOR PARA LÁPIS.
IvINDIcAçEs
"NOVO APONTADOR DE LÁPIS, caracterizado peio tronco
Je eone interna Ao a,Ain P atro da extremidade do láoit.

IVc/8m e F 39 354 IVc/8m, respectivamente.

Ti.Pt40 ND 151.535, DE 8 DE AGÓSTO DE 19,53.
WEÇUSRENTE. GENSEALMOTORS CO1PORáTI0,1.-E.U.A.
P RIVILEGIO DE INVENg0. MI:WDO E A
PARELHO PSila ENCHER E"-PA.

-

WS ISOLANTES.

REIVINDICACr1E

Whodo para distribuir materi.1 isolonte dentro
de Um especo de isolamento, car ecterizado palas operaeSes de tnsereZo de um lanc.dor rotativo dentro do eep/co de isol •mento, rodito lançador.," alta. v,!locida4e o a ucindo-se material
134*

tudg.se

lente a dito lançador rotativo para erregor. o material do le05,53420
to radia1mente:dentro-T (5o eapoo l dt , leolcaehto; t 1
t t

•

-MStoile de seórdb%cm o pante

14

cgacteritAtitNi,

Se gotd ào quo dito nàeriol ide 1:)01crento C U
' §O en perffi2.02g). ,
mo eixo do roteçU do dito lançador o em contato corradó ten CM,
g etgodoe
•
d.

rovernbro:.:Lje.-.41568 5557
•--•

DIÁRIO

Sn'-feira 2b
•

rotativo.

ditado do so6rde com o ponto 1 .eu 2p etrectemsttiO
@we Mo do que dito reteria holonte inclui tma Pluratett00)
eomponontoo conotes de roma, ums espuna do rooint plÉctica geP Gmp
Meeiro da misturo em uns canora o que co co=ronantee mistoo
@COLMO da °Nara de mistu r a pare conoto comido com d14

lego

Otre
Rótodo, de aciirdo com ao pontoe le 2

'

OU 9 1, t3ER"

foto do que a miatura de ditos componentes do raM113
WEete pOle
~ante eu dita eamarc do mictura e a rotacZe eie dite le4004 , e
aatavel@Oldede 'ao realizadas anutUoenonte.
172 apanho pare executar o ríSte44, 40 setrd0
D. •
Velquer un doe pontoo 1 a 4, carecterimado por uma caixa ealteND
Cino Ornara CotUradora provida com uma adda. um lançador ~ativo
aunando eu dita caído:, um mistUrador 'Acolitado em dite efttWe
(ffletWeederE2. Vem gaelfteluí um eixo coma poro acionar (Utente
,(5WWP C reter dttv 2enÇadoro e u al e poro PuP ri r R dite Ce522V0
'
,enrqdera
atherlaic capem de formar isolamento.
fio/vindica-se, GO cardo com a ConvoneZe Xliten&
'ORold e a rt. 21 do adig0 do' ProPriedado Xndastrial. O selek ,
,&dodppedAdo correopondente dopoeitade na RepertiOe do PeteEM

cravar no gargalo do frasco, t",ido à •'aoe tupericá lloa, plana,
circulo-, onde por moio da prenaa1 ,oc
rCialmonte 'rocortide
um diaée; oentral, do'bordae ) prOxic ic ' áá bordao do ci‘lindro, pra—
no a este por pequenos segmentes dc metal nSo recortados, ou mo'
jhor, situado entro os recortes ' e que ex. prolonga CM forma de
lingueta, por meio de recorte ,,e1% borda do anel horizontal cir
cundante e se dobra, tamDem em r' ecorte, para baixo, oonfigurmi
de a extremidade do lingueta para levantamento Go disco central;
-'
pelo fato do possuir abaixo do disco central, prOno polo
dro metálico, um diafragma de material adequado, dostinado a pra
teggr e râlha porfuravel do frsoce,.
- 2 — "APERFEIÇOAMENTO EM TAMPA DE EaRGENCIA PARÁ
'i'llA r.".COS DE ARO E SWILARES", acordo com o ponte antorior, tudo
Como substancialmente reivindicado, descrito o ilustrado nos do..
senhos anexo..
N 2 151.795, DE 15 uE .JGsTo
196.
:EQUERENTE. AWISNOR JOU DA VEIGA.-0 FAULO,
PRIVILEGIO DE INVENÇO."NOVO DISPOSITIVO DE ...,1)R.,NÇA PAA4
fREIOS,
Em resumo reivindico pare- o presen0 pedido on se.

Guintes pontos carecteristicos:
I - NOVO DISPOSITIVO DE SWURAÇA PAPA

FREI08,normel

'Mente constitlido de um corpo priraie , do fEccs retrugulrres.
Forem caracterizado por ter internmente umt fti:msro com ZW1)010

livre e nOste um estrsngulemento centr's1, —Jsnera equols Use.
de

e-

entxRcia e a seldft do fluido do

freio por meio de tubUla,

çOes intrrnEs, bifuroadan e opontsi, - ito formr nue, hnvendo

icneldede de press-so em embes Es tubuleçOes se verifica e pak

:ao nteakh Vaâdoo tia khericso on. D1 Ge agosto Ge 156@o ÇO

sncem do fluido pela estrsngllrco do rnbolo e, cenõ contrari00

EICX9o7V1Ve

. mtolo rntomrtiorment0
Com deeippuldsde 1e.resseo o rof'srido C
_se movimenta pra cimo, fechando e. paseejem do fluido f c) burra
Pho mestre no freio dePsituono.
Tudo como deecrito no presente memorial e iluntrado
nas desenhos em'Enexo.

Wand N 9 151.$24, DE 13 DE AG6STO DE 1Ç630
WERSNTE, LONGA S.A.. suIçA.
p RivIrraio OS INVent0 0 "PROCEss0 rArul A 1ABANA00 DB USWIWO,
nEXVIspIcACUS

S. trocam rara a iabrica,J0 (1e nitnt300 com amidae Vat'.

2P9.

man%)De um meio de desilidrataçSA dO Lroye Do £4ci'oro num coltiedb

SEE0 NO â51e665p DE 15 DE MA IO DE 19ee
MBORRENTEb AUGUSTO ASTTINO c FILMGaSKO PAULDe
Niz srnaxe i

,.tqvg t;0 •20 ag tozogur0PN 'AJS1341, gé) 1,43003.

051 PU-min) D2 SORO i; SINIM200

pumpicina

aiitãáo ado xelvindicadu et oeguinOo simOn etrovaittftli
adoudes-Ga
â 60WDIOWEDTO WINPA DD EMISOUCTà sigk
WOOD SORO r simulas% osnatituida e earacteridadé *RIR
ao capsulo de total, adequado foimada por ua anel cilindrace
, ettes) Lf0 ZOMA. te

t401,0

t444.041040~~9

e

te ' inorte, oa?:octericado pelo fato (juo ' a rençh 6 oxecgtado ne preo
onça ao bases orcânican contendo azUto em quontidades oateffideast
Processo de acórdo com o ponto 1, caractorizado iole g
Ú0 a conoentroao da base se eleva no n6xitiA a 10 e l Nel'exlveluea,
te o 040 D4 moi de amido enrrecada.
Z. c. rocenza le- ac3rdo com o .!)on-!c 1, ecreCticods D010 gQi%

lgo co tubelle no prodom de um hillounolec ao motel do 2rupo de25
âg like de Lev..ia nuna quanMdade catalitica.
4o 4daeace do deixdo doo o unto

etãdOinkiêi9 olo W04.

5558 Segur

Novembro de 196L

DIÁRIO OFICIAL (Seçáo III)

• eira 25 o

que a conceutnç g o dp hES:ogenolda de metal se eleva no máximo a 10

Para baixo a partir

,e, preferiVelmtO a 0,1 - 5 moi da amida empregada.

no dito membro.

5. - PKiecaoa de acordo com o ponto 3, caracterizado pelo fatO

do tanque oubetanOie1Meat3 OantralneA

5 - Um utensílio de acardo com a raivindieNgO

que a coneentx'aç g O molar da base empreguia é maior do que a concen4

4 ) caracterizado pelo fato qua U0 moem° O membro ocn ataalg

tra , ;ão mola): 0.0 halOgenoíde da metal empregado..

'dçe U tem uma nervura eatendendo-sa ao comprido dirigtIa

- Pkozesaa de acôrdo com o ponto 3 ou o ponto 5, carecteri,
a soma das concentraç g es molares da base emprega

zado pele fato

.0$ detergente fica dirigido sabre

. da e do halme.• oia de metei empregado no excede 10 15 da amida em-

P.,:000saa dejicórdo com os , *p ontos 1 - 5,. caracterizado no-

'OOM duao

6 - Um utensílio conformo reivindicado na 1.31?1'..%
' diceção 5, caracterizado pelo fato que no mesmo cada

lo fato que o xae;40 é executada na presença de um halogenoide de.
álcali ou

dito membro

-rentes, uma em cada lado de dita nervuraa

pregada,
" 7.

cima para o tanqne a partir da paxtO sitio alta do memb;0)

te5:-.

00 r~,3

te compreende uma pluralidade de jatou de detergente.

8, - p,ocess j de ar fz rdo com os pontos 1 6, caracterizado pa

7 -; Um utensílio conforme reivindicado em tUata

lo fato que o 7:-(,ao é executada com temperaturas da classe de 50 -

quer uma daâ reivindicaçOea anterioreo, oaractorizado pele

2502 C, preterivalmente, 50 - 100 Q C.

fato que no mesmo ae escóvaa são levadas por um quadro qa(31

Fielnie).i;e a requerente reivindica, de acôrdo com a Convenço
Internacional e o Cédigo da Propriedade Industrial em vigor, a prio

fica removivelmente seguro num membro de corpo no qual o ten

cidade do covr,s7sndeote pedido depositado na Repartiç g o de Patente:,

que fica montado, e o membro que dirige detergonte parn nm

da Guiça, aç, 16 da agasto da 1962, sob o n Q 9887/62.

escavas fica removivelmente ligado com dito quadrua
8 - Um utensílio de acOrdo com a reivindicação m

3.5c.;3 De 19

de A:6sto de 1963,

7, caracterizado pelo fato que

o rólo fica romov3.velaiente.41,

REQUEREVT8 WIEWICK PROUCTS LTD. - INGLATERRA

gado oom dito quadro.

PRIVIdGIO DE INVENÇA0:.APARELHO PARA ENSABOAR TAPtTEE

OU SIMIWW2;.

9 - Um utensílio conforme reivindicado na reivi
REIV/:DICAÇÕEE
- Um uteneílio para ensaboar tapetes ou sumi--

lares do tlpo descrito, caracterizado pelo fato que ele com-

dicação 7 ou reivindicação 8, caracterizado pulo fato que i&
to quadro protuberâncias projetando-se para fóra para antrag
em furos no membro de corpo, que á elástico o deiormávol.

preende um tanque para detergente liquido, um rOlo ou muni-

10 Um utensílio de acórdo com a reivindicação 7,

lar para ~tentar o tanque acima do tapete para um movimen-

reivindicação 8 ou reivindicação 9, caracterizado polo fato

to rolanto co mesmo, nelo menor uma escava alongada para a-

qun no mesmo o membro que dirige detergente para ao

pliCar detWagente espumado no tapete, dita escava estendem-

tem cavilhas dirigidas para fóra para entrar em furos no qae

do-se oubatSaaielmente paralela para com o eixo de rotação
'do rói() e oaaaçada da superfície cilíndrica da me ama, meioe

dro retangular, dito membro Bandó deformivel e °láctico.
11 - Um utensílio conforme reivindicado na

o de válvUla para controlar a descarga de detergente liquido da
tanque, oazaactarizado por um membro para receber liquido

30007,1.3

de,

Oarregado 'da tanque e para dirigir dito liquido para longe do

T01.71.2,

dioação 10, caracterizado pelo fato que no mesmo ditas cavilhaa entram em furos nas protuberâncias.
12 - Um utensílio de acOrdo com ao reivindica-

relo e paru cima da eecóva.
2 - Um utensílio conforme reivindicado na reivia

d ioa40 lp aeracterizado pelo fato que no momo

çõee 8, g e 10 apenas a reivindicação 8, caracterizado polo
fato que o raio tem uma haste projetando-se de cada extremi-

uma ~Ova

$0 estendo ao longo de cada um de um par de lados opOetoe do,

dade para entrar para cima entre um par de dodoa eláeticse -

rSlo e detergente fica eeparadeMente dirigido obre oada uma

espaçados e para contatar um mancai de suetenaação parcial-

dag eacOvarg aubstancialmente uniformemente eóbre o comprimem'

mente sil/ndrieo.
13 - Um utensilo conforma reivindicado na raia

to 4ea rilefunee.
5 - UM utensílio de acórdo com ae rei/indiOaçães

1 Ou. 2, Caracterizado pelo fato que no MesMo detergente

4

in-

troduzida uca espaços entre oe peloe perto doe ~CO dos .

vindicação 12, caracterizado pelo fato que no meaao Qadd
4o elítatiso tem uma nervura para contatar

a

haeLe no lado 1

mesma afastado do manoal de assentar.
14 - Um utensílio d g acOrdo com qualquer una 1-3-

meamoea
4 -

Um

utensílio conf a rme reivindioade

dicaalO 2 ca.& reivindicação 3 couo apenoa
caracteriaado pelo fato que no

1008M0

ditos

rsivinditaçOes anteriores, caracteri,ado pelo fato q.a g no -

e,

~o avelvula controla o fluxo de detergente a partir do

meios panai-yd:4

tanque para um condutor onvolvido estendendo-se ao conxpri1,2

dela

para com o membro que dirige o detergente para a eocóva,taa.

gir o detorEente compreendem um membro com se4p
tida a"se rica eobré poatO no róle a se

na wsed4

a rei C9*

MNTOW

°taurino abra o *moio

monto do mesmo com cada canto comprido do membro WOOntatO
Oom oe peloe de Uma das eecóvaa, sendo o

líquído

0110~90

do

ato

Condutor 'furos atraves dos quais o detergente passa

para dito membro caracterizado por ser e sepaao acima do aí

OSI de geoeido no condutor ventilado para a itmoafera.
\
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404144a)ftoodliewiorvOtiti1oao par; C tX,C4,:ír,.:,,
3$
utoo,,..elo ;norma rO.Ndtogo:

larnietrít:0 L4, barautr,riaaito Pelo tnte
ti.O•Al•
:qt) 0250 iLD GereintOr bra1. t'ute.1 ,:rn.ntude•ze do cb.r.o 11;44
•«i gldr Sntarar ao oorautor ooat a ctzor..fora.
IP Ma tItulet0 cOnforze utvIndioado aia
ta*
feiaelet,i0 4 g% ea oyaluar ralvirdateglo apa
g a a mo ta% ctâ
Unix/n.10 peio tato oto to mero ao rarto4 de 0a4to do mal)
;grotAkIllrgo autata g oort.oa olts nexivall, e nitiatICall rao
2o doto:am.a) 480 CRUA, 0013 aielli gento dam menu; atritTir
‘10 tapeto..
33 44 MI atanoilio rara anaaboar tap:tea clei,
Una eabosekotaloonto COMZOXMO aolza decorito f.4 cona'orae á
llotra4.to 403 desordlos eneXON.
à requerente reivindica a P rierid add d e idutldo
0410 dkpórittade na Repartigb de Patentee brittolea •
CO da orado e 1962, eob na 31960/62,.
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TUMOtl e 152.121
de 21 se 4.,-;O3sc de 1963.
Requerente: THE GOODYEAR TIRE & RUBBER ~ANY - E.U.A.
Prir114gio de Invenoío: "PREUMATICZ DE SEGURANÇA, DOTADO DE
UM PNEUMÁTICO INTERIOR PROVIDa DE UMA DeNIVÁ DE RODA2P4
TENTE . I ricçÃo E IS PERFURA'S'.
REIVIODICAÇõES

the pneum;tico de •egurr .J:ça intevnt nor. oLDrogo

1,

dentro do eapaço determinado nor um pneurt;tleo lutemo montodo
bre um aro, cerecterIzado ralo fato de com p reender • narede div/o

Ao.!.

seria circulnx externo de um' circunferUncla tal

:Me

od or rfrecle

diviseiria seja esveceeda por um substancial dleiZnele de circunte.
rencia Interna do dito .pneur4tico externo, catan',4 ;ato rererido
pneumtltico interno for montado no' dito CW.)41 , 0 p art. nanlr
leste es p aço determinado pelo dito pneumeitido externo e o aro deras
tro de cimeira interna e externa dis p osta* redIelr • nte, a parado
divisOria tendo na sua eircunferencia externa ut .i t.f. nos do eapatto
aura aubatenclal no dnimo adjacente à linPr do o , ntro circ,nfem
renoiel dela, o tendo uma circunferencia tottrnte r'ror do que t
da parede circunferenciel do pneum.:tico externo. 'eco pne:AmUlCO
ccmpreende a pluralidade de umas tarados de eerrrt.r g e oco 0 7, 0 ge.
ra2.

e redialmente de estreiteza relativa, que deterrdn:m 03PrçO4

de largura e profundidade substanciais, li gh quais perdes

aedo

veie pelo menos nau ao-s :partes radiais externte pra pe,ritir

431
.44123
\43 5051 •1;
„
!

•

/r

7-4
22n8o U4 Isaaose oz so Dd AU5ZUt. 1963.
dl; USW. OUERINO 4ailARI fILEOS zo.4.4.10
VII20I0 OS INUNZO; otra canos= PARA WWRIAR ORARAS i2 Oè
fia tg LUCALIPTO,UN cano os Naus PD 013144. .70 32553 fROCZSMs

MUI:M(24NR
i • Um praceou para cnveíver onapas de iltra Co
eucalipto, oem Cano os alOS de ObtenCh date ft000060e •

caraoterleado pelo tate da placa ou ch,p0 eer tntolnuento
uMcdeolda nèrânte eA ín.a face ruaoua, ando neve gnallat
durante aproximadamente 24 hora. dado EzaCtgda ZutilletZ
da a prolong a em uma transa ZJI2 leva ,tével e urnas ptw
,jn kre =IX>,
ama Cantoneira que Ge :irSla
.lit.e
dg
‘4,5441443,4s
glétra
no 'tilindrico dotneo
,-41.1iGÀaerktb:
"
"
'
•
/lazó di i
'dee 41

e.

flexibilidade lateral e eireunfereneial delas, quando e;n3renar

a parede cireunferencial interna do dito pn ru mittlro dr. P0 do 00..
vealemento dn corara externe 9elenle es pareuee de eepe,..-0.,,o r:uans
(c) ensrenedas et parede interna da t;.nera externr ral “con

. 'la pare aciim reduzir o desgaste entre elee. Au oita.. e , redes de
reparecio Ou perneio esZ adentadas tare mentor a auparriela cir.
ennterenelal Interne do pneumitico externo em relesio de ent9141~
:::::Stanclal à Parede divWnla, ' çurndo a c&-..ort rxtorne í oova.

O pncuMÉtico de seauranca coro se . reivindier no
de compreender 441:0
as peredes,de eer p re go sejam raia r. aressaa jv.nlao i4 parede dividi..
ris, do que p OIrcunferenea o pernç õt. tar.4r 6e r:rEgem.

Ponto cereetsrlbtlto 1, cerecteriedo melo fato

Urt

•

pneumático de e ecuen£k, cmc ec reivinelcs nO

8$09 teefterS.ifefra

DIARi0 Oi-"JCIAL f5e:álo III)

roflto enmetn g otSm 2 ; eaCiatffindo pele fato de compreendR,

trAC ag paredes de separação iram annando eis uma ,

para to., .

CJ.Xt,Dk, una parto mais grosso 'contive a parede divicÁria do que a
15A2 OlfeMnfeAnce externa du 'banda,
DM pneumetice de segUrança, como se reivindica em
.pu.R.Na0r toe pontos precedentes g caracterizado pelo fato de com.
VI' d PkIdox' (pie ao paredes de separaç rão sejam ligadas entre si para
Cotonanar que as ditas aberturas espaçadas perto uma da outra 30.
de.lacgava e profundidades substanciais,
59
rim pneum“ico de 3egurança, como se reivindica nO
de paia0 *oraOtedetico 41
4 caracterizado p elo tato de compreender

ao ponto carecteristiO0 92 S 00raeter120:40 13013 2atO do ocomq,7,
Za' material de maior resistSncla â per2uraç5o O O c:1,!

nveds divis4ria, que gornmente comnroonde raris

ft

dtWt mt*1

cte.

&3008ta9 entre 03 paredes de seor,eão _,.(i;r•,:wrt.a9,9 R9

par;;sa do motal tendo Vls.aRss ur co ostentem roc“alrmntl

á4

t", que no entruncemnns peredos do sep p reclIts c.djac,Intns

11.

Um pncuttico do segurtnça S 0,030TV ~b,W

mento aos desenhos anexos ) em que se badalam.
Reivindica.se,, de seira° coM
Cional ao Art*

R COM.01?450

UllOnOX

do Ced10 da 1=M,onriceade LnC.Às',-,v1al, a vx,MG

dado do pedido : correspondente depssitado na Rep,fnn12 -yd,-,(Aa.0

:SUe no dito aberturas sejam espaçadas certo Uma da outra e sejaz

dos Estados Unidos da America ) em 11 de setembs da .c,'Ê 2. ) ooD

CIstribuida lateral e oArculermente com substancial uniformidade

te 222,850.

na banda de rodagem

TeRMO N O 152.218, DE 11 DE JULHO DE 1963,
ONQUERENTE, SANTAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDJ).;a21, n4
pRIVILEOIO DE INVENÇãO,"APERFNIÇOAMENTO$ EN IMPÃUWVO PACA
tAaRSOAR CANA AN AOCAR,
REIVINDIcACOn

Um pneumetico de segurança, como se reivindica
40 v p ontos característicos precedentes, e caracterizado pelo fa.
to de compreender 5 parede diviseria, no suo eircunferencio exte,
relor, seja geral e ' m'an sversalment:. plana ao pneumetico.:.'

Reivindica-so, como elementos CoostitutIVOO dl
novidade, O conteúdo dos seguintes pontoe caracteríctiOcegm
Is) "APERFEIÇOAMENTOS EM IMPIEMWTO 15À1\01,1R8Gh
CArA. DE AÇUCkR", caracterizados pela montagem de tUa .„1 ae
ças do implemento, eUre um sO.chassis rígido, de X;0 4 emfx5r4,
no de quadro fechado, totalmente independente do trctdr eobt3
o qual eerÉ. colocado,
22) 5APER2EIÇOAMEETOS EM IMPIEMENWO zutt CARNECAU
J./teor,"
CAuA DE AOCAR", acorde com 1, caracterizados mnis
poraçao, ao prOprio chagais rígido do implemento, de um conc.
trepes° lateral, montado em 'bravo soldado, ao chasaia e llgãáa
por tirante ao mancal superior do mastro, de 'arma ieqUillm
brar o movimento lateral da carga sem sobrecartnar a ;:etrutum
ra do trator.

F {G

3O) "APERFEIÇOAMENTOS EM IMPLUENTO !MIL anue.411
CANA DE (kÇúCAR", acorde ceia 1 e 2, caracterizados ainda pela
: incorporação, 4 garra coletora de cana, de um ela:dente acertam
lar do feixe. conetituido pela Colocação do pistão :aidxSullaU
te acionamento ia garra em posição interna t=1 mewlÀ, vottmider
por viga de soo de'le fizada
42) "APDRPEIÇOAMENTOS EM latPZEME;a0 VAUA URPWAW
3411k DE AOCAR", acorde etom os itens anterioree, 4n1td:1 20;1:) delm
:rito, reivindicado 0 ilustrado aos deeonhoe 3dapJ,

FIO. 2

pricuiríxtleo de Jr),-;urançâ,
E. ,,i,aquer doí

0.1.1-60terf,31,'.003 1 a

00M0 30

6, 07

reivindica

caracterizado pelo

ouo a 'p and , da rodngem seja de uma espessura

10 comp)'rc

unfortLe araves do toda e. sua circunreo

ra. 'el substmnça

'íYpnoulA'lco de seforença, como se reivinde0. mi
n.
caracterizado polo rato,d0
to&es.rocteocos de 1 A
prnsr,dor cato c :4írld,1 nra surs bordas laterais seja relativamente
7"

a ar

0U0

g

't.ordoa latc~:e

5:3

enresscra ruents gradualmente a partir de3

direo da linh do centro dreunferenclai da
7m pneuntico da sogurança, como .se reivindica

carrcterísticos precedentes, e ear p oterlalquwr
rn,io p erlo rito u0 cio:Ir:condor i,rtirial de maior resistincia

e:

fern!ao de ore o. 1-,aredo dtvisçirla d!sposta nela entre ad ditas do

f£NMO: 152.289 De 27 de 4Osto d.e 1965,
RERUERENTE: VICKER3-ARMWMONGS(ENGINEUS) LTJ. MLATWCA
PRIVILWO DE INyEN00: MÁ g yg" 'ARA ASECASCAR 3&N,1,3.
iREIVINDICAEOES
1).,Unz, ma. quina para descascar loananaa~4

10.

ma pneuncit;lco de se 6arança, como se reivindico

terinada pelo fato que a weema compreende oria.?-ircu aecko n3

c3of!.ulida,feira 25

DUM) OIFICIIAL: (Seção H11)

go alUcnta§W0 gara ahlmentar bananas em DUC083710 para umZ
Oatagão do corte, meios na notação de corte pars Oortar ca.°
da banaaa transversalmente outra ao suai; axtremidadas para
geamar motadea da banana oeparadao, segundoo meioade
g enta4C-0 rasa aUmentav ac metade5 de bananas com as extrea
Pidadaa oortadao aarastad ja para uma 4etação do descascar a
mara pegar a extremidade não
ÊNa O puxando a extremiaado
antro dada olementOs

cortada

de cada metade de bana,

não Nrtada

doa alatoa do

pecar,

pausa atrawSu da fenda
do da assoa o não passa atravo da
evo a casca

atraves de umà fenda

fruto

I;

reivindicado,

na

paimeima meios de . alimentagão do maneira que as bananas fi
com poaloionadaa no sentido maio largo em relação ao seu .
alimentadas pelos ditem primei.

roa meícua de alimentação para a estaqão de oorte0

míquina,

coutorme reiviadioada

44

reivitaicagão 2, caracterizada pelo :ato quena mesma uma
liimina para abrir bananas fica diepoata na estaç. ão de corte
para oartar em metades bananasaliMentadas para a mesma,e po
ào fato que na mesma um deeviador

fiaa

providenciado

à jua

aanto da lamina de abrir pararaorientar ao metades de bana.
na para trauer as extremidade cortalae para uma poaição de
arraste em relação ao aeutido de movimento

das metades de

banana.

4)-Uma maquina, coas:Irmo reivindicada Qin
qualquer uma das reivindicaes anteriores, caracterizada .
pelo fato que na mesma ditos

dois

elementoa são rOloa die..

postos para girar em !sentidos opostos Para puxar cascas de
banana atraveu da fenda entre Os AIDS, sondo os rOlos int
lidos Dor mola no sentido de um para o outro.
5)-Uma máquina, conforme reivindicada na

reivInEatoação 4, caracterizada

pelo fato que na mesma Uma

pluralizando do laminas para abrir bananas-o um nUmero
tico do desviadores e pares do rios ficam providenoiad00,e0
°ando

que nisto

fileiras de bananas avulsas posicionadas As

tremidado'com extremidade }moam ser descascadas, uma fil,01
V7. de cada vez.

na

6)-Uma Illquina, conforme reivindicada

reivindicação 3 ou qualquer uma das x -eivindicaçães 4 • 5 oz
mo apenas a reivindicação 3, caracterizada pelo tato

que

na moam. ditoo primeiros ' meios de alimentação incluem Um G)
par do aorreias transportadoras inferiores ,e Um par 'de

ore

r. ias tvano?ortadoraa superiores associadas com a ou cada

a

larline ao abrir, uma correia de cada par de correias tramar.
portadoras inferiores e superiores ficando disposta num 1a.

.410 do canta de corra da lamina

do abrir coisa

qual

weiae superioras e lnferioros pare GO2C3 alimentadas gare

qualquer uma dos roivindicaçães anteriores, caracterizado o

oaraOterizada pelo fato que ela inolui aia

de movimento quando

talo que no funolonamento bananso uh pagado° entro as coro

tal

da meios de forneoimentO para fornecor bananas para ditos .

Oentido

roias ficam assooladas o fioando outra COXX010, el0 cada cl
par disposta FO5 Outro lado ao auto do coto da lÊmina do
brir o 2Uando as carreiras ouperiorou ao ambaa OU tidas as
corroias 9.n?orioree is acentos o dispostas para correr parc
lelamento G no mesmo oontido de (suo ao carroiras inferioreG
de aMbas ou Vidas ao oorroias n yoRl og emendo o =anão

ejeta

fondno

2)470a 214quina, conforme
2Coivindíoação ig

o

536()

a limina ou as lÊminas do abrir°
.7)-11Ma maquina, conformo reivindicado 0E,;!

acudo a fenda

enquantO

Novnmbro de 'S

ao coras)

pelo fato que ma mesma dito segundo meio do alimontagac
um transportador tendo correiaa laterais contSuas ligadas
por grupos do arames transversais espaçados entro aipos g•W
pos do arameo traneveraalo ficando disputes para levar bao;
nanas para a oataça do ~cascar o oondo tal'efto fruta° CW
ãetadas das cascas de banana duranto o descascar podam »oâd
oar atrovas Co ditou °apago° para uma eotagSo seletora pO
baixo do transportador°
8)-Uko dtquita, conforme reivindioada WÉ=
Ireivindicaçrío 7, oaracterisoda polo fato que na Mina gio4
providonoiado um meio aval do fechar para controlar a naoc'
1
alagam doo bananaodo Cito primeiro moio do

aliinontaggopat67

dito segundo meio de aliMentação para aasogurar que, durano,
te e fornecimento, aos bananas forneoidau pelos primeiro° akc
los do alimenta45.1 0 sejam pegadas por dito grum do aramog
transveroalo0
0.uma maquina, conformo reivindicada
roivindica0 7 ou reivindica0) 30
ato usada golo fato
que na mesma um dispo'sítivo de descascar fica associado cos
carreira inferior do 'imanaportadór, ficando Lto gopoolc?
tive disposto para tirar as frutas que venham a aderir siou?
ia carreira inferior da carreira inferior e causar que
fruto assim tirado passa para 0.ta estação seletora°
•
RO)Alma maquina, conforme reivindicado. Ase,
reivindicaçao° 3 ou Go eu qualquer uma das reivUdicaçae°
49 So 70 8 ou 9 como apensas à reivindicação 5 0 caractorin
da gelo fato que no mesmo ditos oogundos mios de alimentaG
ggo ficam disposto° à jusantoe per bano do ditos primeiro(
mios de alimentaçao, o AD qual dito doeviador(oroo ficaAb
dâoposto/in entro op seios acento o os ontremidade reoepttm
do dito acarando moio do alimontago°
W.Vc3miiquAaa 0 conforme rolvândicada taa.
WoUiradicaggen ou G ou qualquer uma das reivindicaçãos 40
'90 70 qo C Cu 2.0. Gomo apensas a uoàvândtoag go 95n oaraategi!`
ffida pelo gato ¡Nom-a:MO(4n ditos Fim ficam aulooinaw
go. cada dosváadw o co intendem ao bago do dites ficarandoa,
@cacado altnentot% para 20mw coa Coavâadow canais 30ano
~dá* do banana reorâoatadsopoSo doàvâadow o 2ovadao g09
aVá09 ~fies @caca Co oUneWagga9 oonâo uo conag@ R
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S

en OFCIAr.
„J.!

r."

providos do IÃMInen paks *bele as catMt da r: metei! eè ta.0

mana mencionada° POV atWO ào deiwpride dom

' 32) N1ima . to dqutna,' COÀ'fWte t-fi,v5~dkt. m
cpv?atitzer Mie a g e nitt ir4U0 açiic 3 reee.(rxiks."Ç
peiv, faie Wie ' rla mesma ' txansp.0).; tado2.4e't fta)t-co.;P,i'+;SA.tr;r1uo
para 2.0nFar pwa fOra o VU'40 descascado .o eneea iZEJW+Ciettue
da do Mesmo.
19)4Ma me:quina, conforme relvindiudu nas

Xeivindicaçães 2 ou 3, ou qualquer,uma Mas reivindicaçVes

4 a 12 como apensas

a reivindicação 2, caracterizada pele g

fato que na mesma o

Meio de

fornecimento

p ara apanhar tanNus

tador tendo jogos de dedos dispostos
inteiras avuleas
dor •

na

inclui um tranepu

extremidade recepte,m d;ste transporta..

fornecer estas bananas.

com o lado mais lano em divo

extremidade receptora

ção ao sentido do movimento, para a

te ditos primeiros m(3ioe de nimcntaoo,
ficando elJpaçado, em relação ao dito

sada

jôgc ao dedos

sentido, dos jogos de

dedos adJacentes.
14)-VMa míquina,

conforme reivindicada

reivindicação 11 como dependente da reivindicação 5

ta

# cantam

terizada pelo fato que.na mesma cada jago de dedos fica dia
posto para fornecer

uma fileira

de bananas

avuleas dispoetae

extremidade com extremidade, para-a extremidade receptora

de dito primeiro

-

,

C ve'r1LI'd e

19eg

tTocziOch
ftrÁluy,stade
ceOgian aaph; 8 di.viaia,
1 ei) C4Wiut
XV,M.02eli 'Lu 14Xanas ÇA0 se Xneti a*
2 45o 0e ,P
e
torrefarre
tMd
saimente corte V3 1e0 ditou xedoo 4e
cote.
Con2exo Whir.diceo3Nee
rêivindir.9$-L31 f',U /C, çv.xActexiÁada pelo fato we nu me
ta 0 dic. :4X4/0) í u4a calba tendo UM transpOrw
tr, der de nut'A'oao do banor;as anulado comemesmasa Ca*
Aba fieaneà) , ;1;wt gkda perto do alto ao dita pximeirs, chapa
4
; elinada ue43ocaçrie wtray$s da superfície auperlor da
Chapa, de TrunOwa que, no fancionamonte, a calva malha ba
usnas l aliriew“g Oes para ela pelo transportadOr da alimentais
ça& de ta4s44), atravgs de , dita pr.imoira charco
2*,171ialtuktiina para deecaeoartsuanamas
Wytancielro ~termo adem demita COa referenda aos.
desennce Azçwis,
requerente real/indica a prioridade do im
, &tico peOZOo dopositado na Npartigh do Utentes bràtaRIV
Ca ãm 27 Ce PD„Nri0 de

lie, sob o 4,0 32689/628w

m

meio de alimentação.
15).Uma

máquina, conforme reivindicada nas

reivindicaçães 13 ou 14, caracterizada pelo fato que na men
wi a máquina inolui ainda mais meios pRra lavar as bananal,/

antes das últimas serem recebidas pelo transportador

tende

ojógo de dedos.
16)..Vma mciquina,. conforme reivindicado

ta

reivindicação 15, caraoteriuda pelo 4,!.to que na mesma os,

para a
limentar bananas para a mhnina para cairem para baixe dee.;
meioe de lavagem inoluem

uma obapa

ta chapa para passar para o

inclinada, meios

transportador tendo Os ãegos de

dedos, e meios para alimentar

j gga

para

fluir para baixo

4.

.seta chapa para facilitar amovimento das bananas ao ZOnal
da chapa apara lavar a sujeira das tananneo

17)-11ma intquita, conforme reivindicada
xeivinaicaçZ0 16, como dependente da reivindicaga0 14,carast,
terizada pele fato que no rema duas obapas itclinadac amo
çam providenciadas, 1iaveud m distr3.buidor-data:1=4e elog,
tado no alto de uma primeira destas does atavas e dlepOStOje
para distribuir bananas atraco% desta dna, os zelos

4õfoz

da riva incluindo uoa ol,úalitoto deluboiros Data
pulverizar iatla era dita primeira obra, e a negoadoda no
sies ebapee ficando dispcata pega receber tanuas-jaa Ciai da
extremidade inferior da primeira Cara e rara ro g ou *atui
bananas para o transportador tego O Op. de dedos,
l8)t1a sina, confflerist reivindicado ta
vad,toaçQ 3.1, oaraoteriaada polo Mo çon ra alia 4113

primento

fg •'t

• •

MU No 353 157 de 27 de setembro de
1963
RequerenW2 nrielaus JOHANUS DEVMER o ROSKIMEX
NJA mhe
f rivil4gàr OD i'menção e " Unta=
DE ACIONAMENTO u
REIVIUDICAWC
9 Um aculeam de -icionamento Iigad0 com kedit
tente de 2orgacliNwm em gunolonomento, aciona outtnuadenena
QUa sentido do retaga, dito macule:ao sendo deeenhatto par.
ea012W OU 01X0 assentado atraiu de un angoDo de Gd NOW,
C:Memento OO. ecompreendendo um braço do a lien amento 02_
wo ao eiao a ser adoude o adaptado rara coe aciona% pob
ata fonte de torça, doando a extremidade Une de dit0 bga
co Lleada Oen um acaro de Guia de Owafieuregb curvada COA*
oentrioo com o eixo a der acione,doa dito membro de oula fio.
«3. cato de tal ado 0.ue mento dei eixo do motor 4
uommattes pgra o osso O ser adorado 4ternadamente est ou
'MOO OZOntOlb . CaraeterbOaao pelo feto que dito membro de •
Oda CLUrZen ernriee de ditou/ente .tledirele em sia, COO
C;Da cerZeam Gra corrente ata eiMilor9 ligada cem a extremidade
Wore CO Cruo de acionamento e errolcCo ew volta de uma sie
ra'ça
iÀ Ulecule40 4W1 tâcomfam ~todo gume

OIARIO OFICIAL (Seção III)
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'ohapa de Maneira a ficarem espaçados ao longo da oirOunferka
eia de um arco circular, eendo O . angilo entro oa rõlos de eI
tremidado * que são tombem os ralos de acionamento da merie
igual ao 7ingU10 atraVea do qual O eixo a ser acionado deve
ser

girado, sendo que pelo menos um doe ditoa ralos fica a-

daptado para ser acionado pela fonte de força estacionária,
oompreendOndo aleá dieto, O mecanismo de aoionamento meloa
para guiar a auperficie interna do curso arqueado interno
do dito.M010s de aoionamento sem fim.

Novembro de 1968 5863
um

mecanismo de acionamento, de

ACQX ,A0 0001

ao relvindlootoo 1 # 9,z6t oaraotericado pelo tato que no
Olmo oc dolo riiloo da cera/dado da círie de Alce de guia
do* cada um providoa de uma polia de ao/Cemento riXamente
/igada com co mamo% e ficam conjuntamente acionadas por
moio do MIM coreia de aoxonamonto som tia via uma polia de
aolonemonto quo 4 acionada pela £onto do torça*
Oe requorentea reivindicam ae priorlande p de á,"
antico pedido depositado na Repartição de Utentes bolam.
daea, em 2809 *62 e . 7,243, oob nAo. 283.788 o 288,6864.

2 - Um mecanismo de aoimnamentomde aoOrdo (coma
reivindiaa4o 1, caracterizado pelo fato que no mesmo a see-.
ria de ralos de acionamento e de guia montados na chapa Coa,
ejetem em dois membros que ficam ambos potticionadoe como guias de extremidade dos meios de acionamento sem, fim a

um

doe qual° fica tombem construido como um ralo de acionamea
to, sendo o outró constituído pela extremidade arqueada de
.um corpo de guia arqueado montado na chapa em volta de uma
haste ajustável a eetendendo-se dekita haste entre oa dois cursos doo meios de acionamento sem fim ate a visinhança do
ralo de acionamento.
3 - Um mecaniemo de acionamentõ de acOrdo com ao
raivIndicaçõea 1 ou 2, caracterizado pelo fato que no mesmo
o meio pare

guiar

a superfície interna de curso arqueado in-

terno doe meioa de acionamento sem fim e conatituldo por um
disco circular tendo um canto de suetentaç "áo, dito dieta:* fi
condo montado em dita chapa para um movimento giratório livra coaxialmente com o eixo a ser acionado, com o canto de
aantentaç7ão aubatancialmente em contato aos a euperficie interna do curso arqueado interno de ditos meios de acionamento seu fim.
4 m Um mecanismo de acionamento, de acOrdo com
as reivindicações 1 ou 2, caracterizado pelo fato que

no

mediu) o meio para guiar a euperficie interna do curso arques
do interno dos meios de acionamentc sem fim e constituído por uma segunda aerie de ralos de guia montados na chapa pA
ra rota4o numa posiç "áo estacionária adjacente aoe rólos de
acionrmenmo e de guia.
- Um mecanismo de actonemento, de aáõrdo'com
as ruivindicaçõ-ea 1 - 4, caracterizado pelo fato que no mel
me a licação entre

a

extremidade livre do braço de soiCona-

me — ,,o e os meios de acionamento sem fim e efetuada por
temedio de um meTj ro de acoplamento articulado tento.00m o
braço de acionamento como com os meios de acionamento sem .
-

Un

n.:caàismo de acionamento de acara° enm as

..icaçOes 1 - 4, curacterizado pelo fato que no mesmo
a liré;U entre a dtr ,:idade livra do braço de acionamento
oc meios da acío:,arlerto nem fim fi constitáida por um pino
moi:a

sioento e i r,uiado numa fenda formada

de acia.:a4J:ito ]orn-:1.udinelmente

com o mesmo.

9
70
MORNO UR 153.737, iM 26 D£ OUTUBRO DE 1963,
REQUERENTE, GENERAL ELECTRIC COMPANY. -E.U.A.
PRIVIIEGIO DE INVENÇ KMAPERFEIÇOAMENTO EM
GADINEWE DE REFRI
GERADOR INCLUINDO MEIOS ESPAÇADORES MELHORADOS.
gEIVIN0/CACQE4

1. Um ap5rr.190amonto em gabineto do retrigorador incluindo meio' (NI
psoedores mahorado. O a raOtorizado por comp
roender uma abertura de aull30
na :rente do riloOmpe oo mp reendando Um
envglno50 externo o um reveotiMentO
exposto espaçado do e nvhOro onterno e formando U4
oomle rtimento de armem
aumento dento do dito ga bineto * dito re
vestimento tendo um /lenge lote*
roi extendomio.co paoa tora ma
beirada trombai de uma parede
aatibral dag*

dito emdluoro inalutndo um nane lateral extemdendo mio

pa ra dentro o
oposto • eapaçado de dito riam.e do revestimento, dito tisno do enviguord
induindo uma landa re t:naciar no moam% intermeditlria ao
extre midadell dm
mesmo, meios Usando as parto* extromis s
uperior é interior do dito revelo
timento ao dito on g
luoro • rólagNea espaçada • mios para contar dito ra
abatimento e onvOluero em relag g
O espaçada adjueente a dita ronda, compre.
endendOs uma braçadeira c oapreendendo. UM
tira die metal iormada p ara forms
oer uma parte retroguiar p
çoistante adiamante a uma extramidade da dita
bragadeira adaptada para g er
reoebida na dita renda retRegular m imo:Lande
enoostos o/ostom para enoaixal anba
tanolalardr.tb ms'beiradas lateral. opaba
tae da dita fenda, um dos ditos • nooStOs mdj
unente a Una entrudado da dik
o. br açadeira tead uma parte
ox.ereco formando dedos espigadoe
para enate.
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tinas apla inadoras : máquinas velocidade para máquinas; rolamenLocal: São Paulo •
autuam-leras ; iMmui nas arrolhadoras: tos de metores; rolos partes de máNome de Ernpri..'s•i,
•••••••0•n•1.1,
maquinas aapiracioras; máquinas quinas; ro ta i
; rotores; segmendor aa máqum as a -.apor: tos; separadores. partes de máquinas;
IP? 863-136
GARCIA. & EDUARDO atarracha
máquinas ba teci -iras; mjmuinas be- tambores; partes de máquinas; teaneii eia dm ; '10- • quinas bombear:leras: res; tesouras mecánicas; tornos; treCONFIE EM QUEM TEM
RPRIADORe LIDA,
máquinas
: cii 'quinas buli- monhas; tubulações para caldeiras,
la antas; máquinas cai:adm.-as; maqui- turbinas; válvulas, partes de máquieqUelante • Bruno Tes S. A
na; cantrifirandorm ; au:nas elas- nas; ventiladores, partes de máqui- FORÇA PARA PROTEGE-10
In c'fistria e - Cem T cio
siiicadorm. : máquinas coletoras; má- nas; ventoinhas, partes de máquinas;
Local: São Paulo
0. 1.111188 compressoi ao: maquinas convirabrequins • volantes, partes de
Nome de Empaasa
Re:a ° nte: Companri i a de .$e a roo
densadoras: su Mana s condutoras:
-------____-- —a__
máquinas.
Minas Brasil
1m:quinas ecnstrutawas; ni a qu inaa
Local: Minas Gerais
863.4la ,'426 •
cor( adoras, máquinas de abril': maN 9 -163.427
Classes: 42, .13 e 50
GARCIA & EDUARDO quinas de acoplai ; máquinas de aloRequerente: Garcia at.5 Eduardo
Expressão
mar ; maquinas de aliciar produtos.
Exportadores Ltda
tri iquinas beneficiai produtos:
Local: Guanabara
NQ 963.437
EXPORTADORES
máquinas de binar fios; máquinas le
Artigos: Nome cl': Eaapréa
'taquaral-11a. • Bruno Taess S A.
bobinar: máquinas de bordar; máIndústria e Comércio
quinas de briguei-ar; maquinas deal9 863.428
Local • São Pauto
ka -nadaras; 1...laguna-is de bl unaRequerente: Garcia 6.7. Eduardo
Classe :
quinas tomaras; máquina de
Exportadores Llaia
ata ¡aos : Maquinas e 611R r; partes in- bailar; márannas de t maneirar:,má Local: Guanabara
t eara Mas, a as be r: aconla mentos qu i nas de cardar; maquinas de MiaClasse 33
-1:* X ia i S: ! n ,V2.11.C.R•-n
car ; utáquitias de colar ; máquinas
Título de estabaitaametdo
ms parte di InktUillPs: anéis de de conservai' ealaa ;ia s; maquinas
;c:unta:a1 l u i partes „
coser; máqu..bas de ca:• tuta • ; maquiN9 .163.429
tu icl: • tor a ni:e-• para. =umes; agua- nas cle em •• rnaa
•
de deli i- r• Requerente: S. A . Diários de Noticias ,.tequeren : 'Comer dcii A, r. dcm Ltda.,
.:et!ra es ra cannwe anates; ama- maquinas de delatinas
Local : Min-4s C:T ci-iis
máquinas ;te
Local: GitansOar ri
m:a a ta anota a de motora : a Ditos ,IP deactu URI máquina:, ;de
Classr 41
ciascoraçar;
Classes:
:-S2 • 3,1
a' os de máquina-a 11.1,1as
Artigos: Arroa. fei
qu imas de desaa -seif iea r; maquinas
mi em cet• aa ia
Expre::;iio de orouzsgerc!a
:ia twiqua-a- bata-estaca -;
Classe 42
de ,:espolpam na:tattina -; de difundir;
: bl a cos partes cl ai
a. 4:
tri i. (tu ;na de CM): máquinas de
Artigos: Aguardentes, apara t voa.
Nt 863.420
pistalo; bambas cea- Mama ta e !aplainas de embi agar ; ina- Requerente: S. A . Oiá 'jos cl Nmaaims
: bomba ,:
eer. cervejas, anamps, c.maaa am.a,
i: ri I tt ai : bombas elétrica : bambas guinas de empui t a. ; maquinas de
fa rnet, gancham alta g• raatat, i cores,
Local: Guana,ow
h id ,a ulicm : li açadairas de In
quinados.
rum, :amos a wor,;(1;•08,
enaernar: maqualus de e-Am.o:a-Ir:
Classes: a.
3:1
rem: braa os de máquinas; broca ma ao inas é c e , triar: máquina ,: de
vinhos. aiclka. [tisk,:
Eapressa o le
•Ci
brraazes de mara i-ias explosão; in:quin,-,s de exi vacaio: má morá nicaClassa's43
btan a ina m huci as de maquia:as:
Artigos: Refrescos " 1matta aia
quinas de f :tiniam; pursiui •ca, : máqui4 9 f-n63.431
caberotes
de
ma:minas;
cm.
r
11
hnS
nas
de
Inclui.:
m
a
e artificiais usuais :mu° bauldia.
((Malta de moviRequerente:
Cal:
, Lariel
lin • • cabre,tan Les; cackias pa "a mentar; mamanas cie pregam máqui Esporte, Artefatos ac
a.
in;'ma '''5 • craarts parte-; de mamai- na ,: cie prodnair • ma quina.; de roscar;
Nv d63 .a.:38
Sociedade ' ,on ima
nt : co 1 au drasa calços partes de ri-n- nr.":quinas d sacudir; máquinas de
Local: Catua la mm tal
coiam-s; calcl e.rna de macm inas: cam in.=.11 uina:. de c:e..:ca icaciora.sa
Classe 2;;
m ia as pare rriRquinus: CanOS iria quinas deFempaiha do pas : máquiArtigos: Na. elsisse
ADIL EMPREENDDIRNTOS
/1 as de máquinas; Cal'IRIn n dt,1'..;-: I nas cieffi p aadm t3. niaquinaa desmMI1iEIROS LT DA
co raaas; "cartel a"; chamo ceira , an - ceara dora .3: máquinas ciesnaiadaras;
N9 63:432
iMmuin as de trabaliam produi,os; .matilde-ta(' pat a máquinas; cilindros
Requerente: •aaaoraamaa Lanchas
maquinas: amares pata /71qi /1/111S: quinas de ta a w-form ar produtos: maEsporte. Artela:as c.e Macieira
Recnierenta Adil ,Einot-aaata a: (O!
compta: se aes; comutadores de fôrça : . quinas dlatribuidoram máquinas ele'Sociedade AM-Mn:ia
ialneiros .aa;cla
I tricas ; maqatinas elevado] as; máquicoam -a do' es de velocidade: C011d
Local:
G
uaaabara
".'".aaal: Mina.; G-:
na' a umas ; condutos I5 ao I nas empo (arado: ai; ; maquinas culpaSatiOrCS
Classe 20
Nome (;omerMat
•
liv"- quina:ccïil :a-hastes de alagai - lia doias; nt amaina o encardenadoras:
Artigos: Na classe
na
C01111.R pescw de máquinas: co- maquinas encanadoras: máquinas enN9 363.439
roas pai a máquinas; corradicas 1)01,1 1 gaa eladeii •as: tra"muinas enroladoraa;
N9 863.433
mi (lu itias
correntes cie na'. q Chia s: máquinas ensacam-toras; máquinas esca ?adoras; máquinas estampadoeas;
cor, emea
ixanninh sLo:
pai':; rm 'llAVirlaS: cubos para maqui- maquinas expremedoras; máquinas
ENGEDATA-SNGtobAktIA
nas: atilai as de máquinas; cl Marno:. , oradoras: máquinas gaVeificadoras • Carbrasmar, Lanchas Esporte
;411F./iI0 DE DUOS 3/11
1,110CE.
de maquinas; d ragas mecani- máquinas gramadei ias; máquinas imArtefatos de Madeira
eu a eixe:- cie máquinas; eletrodos: pressoras: máquinas impulsionadoras;
embolas: engenhos de cana: enge- máquinas industriais; máquinas laRequerente: Engecia ta — limam ilaria
nhos de serra; engrenaaena dc tua- vadoras: niaquinas lixadoras; máquiRequerente: Carbraamar. Lar:ciam
e Processaauento de )acios S. A .
quitar: esnaeis: eameris de máqui- nas mistura doras: máquinas moedoEsporte, Artefatàs de Madeira
Local: Min-as GeL aia
na a;
nu-ri; in:canicos: es ta ssaniza- ras; máquinas pneymática.s; máquiSociedade Anônin-a
Nome comercial
exeCnixicos de máquinas: f a nas polveriv adoras; Máquinas purif 1Local: Guanabara
-cas150ciemáqunas;fermntas cadoras; máquinas rachadoras; máClasses: 20 e 21
N9 :4íZR 440
dc quinas retinadoras; máquinas refrimeaa nicas: ferramentas parte
Títulos
riuir as: filtros de máquinas: foles geradoras: • máquinas secadora s;
de infamarias: fórinas de máquinas: máquinas separadoras; máquinas serN9 R63.434
COPLA
fanicai de máquinas; forquilhas: radoras; máquinas soldadoras; máfra na'clerca, de máquinas de costura; quinas sopradoras; máquinas 'torceMERCANTIL
PARTICIPAOES
fre' a.a ire as. furadores de máqui- doras; máquinas torneadoras; máquiRequerante: Ecoplan — Economia
na- : furadores mecânicos; gatilhos nas tritUra lovas; máquinas urdidoe Planeia men tt;
ADMINISTRAÇXO S/A-MEPASA.
de maquinas; geradores de corrente: ra, máquinas ventiladoras; marte Local: Minas Ge, aia
:malhas de na ',quinas; gruas • guias lates nrecanicos, martelos mecanicos;
Classe 50
na , ••.; cie In:munias; guinchos; guin- mecanismos • de máquinas; moinhos, Requerente: eMrcantil partiairamoes Géneros de atividade .E.Imprêsa de
a
de máquinas: inalfh:- molas de máquinas; motores; muadministraçã, empréaa de ca •ie.nt açào.
Administração S at. - MepaA.
is de ar nava máquinas; juntas ntaics para máquinas; parafusos para.
erLairesa de planejamento, empresa
Local: São '')aulco
pa 111'..1./.1i13 RE • lançadeiras para. máquinas. pedais de máquinas; P ende publicidade, einm'esa de propa.
Nome
de
-Ctiairesa.
máquinas; la ima ,. partes de máqui- tes de In n iquinas; penteadores de
ganda, dmpresa anebillár ia. inp vvsa
len :l ares- partes de maqui- teares; pina adores de máquinas; pide arquitetura, em présa de auct;to. iza
M9 863 435
lio,: tua ce ec , : mancais ai rtrif riCçan • lões partes de máquinas; pistões para
•
dc. máquinas; .máquinas máquinas: placas • para tornor; plama: i c-a
N9 163 441
abanadoras; na.'.quinas Jcha taciofas: cas partes de máquinas; plainas;
11019TRIA COMÉRCIO r.% TISITIDO3 &ORA 37l,
minas a caaradoras; máquinas planetária á; platinados de motofes:
I NE
a de tgaça dm a , • máquinas a iiacloias: Polias: poli trizea; pratos de máquimá-ninas ajtadadoras; In á. q ti inas nas; prensas rolos de máquinas; rela adorar., : máquinas alimentado- ceptáculos de máquinaa; redutores
Reouerente; Indústria' COnlóvei0
Req uerente:
ntelTal'.'113i0
noa maquila • alisadot as: máquina:4 para máquinas: reguladores de fev
de Tecidas Safra 5, A.
Mercantil S . A
altamacioi RS; máquinas amassadoras; a, para máquinas: reguladores de-ç
N 9 863.412
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863.445
Ni 865.1-16'
Classe 27
Classe 25
Classe : 33
Classe :38
, Artigos: aBlaios, esteiras. rédea
Artigos: Ações, apólices, clebietturee,
1
— • Artigos: Aeenclas, e t.sbeem . de p epet, e-s, ee.st as, • enfeites, estojos ., guarnp.
bônus e titulo&
N" . 86:13. .146
:NOCO.S. , .3 to)inds, cluplij atas.
ehvelol (iói's Para i móveis, inalas, I int"). letnr.1
Classe
Alterosa
Peotetores puna cama e meset • roo
pes,
utignetes,
faturas.
'livros
de
I ÇAint
Géneros de atZvideele: Empresa de Requerente : Companhia
,
,,i
:bode,
1,,,,las
,r., r e ,.h
..e.to, i_
c.,...j. pieines, revestimentos, erteelae, ertet3N
Cervejas
, r nr
despacho, empresa de turismo e
''' . IN P
t,r1 ""P 1 artigos estes de palha o ttilbt
Loca1:1 Mr . G
. promiss, trtas. p,:pel
gem, empresa de importaçáu e. expor para emb: alho e
'
Classe 19•
Classe 48
taçáo, empresa de a,cleinii ti.-ação
. para ee. rever, pastas de Ca rtolinas, re- 4,,,..ugí.S• Gado
asinino, gado boei .1
1 Artigos: Aguas de beleza, ap a relhos cibos tia branco. recipientes de papel e ando
caprino, gado cavalai'. acto
. para barbear, aparelhos para co..tar.
1\l'i 863 447
p,:pelão. .,tu as dC pdOCI. lailkti
: t. , ttino, ralineeeios vivas, eado le.14$,
1 ondular e secar cabelos: cremes para _._
OV1110. gado suíno, gado v,.cUM
: pele, cortadores de unha. cosmesticos.
N. 863.446
Classe 20
COWYRCILL ARAUJO LTDA.
: desodorantes, essências pei fumadas, es •
Artigos: Ánco as, bóias, chi) os cic ue..Classe: il
ee vas de : toucador, estojos para touca A re vjos , Ade sivas pjj ..jj ved jj c o ar _ laeúo, jaquetas para nataci.i, imiti1
nctes, pai a-quec; ns, salva-vicias, vigteS
dor, laminas para barba, liquidos e „ms appar,, vedação. barracas de em
c
Requerente: Comercial Aratip Ltda I pós
niditicas
ei..ra aso em toucador: óleos Pc i • panha. c; n va letas.culas para tpir
Local: Minas Gera is
Classe 21
Juntados. sabõce, pele limados
Nome eomereird
• ralas e iras. os. 4-10i&s, cordõrs lve'ms Aet igos: Ambuláncias e mie • pat 104
- - - ----- - . para vcc..., ,-,o lonas em geral. maeguei inteerantes,
aulomóveis e :. :ias
NÇ 863,443
N . • 863 . e-lb
, eis. ar . t"rial de veda.: eo em era l. rei- int (errantes. auto-motrizes e suaspartos
parlims eft: . c• al. t o e rvias de e . msin is:- et, tes inteeean res. •Avierei e sure paries
-inteeraptes, bieicletas e mas Artes
TNTERCRM310
inteerentes, caminhoes e Mais partee
ela -se :32
- A: figos: Álbuns impressos. el . !mala - int:- antes. cha-sts,
CmMERCANTIL
• iós, ca.. loeos. foinee os nu j i 7. $05 , cees e alies partes td'eee..aures,
aninha , impressas. jornais. livres, escr. eas rolan; es. loromot leu ; e soas
. peças cinematográficas ,c . ai : partes integ eantes, motoei e lei as e faitis
"'tercei-Mn°
Requerente: I.M.
flerte. in tceert: nt se, ral e ais e eme. p g r prog, itm-s de rádio e televisem
Mercantil S. A
Classe: 49
tes integrantes, remos, t ra teve ;
Local : Minas :erais
Artigos: A m„e-lle„ de gi„astica.
! .)1-es
Im.°Paarida.
PrtY91se"-}''
er icol as
lhos, bola',
iogo„, c:11. messos, publica e oes un e essas. . rev e t. as
Classe 25
Classe 22
impressas
krtigos: Ações. apoects. debêntures. vinhos para crianças. cartões para jttjeos : Carta ':is de uiha, 1 :eis em
Cln,se 34 •
bónus e títt tios
disposificios par 4 e‘ :. j. j.Lz oj, capachos. co' jenc,
gos, divertimentos
ai pata tecto a eem, cios de 1;.,
, Classe 50
Naos linhas para bordas, para siste-, para
Géneros de atividade: Etat)) eesa de marcação de jo ;l os • estojos de l ogos , ems, emeera dos, linóleos olead
novelos de ta, me. eine
iiespacho, empresa 1'- turismo e via-. bebas para jogar. jogos de quaisquer :ara assoalhos e pa"eues. os sei:lereis. e icotar:
dc linha
elusiva mente para persianas. móveis. an efas e tapetes
gem, empresa de importação e. por- , , spá ies, 1.1CN:4S
Classe 23
Clas.e-. 35
jogos, miniaturas de quaisquer espécies
taçieo, eme:•e se de a dl] ti distração
mut o .N ie os: Aos' es te
idos, tr teias
pari beinouedos, móveis de brinquedos, ' Artigos: Camureae. cstoios
IN: b63.444
e pele, melas, mochilas. paina!: eis. ten peça. retalhos de i ecicius ;Ade,.
passa tempos , pecas d e jogos,
m geral, I eeic i os -evestidt is de 'mitipmu.s. peles em bruto, pede; eaeeie
pedes
gue e nal ti -rial
mente prepa t'20as, DeICS '.treOara
, pulseiras, recipientes lu' ti e ' e e e rre- O.
N' 863 .146
sacos de' pele e couro: salt os, solas A r ti gos: Apa eelhos
i p ltr dor es de
Liasse: 47
pra ettlçaos, valises, va,,i'.....abie • .ie copi as. arrulhei,. eáttt ', as, t.tai'a. -': ri-,..,1 A rti gos : A teco;
carburantes, carvão
,. i es doeac. entre :, 'leite rios, i f tst ' .1 mn
couro . pet e
e--, rtet'os oa ra ai -se de
vegetal ou mineral: essencias para Ia Classe 36 tos de escreve
briticaçeeo, fluidos comblisti veie lubri Artigos: Atn: .;a. lhos, Olteeas. 'ele:idos. '.'", erii ó"io. mr e. tdetis de caiei/tete ee.
ficadores para freios, para iluminações: calças. (tamisas, capas chitee: the chi- dereçar, eserec e ,-, grampear, somei:,
I ceei -o ros, Me •s '
gás, gasolina. giaxas lubrificantes, lu- ' nelos, cintos. fantasias. rarria. : . ar:!111t'it—:.
C ies :
18
brifiçan te s. e •leos para d jimmação, pe , . vaias. lenços, lingeries. tin . a .c
meias confecções. roupas teitte.: moo - Artigos : Ade :: - . 'rifões era
,
nese:,
tróleo re I i nado. querozene
SI lit] ia, so . 1(3.11101.:..ao 1 t i 1 41 , n s óciJiao . -.. 1c1ei .1 ], O2 24)., 11.1,4 :
t;t :1"WIe
pas para esporte, roupa de beis : a
..
._ ___ ,_ _
- --- Classe 37
N'
86.3.446
:-spadas. ex plecivos, faca--lemlla ,s.
.
' Artieos: Acolchoados, cobertet acoteClasse : 46
BOXER
',. ,,,s.iirli
n ijii,inie.,n2;,.e,i;:i..!,er,•e.:
l T
mores, colchas. edredons. le•oninis. l'oe es de Pareoii i, r,.,,4,(,
Artigo s : Alve j antes . anil , cera para lus- ' jt uar danaPos, guar nições mi ea efii.la POIVOrll.
de seguros irar e polir; detergentes, esponjas de , e mesa, lençóis. montas, pa.nes ti ,1WhecrOS
1
Companhia
ekcgtterente :
ert.V-St, 1
prato e análogo e toalle.;
aeo pt..rd polir, fósforos, graxa, lixa, 1 1
Minas Brasil
Art ieos: Abre -ivas milinleos. abs. esClasse 28
óleos para lustrar, pós e pomadas para
Local: M . G .
reparados ! Ar tios : Borracha artificie i ou sint é- • ventes eufmlees, ácidas, adesti o , e aidar e conservar o brilho
Classe : 25
Para lava r, lustrzu e poli r, sabão co - ', Uca , celulo mie. ce r a • a ra maus :eia . •, :ecos. tilealle tuimi eos, atem tf b„,1 a
colas industriais. filmes v leg.-eis. gociseeto ',..;.t.r*---Jeseir,;(1, uatit,rooseron,eni dese qqttli iai..., 111e-pile.,»e,‘aj_
bônus intim, saponaceos, soda cáustica, velas , matei,. ia plástica, oe sintt"eca,
Artigo', Ações, ,..iptilices titulo',s,
Artigo
para pinturas. pós para mole:ate-3re, '; ei leeri.oees emen i ew. emante,
Requerente: Companhia de Ceguros
N .' 863.416
!
• solventes ettimicos. fieso tio cie:
tintas, vernizes
N ., 863.444
o/,
Classe
:
45
Classe 29
I ee 'enteas. fl u iri as unimicas para a 111Minas Brasil
' Artic,tos : Mudas de zirvores naturilis,
Locil: M . G.
Cm-tela. gr ses cptimieos, ".1 5'd dgeill U.
fremes naturais, gãos de sementeira, Artigos: E.seovas comum.c..t..•,-'õ,'S. ' !!‘
up,ernicatd11,.eade es nuimleos. nitratos,
Classe : 32
mudas
de
quaisquer
vegetais,
plantas.
,
espanadores,"
lambazes,
puxadores"
m
o
Actos. oingeio.
nós, geia-Mos. sais,
Artigos: Albuns impressos, calendários.
agua. í assouras, vassourinhas
..
. ____.
p
1 1 ti.
a a e ir st i :•., a colite :
_ _____
catálogos, . folhetos impresso, folhinha:,
. .. :1 I ,
Classe ao
' s iiiiim leas. :111fo r os
impressas, jornais, livros, peças cinema-.
I, Artigos: Armaeões para guiteia- ei da ' 1-11illillt°ç• '` o'- l:ris
N' 863 .446
,;o 2
e ;uvas. mil i!,t0S:
tográficas c teittrais, programas de rã.- •
vas,
barbatanas
para
guarde
-r
Classe: 39
Atidos e -arfe s na / :
: met
dio e televisão, impressos, propagan- . Artigos : Bolsa, caixas. calços, chapas, bengalas. cabos, e capas para e:tate-ia- , tia hor1 icultur a. na vete rh ate ieel ••e e1:ara
gI, e prospectos impressos, publicações dedeiras, descansos, encostos, enveelm chu‘ as: gurd-chu. vas, xenterir a ; lio/ a
II',
sm.
iiterios:
adubos.
(a.
e
i
o:
leeguarda-chuvas e bengala, somin-iImpressas, revistas impressas
' nada desinfel J3 Ht.e. e euus ..e te. imitei ,
: cros, guarnições para móveis e simi- ilhas. V arelas para guarde-crime/ ;
— -- --- -- , ,
nal a a avicultura para a Ve! lares, recipientes, revestimentos, SnOS,
Classe 24
N' 863 .444
solados, toalhas, tubos e vasos, eeti- Artigos: Adornos de pano. alarnr res .: t,/ eiC.I'illi't.'ic:' , c: pa ra 'frei sant' ":.,•e:-.•
Classe: 38
chtt atacadores, bolsas. bordados, LaP ' i e nTé t: ine"dicamee :tesos pa re animale.
g s êstes de borracha ou guta-per_
gim is, bobinas de papel. , , o
los para , iilmals, 15 t e i c r 1 : . Irias
eiírtitios:
para móveis e para instrumentos mit- •
pi-s, et i quetas, faturas, livras de conta1\1" 863 .446
:)
11n'
t
t
1
af
1 ..;'ai /ee-tbi I i d a d e , malas de papelão, notas pro mochilas,
:elpásatlincloilsbas,en-terieldteal':, ;,..iii(3'`•iiti. • j_.m. . .l. j,i• nssee aNi ia-itellii13'a1 ltil°e si d ars . O le'.. •t• o . Classe: 40
ftre cio chile. _ume, rei liarn •
•
viezes
inissorias, papel pare. embiulho
e
para
Artigos : Acolchoados para liáve is . ar.
,.
e
:
eieultur
o
e
veterinana:
dein
maClasse 25
iecibo s .. rnários, bancos, bêrços, bureaux, cadeiescrever, pastas
. .de cartolina,
, o oie s. de sinfet entes, i ertiliza a: es, -, or.- .
caiu/
onos,
mo..
41Itig°$.
Ações
toolices.
bibelots
arpapel
ncipltrite,
t.,
e en ranço,
e i '-1 ": ra $, . camas.
••
• co
glcides. b iscdiemies •
• Ichoes,
-d : 't' . •
" tisticos, bónus: cartazes, :.•liehes eat.„-e- •
pelCto, sacos de /3tpel, iiilões-- — . veis de varanda, móveis para escritoClasse 3
nhos,
escudos,
esculturas,
. Artigos: , Ackert tos usados na 'te :;Icl1i.2
,
.c,i,(211'.11
Imbue
.. rios, para hospitais, para sala de jan- flâmulas. gravuras, letreiros
N• 863 .444
farm:edil- : cicios te;a do.; rei 1 tlea31tar, mira sttla de visita. para televisão; quins. obras artísticas, paul is pi ..''c,:: , eeine
CIttsse: 50
•
jetos desenhados. rótulos ale sii icos. i feneciae 1m.-rneatia : alcalino-. para fer.
tmeesseit-os
e ma riieina: ele:dois medicinais,
Gcneres de atividade : Bancos, bolsas . _
títulos
, bicarbonato des ódio, eit dstaa .. me (fiel, valõres, casas bancárias, emprêsas
Classe 26
. N' 863.446
cemento -as. ca r bonatos, couturanidos
eee t es. :. medicinais.
_ Artigos: Adornos, degraus. :imn
de administração, emprêsas de planeClasSe: 44
:-. . i:eir aj..,
ia Ment0. empre as de publicidade, em- ' Artigos: Acendedores de cigarros, ca- escadas, estrados, fornias. inolderas, s elixires medi detergentes
-Anais, estimula ,: te , iee •
painéis, placas, naixas, caba; s de
prasas de turismo, empresas de audi- ; chimbos, charutos, cigarreiras, cigarros, rea cmeinetnatse,s palittao:i.Jstixactlzee ts ,2,;:
es ' dicina
tee..•leris.
e .
• e(re medicinal, ga.se..esS• •l ,t-. „1
toda, einprêsas de crédito, financiamen- . cinzeiros, ervas para fumar, fumo, is- rip
: . :vos, o..eos medicinais, pasta ; eatell11 . n)(% einais. pomo-..
to c inve
stira
e,ens, emprsas de seguros. queiros, palhas para cigarro, piteiras, 1 e vasnames,
i a medicinais . soi•Aes
it
objetos êstes U2 nia- j medicinais, 51111')
ei terios„ itairdie.„.
e mpresas de interediação
m
$5e valOres t
porta-fumos, rapés, tabacom
1
deira, OSSO OU 111P t • f r ru
Xaropes
e:
Local: 1/41nias1::3-2r91-3'
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Sega.incla-feira

metal . precicso e-pre- -: n :;.:a ou
Classe 4 . .
Algodito em bruto e e, anitação; correntes de meia! paecioaa
OU imitação, pedras lapidadaa
rama: cal em bruto ou pal.:ital . t-aie
• Classe: 14
mapa I. a caleár cos artnea, cera
' rtigos: Aparelnos paru en :n;. de café,
mineral. vegetal ou animai em bruto A
de
chá,
de
jantar e patat refresco,
nq parcialmente preparada; clif tiaa
vcacams envólucros, espelhos, filtros, formas,
em bruto, fibras minerais
ILI bruto; geléias em oru. ;,o ou par- recipientes. svasilhame. vidro 'comum,
mpó, industrial, laminado; vidro em
cialmente praparadas; igordia.as
geral, la.dro para automoveis
bruxo ou parcialmente prepa , ata,
, Classe: ta
JOVENTINO — Pi E70-381 — 20-11
Artigos: Instalações sanitárias, recilacex, madeira bruta ou parciatr
pientes de cerâmica. resarvatorios de
preparada; minério ;mito, oicas
tos ou parcialmente preparados. os :ca ceramica, serviços de café. chá, janpalha em bruto ou pareirtbrien i.0 pre- tar e para refrescos ni cerâmica; vasilhame de earantica
para:1s: pastas brutas. ou ararcialClasse: la •
nietae prepara das : pedra .; brul as.
pelos de animais em beta .a, sas mi- Artigos: Ar aamassas 1 .sra comaroções, azulejos, blocos oai s conaarnç5es
. iterais em bruto, seivas aagatais
e pavimentação: eirranio comum, cal
Classe 5
Artizos: Aco, alumínio, bronze. chum- para construções, chapas para consbo. cobre. ferro, '-ndrogênio. mangaras, truções, ediiicações .ora-mciclaufts, esligas nietálicas. níquel, ouro. ''rata, quadrias, es:ruturas para eonstruçoes.
sucata de metal. soldas metalic.ia, anelas, ladrilhos, lambias, papel para
iorrar casa, tacos, tal has clielos. tuzinco
bos de concreto, vigas oraparadas para
Classe 6
construções. vaies
Artisaos: Alavancas ..necanicaa, arranque.; de motores, bases de triaquilias,
N Y 863 417
blocos portes de máquina, bombas
eléiricas e hidráulicas; cabeçotes de
ferramentas mecanicas. geradores de corrente, maquina.; cortadoraa, máquinas de bordas, m:muinzts
de coaturar. máquinea de fabricar
produtos, máquinas lavadoras. inaqui- Requerence: rangertata — Engenharia
naa moedoras. máquinaa refrigeradoe Processamento da Dados S.A.
ras, máquinas ventiladoras.
Local: il.. eitrala
segmentos, •teares, turbinas
Classe: 33
Classe '7
Artigos: Agendas, ri l ocos. Cuplicatas,
Artigos: Adubadores, arados, bateclei- envelopes,
etiquetas,
faturas, notas
rias 3gricolas, capinadeiras mecaniatts. promissórias,
papel paia embrulho e
cavadeiras, escarificadores, Iça:ornáveis
pais escreve, talões
agrícolas, máquinas irrigado' a' a.ariClasse. 50
colas. máquinas semeadeirus, nic,ores
agrícolas, máquinas cultiva.derava ma- Gêneros de Atividade: Enprêsa de
plaaitacões, administração, empresa de orientação,
quinas desinfetadoras
toaadores de grama. tratm es agricolas emprésa de planejmw•ao. - emprèsa de
processamento de dado:, empreaa cie
Classe 8
Artigos: Aparelhos eletro-domesticos. publicidade, emprès_a de serviços de
aparelhos de som, alto-falante, nobi- cópias, emprêsa imobi.iária, emprêsa
lias, campainhas elétricas. eaaves de auditoria, emprêsa de engenharia,
emprèsa de estudos técnico;;
elétricas, aparelhos cinematograficos,
discos gravados, aparelhos fotográfi14 9 863. ,1411 —
cos; filmes revelados, mstrumclitos
dei rónicos, lâmpadas, inicrofonea. pi• 0.G.D.-0111GARIZ440 GERAI0
lhas elétricas, aparelhos de te.legt afia
e de telefonia, aparelhos . de televisão,
DE DESEIVOLYIWTO ODA.
aparelhos de registros e reproduções
de imagens e sons. aoarelhos de barbear, dispositivo de• contraia :.emoto Requerente : 0.0 .D — Organização
Classe t1
Geral de Desenvoivimcnto Ltda.
Artigos: Arcos para. Instrumentos
Local: Minas Gerais
musicais, bandolins, baterias inualcuis,
Nome Come-cial
bocais para instrumentos int:aluis,
No 863.44g
.e .a h:RS de mdsica, cordas para na; ia:mentos musicais. cravelhas para instrumentos musicais, instrumentoa ;tiasicais de corda, instrumentos amsicuis
IM INTERCUTBIO
de percussão, instrumentos musaicais
de sopro, órgãos, teclas pára instrumentos musicais
MERCANTIL S.A.
Classe 10
Artigos: Algodão medicinal, aparelhos
odontologieos, aparelhos e,letro-eivair- Requerente: IM — Intercala-Mio Mergicos. aparelhos de ou para infracantil Sociedade Anónima
vermellios. aparelhos de raio X,
Imal: Minas Gerais
aspiradores cirúrgicos, canas para lins
'Nome Comercial
higiénicos, estojos farmacêutico s.; insN9 863.450
talações hospitalare.s, instaanentos
médicos. instrumentos odentológicaa,
motores para dentistas, transmissares
de sons para fins médicos. sibradores
erMONEIRO
medicinais
t:: si1ejr.a
Classe 11
Artigos: Aparelhos de cale. de c'aá,
e de cozinha; armações, baiaelas, baterias de cozinha, caixas. abavas, Requerente: Timoneiro 'S.A. Imporenfeites. invólucros, engrenagens estação e Exportgção
tojos, fechaduras. ferro para passar
Local: São Paulo
roupa, instrumentos cortantes e pe r Classes: 4 — 41 — 42 e 50
furanles; jarras, moia;, perfilada.,
Artigos: Nas Classes
recipientes, i.alheres, vaailhames
NQ 863.451
Classe: 12
Artigos: Colchetes, dedais, fechos corS A S,A
E
rediços, fivelas,jarras, grifa.; de metal para vestidos, ilhosea, 1:hatejoulas,
COlvI'ÉIkÔ XO
‘.71\rbeSTEIA
nalai4ingas e presilhas
Classe: 13
Artigos : Adói nos, atmlhas, abotoa du- Requerente: Remesa S.A. — Indústria e Comércio,
ras, al t lneles de gravata, anéis, baLocal: São Paulo
lanaand:is de metal precloao Ou . imiNome de Emprêsa
tação, braceletes, brineaS, contas de

Nw.embro

1/1)

T"--.N 863:453

Local: Rio GranJ a do
Classe: 4.
Artigos: Chopp
No 863.459

4.1,„4060,
Requerente: ,Lés Reis
Local: Guanabara
Classe: 1
Artigos: Cola
Marca: "Korea:a"
N 9 863.454

S n

51-.4euttotota
INDUSTM",

Caié Catedral
do Ge rã
Requerente: Indústria e Comércio
Vitória Ltda.
Local: Ceará
Classe: 41
Artigos: Da Classo
1\7° 863.456

Requerente: Comércio e Indústria
Ouro Verde Lida
Local: Espirito Santo
" Classe: 41
Artigos: Da Clas,e

•••

indicado'
Verde e Amarelo
atequerente: Rubens Sampaio
Local: Sao Paulo
Classe: :32
Aplicaç'aa: Uma publicaaão- iniprassa
(indicador.
862.460

.II.Errç'n

Requerente: Ploriaaldo Fontoura
Silva •
I.ocal: Coxim. Esi:ado de Mato Grosso
Classe: 41
Artigos: Da Classe
N 9 863.455

de 1968 5557

•

VAkEJÃO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: In_iiaatia de Roupaa
Pilares Ltda.
Local: Guanaba tal
C l oase: 36
Artigos: Anáguas, bluaas. blivaes. C a
a'4, cuecas, capas. calcas pata oumeus e senhoras. calcãe. :u1,
graaatas. lenços, meias, pita mm' puloveres. rotinas de trabalho,
saias, usaLormes. shorts e ve;:ddes
N Q 263.461

O

VAREJÃO

Requerente: Indastria de aupaa
Pl1ares 1.td.t.
Local: Guansaara
Classe: 36
Titulo
N'' 862.462—

re 862,4:57
VERDE OLIVA

Indústria Brasileira
Kequerente: Cooperativa Central do
Pará
Local: Esteia° do Pará
Classe: 41
Artigos:
Arroz benefiçiado ou mai,
arroz de quaisquer tipo ou qualiaade,
vitaminado ou não
Na. 863.463-465

o

PROTO

VERDE OLIVA

Requerente: Cervejaria Pérola S.A.
Indústria. Comércio e Agricultura
Local: Rio Grande do Sul
e,
Classe: 42
Artigos: Cerveja

DENASA

Requerente: Denasa Desenvolvirnanto
Nacional S.A. — Crédito, Financt tm^into e Investimentos
N9 883.458
Local: Guanabara
Classe: 3
OURO VELHO—,
Género de Negócio: Acetatos usados
na medicina e farmácia, ácido .. latidos na medicina e farmácia,
nos para farmácia e medicina, é le)ris
medicinal., bicabornaeo de si'alio„
cápsulas me dicamentosas, carbond tos,
comprimidos medicinais. deter;' eatis
medicinais. elixires medicinais estimulontes medicinaia. ater medi» tal,
%a gasosos laxativos, óleos med is,
pastas medicinais, pomadas nuaPcinais, soluções medicinais, supositócc
rios, vitaminas , xaropes
Classe: 4
Género de Negócio: Algadao em micto e em rama, cal em bruto mi par.
Requerente: Cervejaria epéArficnri,acuiStu.A1.1.1 aa
ciarahnem
otineerm4
prepavreagdootai
, caolctrilreaonim
s,
vz. LU1Ptri.8, Comércio

95W2
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(Scr..::, III)

P:.ovembro de 1963
sl•gn

btuto ou parcialmente preparadas,
aorduras em bruto ou parciabnente
preparadas, latex, made:aa' bruta ou
parcialmente preparada, minério bruto, óleos brutos ou parcialmente preparados, ossos, palha em bruto Ou
parcialmente preparada, pedras brutas, pelos de animais em bruto, seivas
vegetais
Classe: 50
Aplicação: Bancos, bolsas de valóres,
:asas bancãrias, emprésas de cteclito,
financiamento e investimentos, de
planejamento, empresas de publicidade
Fl.° 863.466

N.° 863.470

N." S63.475

WS,

&RO OVE
q1/45. Indiástr

in

massas, molas, pestanas, tatep..
1 tiras, tubos, tabu ações, válvulas sU''.
rtha, canaletas, cápsulas para yarrzis
e frascos, cordoalha em geral,
dões, correias de transmissão, cm, á;fr
cias, guarda-sol, guitas, lonas. mancluni.
ras, inangotes, massas para calatataa
rolhas, tendas

Brasileira

Requerente: Qu la:aa e Derivados
Groove Ltda .
Local: São Paulo
Classe: 46
Artigos: Composicões para conservação de moveis e utensílios: detergentes, líquidos detergentes, massas para
brilhar, massas pura lustrar, massas
para polir, tintas pa
lustrar e polir
ra
_ para
N.° 863.175

Requert ate: ;Mio Maria de Cara alho
e Sá
local: Guanabara
Classe: 32
Artigos da classe

4 ,o24.

N.' 863.481
Local: São Paulo
Classe: 34
Artigos : Capachos, cortinas, core:me:os,
encerados para chão, esteiras pacü
chão, esteiras para chão. estores para
janelas, estrados para chão, linóleo,
mosquiteiros para casa, o l eados, panetà
axsoallios e pare :s. passa1 persianas mOveis, sanefas e tcpctes

N.° 863.471

s i;

N" 863.41i2
TUDO ri-.:1.1á N'E. '.2.AD13 DO *ii-4.E..
"0

err 0;»
• 4:J •

Requerente: Digital — Estados e
Processamentos Ltda .
Local: Guanabara
Classe: 50
Atividade: Prestação de serviços de
ata.tlise de sistemas, programação. planejame n to, assessoria-tecniea, implant.,e;'.o e coordenação de sistemas, refarentes a processamento de dados

•

Uo.i"

"1/4.=j

dáetkti

Maria de Cai valho
e Sã
Local: Guauabara
Classe: 32
Artigos da classe

Requerente :

IncitSetri
.fiuf
np ,4

N.° 86.3.477
'1'eciúds
Requerente: Casa Lote,. de
Liir.mda
Loc:i: su Pulo
Classe: 22. ?3, _36 e 37
Sinal de Propdgunda
----• – • - h63 -183

N.° 863 .472

1

ALI 1?

N° 863.467

Requerente: Casa Lotex de Tecidos
Limitada
Local :
Paulo
Classes : 22 — 23 — 36 — 37
Eprtss5o de propaganda

Elmatá..e,

noi1oàra

,

1

'Ç3

g

fr>
Requerente: Siderúrgica J. L.
Aliperti S. A.
Requerente: Jesse Gomes de Oliveira
Local: São Paulo
Local: Guanabara
Ciasses: 4 — 5 — 6 — 7 — 8 —
Classe: 53
A tia, idcde: Escritório de Contabilidade 11 — )2 —16-17— 18) — 20 -21 — 40 — 50
N.° 863 .403
Artigos: Das classes

Requerente: Casa Lotex éle Tecidos
Limitada
Local: São Paulo
Nome Comercial
N y 863.478

N.° 863.473

41 O T

E

X.

Ilidústric 'Braslleira

ZP)
2eque . rcrne: Júlio Maria

de Geo.ac.'..110

e Sá
Local: Guanabara
Classe: 32
Artiaos da classe
1\1." 863. 469

Recraerent: Eliderurgiea 3. Is.
Ali-parti S.A.
Local: 9",.. ao Paulo
Nprap Cornar eig
N.° 863. 4A

4

(7g A V , A L5 C-] d

17)rf-('',
:
,/

.."(1.‘.\---)

V r7/
,
Re.,:..ue,a2-,te: Júlio Maris de
e 5:5
Local: Guanabaita
Classe:
•
I Artiaot da ole,5ne

Iia

E?321:IfLra
Requerento: Gouvea Filho a Cia.

Lim it:ad aLocal: São Paulo
Classe: 41
4a..üaos: Peirtes era conserva, em latas,
ag, paaaaos c ss.. .be2: atum„ Wacalhau,

Requerente: Casa Lotex de Tecidos
Limitada
Local: São Paulo
Classe 12
Artigos: Adi:trilos ( exceto jVias) ; agn
lhas para costurar, bordar ou tricotar;
alfinetes comuns; argolas (exceto quan
do jóias); barbatanas; botões (excet,
dernetal); colchetes: dedais; fechos corrediços; fivelas; garras; grifas de metal para vestidos; ilhoses; lantejoulas;
rnissangas; Presilhas
-----863.179
.

Requerente:

Suoe,:ent.os
Supro Limitada
Lu.al: São Paulo

PronSicol

Classe : 2. 19 e 41
Sinai de Pronav,.nda
N' 63.84

Local: São Paulc
Classe 22
Artigos: linhas e fios de algodão,
cânhamo; juta, lã. rayon, nylon. seda
natural, sintéticos, plásticos e de celulose, para tecelagem, para bordar.
para costura, para tricotagern e para
croche

863.480
Local: São Paulo
Classe : 31
".-oonito, cerne de balcia, camarões, Artigos: Material de vedação, a saber •
cate:leva, vroupas, lagostás, mariscos, Adesivos, aros, ant-is, argolas. arruesaaahasaos alimentieios, ostra% pia‘ortaatt, las, betume, buchas, bujões, cimento refratário, esferas, fitilhos, fôrros, gacheSt/Minium

Requerente: Pucci S.A. Artefatos de,
de Bwracha
Lot.a1; S7..o Paula
36 e 39

Sinal de. t7,,opagas;da

-
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.1\1'. 863.492

ar ios Ltda.
LoAk:.. São Pauk
Artigos: Come nome de Empreta

OESTE RÉDES

I,/ 9 863.497

AÉREAS LTDA.

Requerente: Oeste Rédea Adreas Limitz.da
Nome de empresa
14° 863.493

triástrta

N" 863.486-487

elo-uocH
.1005TRIA' BRASILEIRÀ

.

!odiaria Brasileira

863.600

Nis)

03 V

.1)()

daCO . 1

c;00

R luerente: Mario Het edia,
Local: São Paulo
Classe 32
Artigos: Almanaques, agencias,
tins, impressos, folhetos, jornais, O*
vros, livro impresso, peças cinerag141
tograficas, peças teatrais, progr arao.4
de rádio e televisão, propaganda
pressa e • escrita, publicações impre0
sas, folhetos impressos, índices, cr&
nicas,
avessas'. poesias, impressa
romances impressos, prospectos i
pressas e revistas.
Classe 50 •
Prestação de Serviços

Requerente: Cruzeiro ào Sul —
Sociedade CorretiL a de Vali:ires
Mobiliários Ltda.
Local: São Paulo
Classe 50
Adidos: Como marca de serviço. com
corretagem de valôres e títulos mo
„Miados . •

equeren te:

Química e Derivados
Groove Ltda .
Local: São Paulo
Classe: 46
rtigos: Composições para conserva3o de móveis e utensílios: detergents, líquidos detergentes, massas para
ara brilhar, massas para lustrar, mas48 para polir, tintas para lustrar a
polir

NQ

1968 5800:

N 9 363.498 .

Requerente : Usina de Laticínios
Abbud S. A.
Local : São Paulo
Classe 33
Titulo

.N°

863.501

IMPERADO"'

N9 863.494

budhhtrin Braullefra

(5,(
,equerente : Nilo Ferreira de Barros
Local: Guanabara
Classe: 46
Classe: 2
Artigos: Na 'classe

,e'LekitV/‘

N l63.488-489

Requerente: Dr. Vaner B 'cego
Local : São Paulo
Classes 33 — 32 — 38 e 50
Titulo

O. R. A

N o 883.495

Classe: 46

Requerente : Dr . Vaner Bicego
Local: São Paulo
Classe 38
1\19 863.490
Artigos: Agendas em branco, álbuns
em branco, bobinas de papel, bilhetes de ingresso, bilhetes de passagem,
blocos para anotações, blocos para
cálculos, blocos para conespondênc,ja.
blocos para escrever, cadernetas em
branco, cadernos e.scolare Q cadernos
para desenho, cartões de visitas, cartões índices, cheques em- branco, duplicatas, envelopes, etiquetas, faturas, fálhas de papel, notas fiscais,
notas promissórias, papel almaço,
papel celofane, papel carta, papel de
sêda, papel encerado, papei para desenho,' papel para embrulho, papel
para escrever, papel para impressão,
:quere ate: Oe ste Redes Aéreas Li- recibos em branco, rôlo de papel.
mitada
N9 863.496
Local : Mato Grosso
Artigos: Na classe

Artigos: .Artigos das classes

Requerente: Luis Garcia LISboa

Loca!' São Paulo
Classe 32
Artigos: Agendas,, boletins, alini~
ques folhetos, impressos, peças tea.à
trais e 'cinematog ráficas, jo"nals, re4)
vistas, livros pf 37;ra mas de rã rtio
televisão propa %tilda impressa e ege
cri ta . publica ca- o impressa, folheta!
ta; Gin: G-ringer
impres:o índices crônicas : apres;a
llidrOmel aLcoólico: K i", sch: Kumrne'
poesias impressas romances impre
Licóras; Ma ra sq nin ha s
Nectar al- soa prospectos . impressos, revsta
coólico; Parati: PiDerrn,nt:
discursos impressos, designações
Quinados: Rum; Sucos alcoólicos; filmes e peças teatrais d is rm nsos mine
Vinhos; l'odka: Whistcy.
pressos e • su p lemento juvenis
Classe 43
ilustrados.
Artigos: Agua ,- gas-ota g trtfinL14is
Aguas ga-.c.sas naturais: Ãguas magNs 363.502
ne.sianas naturais: Aguas naturais nãc
medicinais: Bebida s espumantes "3:riri
álcool: Bebidas não alcoólicas; Essências para refrigerantes; Garapa;
Ginger-ale: Groselhas: Guaranás:
aidromel como refrigerante , : P cfcr.s •
cos em geral; Refrescos em pó: Refrescos em xarope; Refrescos líquidos; Refrescos ou refrigerantes concentrados para 1; Refres cos — pós Requerente: Plusarte Publicidade
Ltda .
para 1; Refrescos preparados: ReLocal : São Paulo
frescos — xaropes para 1; Refri,le-Classe 32 •
rantes Sodas; Sucos de frutas rie-r Artigos:
Agendas. boletins. almannffl
bebidas ; Xaropes para refresco'.
ques, fo,hetos, peças teatrais, e einem
•
Classe 50
matogralleas , jornais, livros. progre
Como marca de serviço.
Serviços: Hotel; Boi te ; Dancing: mas de rádio e televisão, propagandád
impressa e' escrita. publicações irn:;.
Pensão; Casa de Lanches;
pressas, folheto; impressos, índice4
Restaurantes.
,! crônicas impressas, poesias imnreew
I sas, , rorlances irli,, l, ressos, prospec
N9 863.499
impressts. revistas discursos impreg,
aos, dmignação de filmes e peeM•
teatrais, discursos, impressos e suple'..,
mentos juvenis e ilustrados.
.:,.;
N9 863.503

a

equerentj: Nilo Ferreira de Barros
Local : Guanabara
Classe : 2
Artigos: Na classe

Classe: 20 c 50

-vçs.

Requerente- 'Osni:3 de Laticínios
Abbud S. . A.
Local : São Paulo
Classe 42
Artigos: Aguardentes; Anizes: Ao
tiv05; Bagaceiras ; Ba tidas; Bebidas
alcoólicas não medicinais; Be'pidas
fermentadas não medicinais; BiLeer:
Brandy; Cachaça; Cervejas: Ch °os ;
Cidras; Conhaques ; Perna; Gei--2G en ebri ta ; G eng ib irra :

CRUZEIRO DO SUlm.
SOCIEDADE CóRRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

N' 863.491
queretite : Oeste Rêdos Aéreas Limitada
Classe : 50
Sinal de Propag ancb

•
Requerente: Cruzeiro do Sul —
Sociedade Corretora de Valôres

PLUSARTE
Ind. Brasileira

1

COPR1A 9
Ind. Brasileira
Requerente: Comércio. Importadora
e Exportadora Portenha Ltda.
Local : São -Paulo
Classe 41
Artigos: Fru taS.

1

Requerente: Coprisea-ComérOo
PláStieos e Resíduos Ifidustriale
Ltda
Local: São Pau¥

! HIG Segunda-ferira 2*

-
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•

13-144114 OfUNAL

Classe . 28
•.J.krlios: Açucareiros, alzat.río. 'preparado para as ,indústrias. aiJare!,i,
para café e chá.' aparelhos de jatita.', I
aparelhw, para refrescos. a r cef a t .s
de compostc,s vais, es„.)rey.
espumadeiras
sjcs larr9s,
e...H-ci.-1
reiros, sal:Á.ros, mantegueira
ras, comporeira • garrafas funi:,,
vatóriu.s, bacias baldes, bulas,
des. centro de m± as, c...pcs. ca
ras. earre'é s...; e.,9minelresvii

bP 843.507

1:9 363.504

Rquerent e.: Adria t i c Coorci r. e
R
Ltda.
Loca 1 : São
lasYe 50
Ar
coes .
N" 863.5.08

Novembro o

N" 853.512

dt.

N9 .ga3.517

0TmOBILIÁRIA
AMAZONAS"
'

-çp

CAZP3028

'3
•

•

zais

Inch;stria.Bragileir

-550.

A>
,x, (5"")‘,

(Seçaõ 40

eu 1 o: Tmcb ili ária Amazem,
S/C
Local: São Paulo
Classe 50
Ar, r, z's:
"(.'ã () de Se twic,),,,
N° 863.513

Requ e rente: .7csé Roberto Petri
e Pliumar Anã-, , io de Ma cedo
Coimbra
Loca l: São Patt!o
Cla ,,e 36
Artig o,: Na classe.
N" 8133.518

•

,

%k
-CK"
• 'N.:43
4^
• ).•

SUPER
II

°

Brasiráira

44

T''ii.•
Requerente: P:-,-,!-:4-1:do B
Loca 'o Pi ; 1.1:3 •
C.a , • e 41
Art i2os: Ma
• Pl.':
Luis Garcia Lisboa
R. tuic,•en t
_,.equet.enie: lootr, m ^ci Assistenew
-Loil
rru:ssa p
ma* • p1
São P
Requerente: ivietaturvca
Médica
e
.1-1(.spi
lra lar à • Tudúsrr.à e
ca toras, p q
I)) :1..a
Cio e .22
Ltda.
Comércio 5 C1
para imr a da •-; !.3 ' :a 1Y3
Local: São Pau o
S-5o Paulo
-a a b11; 1,
bola: lus. o
•ou
ralbeto,
s::s. pecas
Classe 21
Clilase 50
:1 A rt
e c 'a z. ore t c. ,•
sa
: Para distinguir: Elevadores
A
A•sistene.;a Médica e
fubás, f a 'inlya
'
' "3 I ri
livros imores ,os programot
1 de carga,: Flevadmes de
Flosr“.'"alar.
e
maca i•L G ir
:
,
• .i s i • ;
.1: ;ar,
Facada, rolant es.
.nrenti...ia ,c-4
--"1. e eserit,1
N" 863.514
a •
'a.sin lic2s
N" 863.51,r
nica lume s
lavre,
iy, • essris e revi: ta, imnre.,,a-.

-

863 .

irlt-

—

.04?'

(tY'

•• -(Xj‘

'52

°.

VÇ\

"S.P8
tteque reut e: Prh 1 acia Scrn
' áa .
ir.•;i1".1

Re q uerem

41

N" 8',3.50;;

Ax.‘d
Nro
'5)-5:.•%Va°

rey a dera "Riri.irre
Lida.
Lo2a': SE, o Paulo
Clae 33
V'u'o

,:'iria

S/C
'oral: São Pauli
Classe 33
Titulo

Requerente: Artigos Phisfico,
Displyarte Ltda .
Local: São Paulo
Classe 28
Artigos: C:Ibides olá.- t leo5.
N'-' 863 520

N° 363.515

N" 883.51,
O

V°
. A -.1m,nis
e Cor:é'. cio Ltcla
Locr . : :Cão P u'o
Chi'se 23
A.rligas: Tecidc , de- a l..cda. r, te.clos
<s)
de alpaca, a pa: . as de tecidas te •:;.'o,
de caroá. trelcliii g cie caserni-. i.ici •
do e, de celulose te-Jido ,s d.:, cetim eeidos de cretone flanela , te áde,de
01
gase, 2.ore.oião 'ersey. •
Requerente: Silva Jr. Indústria
musseline, tecid2s de linho, to-t,T.o:;
e Comércio de Brindes Ltda.
de malha ferros de 11”10.•.
Local: São Paulo
m Hm,
de rai
de opala . I er
Cla.,se 28
tecido:: de roate: . :1. • plá,t ice , , arnArtigo Brindes
Inhe, panos em picas para qua,.:oper
fim pano-rouco veludo viscc , e, [aN° 865
sendas em irea, camb.'aia
.1hos de I crlics.
mo P
36
viário.
Abrigos quan:-.7n
agasalhos a s bab n -do, ls. nal. reles, blusas boina , b.;:cros, b,mé';
botas cache-cal .
tas calcas ca' , ,I nlhas cercif.a- • .asMus,
quetes casnc: , .
lenços . veçlioo . quirntmos
charnOr.,
blusas, blusõe ,coar
morios. puloveres, ,.-claretudos,
Requerente: Ha mburger 17`17 Ude
suspensórios cinturões cintas, r ig-m
Local: São Paulo
j a q uetas, * soutiens, turbantes, tinifor.
Classe 41
me, e carni , tis.
Titulo

eN:

11 equeren '

Rquerenie: Pluisarle

Ltda,
Local: São Paulo
Classes 32 — 33 — 50
Sinal
No 863.516

LE BOWO
IND. BRASILEIRA

Requerente: Le Bouton —
Indústria. e Comércio de Botões
Ltda.
Local: São Paulo
' Classe 12
Artigos: Botões para- roupas.

Roa o.",m te : 'iMer
Pe,fumes 2
Cosméticos Lido .
Local; São Paulo
Cla -se 48
ArtiL,cs: Da dosar
863 521

rostlei0:
0°11'131

Reqaerente: Termipolar
de Componentes para Refri,;eraca1
Local: São Paulo

2
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Seção NI)
Efa3.a2a

g u.ins, calçados, calças, calções, arsWílson w4ms, enWteo, plzglps, eunelos, eauteiras, cintos, ocherjos,
aravatas.,1 i,japonas, lenços, liavos, melaã, paletõs, pornelm,
sáas, isoiainas, ponchos, puloV-Cnsg,
roupa de uso pessoal, rounees
.,
'dá,lias, sapatos, shorts, ausaltalsaaiaa,
unitormes e vestidos

(alasse . 8

Artigos: Artigos da a3650.-1
t
N9 863.522

Novembro de f1968 5571
1 t8•p3.5311

N9 8.133.5Qa
o

••n•

tO"

/R aqueren te : Representações aaaalay
Lida
Local: São Paulo
Classe 41
Asatigos: Como frase de propemanda.
N 9 863.523

Requerente: Servsolos aada.
Local: São Paulo
Classe: 50
ilatigos: exploração e execução de
sondasens, fundações, esfaqueamento,
ensaios e pesquisas tecnológicas, contréle de qualidade, pavimentação,
Feequerente: Fábrica de Brinquedos aterros e_barragens. estudos, projetos
e execuçao de construção civil em
"Sequoia" Ltda,
' geral, laudos técnicos. administração
Local: São Paulo
de obras e predial
Classe: 49
Artigos: aeroplanos de ba.inquedos,
N9 863.529.
álbuns para recortar-colorir e armar,
bonecos, altere& alvos par ajogos e
1$
tiros, anzóis, aparelhos de ginásticas,
aparelhos de soltar pombos, armações para passatempo. armaaillaras
Ind.Brasileire
para animais, armas de brinquedo,
arcos para jogos, assovios, automólataquerente: Ggirf Indústria e
veis para crianças, aviões de brinqueComércio de Móveis Ltda.
do, balanços, balisas, balões, baralhos,
Local: São Paulo
barbas (quando máscaras carnavaClasse.: 40
lescas), barras para esporte, jogos de Artigos: acolchoados
móveis, albsquetebol, bastões para jogos, bolas mofadas para móveis, para
aparadores, arpara quaisquer jogos, jogos de bilhar, mações sob forma de móveis
inclusibolinhas de gude, bonecas, dobadott- ve para escritório, armários,
bares
ras, para papagaios de papel, jogos sob
forma de móveis, berços, biomde dihninós, escorregadas, jogos de bos sob
forma de móveis, buffets, asdamas, elásticos para ginástica, -esgrima, espelhos mágicos para diver- sentos acolchoados, balcões sob forma
sões, businas de caçador. caixinha de de móveis, bancos comuns ou emabanquetas, dispensas sob forma
música quando brinquedo, calçados lares,
móveis, afearia, dormitórios, encosde bonecas, caneleiras para esporte, de
tos estofados, escabelos, escrivanicaniços de pesca, carrapatas, carri- nhas,
espreguiçadeiras, cadeiras, caixa
nhos para crianças, carrocinha de
sob
forma de móveis. colchões, cobrinquedo, carrocéis, cartões impressos para recortar e armar, cartões lunas, cômodas, consolos, criadomudo, cristaleiras, discotecas sob forpara jogos, chocalhos, copos de dados ma
de móveis, estofa mentos para mócordas de pular, • bambolês, dardos. veis,
estrados de cama, etageres,
destizadores, marionetes, miniatura de faldistórios,
gabinetea para copa e coqualquer espécie para brinquedo, moguarda-casacos, guarda-comibilias de brinquedo, espingardas de zinha,
brinquedo, ferrinhos de engomar para das, guarda-lottçrtaa g uarda-discoa, sob
criança, figurinhas para armar e jo- forma de móveis, guarda-roupas,
gar, bolas de futebol, futebol de mesa, guarda-sapatos, mapotecas sob forma
gangorras, gradeados para brincar, de móveis, inesinhas. móveis de comóveia de jardim, móveis de
guisos para crianças, relógios de sinha,
brinquedo, revólveres de brinquedo, consultórios e escritórios, móveis de
rodas para brinquedo, rodas para jo- salas de jantar e visitas, atomanas,
gos, roupinhas para boneca., sobba penteadeiras, poltronas, porta-abajour
moveis de brinquedo, papagaios de sola forma de móveis, prateleiras foapano ou papel, passatempo, patins. mando moveis, pores. poltronas, sapatinetes, paus para ginástica, pedras pateiras, sofás, sumiers, roupasitta,
para jogos, petecas, piões, pipas, pis- travesseiros e vitrines sob fornis de
móveis
tolas de brinquedo, planadores de-,
brinquedo, utensílios domésticos para
o
N9 863.530
miniaturas, q uebra-cabeças„ raquetes, recortes de armas soldadinhOs,
tômbolas, tricieles, velocípedes,
nocidos, caminhões de balsiaueda
UnTao
trena de brinquedo, bondirikos
asiled"
brinquedo, índios de brinquedo, W.- aEmde
tores de brinquedo, vcivutOs utatarios de brinallad0 e casinhas ci'e
brinquedo
•
Vigotex S. A.
Inas- Reamerente:
t'itia e Comércio de DIfallie
1)79 W.927

"OGIRI

Eizaoirettlet-ra

— Requerente; Stern Jóias Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 13
Aplicação: Abotoaduras para punhos,
águas marinhas lapidadas, alfinetes
para adornar vestuários de metal precioso, semiprecioso ou suas Imitações, anéis de adórno, balangandans,
berloques, brincos, broches, colares,
contas de metais ou pedras preciosas
ou semipreciosas e suas imitaçaas
usadas como adôrno correntes de uso
individual para adôrno, diamantes lapidados, esmeraldas lapidadas, medalhas com santo, pulseiras, safiras lapidadas, topázios lapidados, turmalinas lapidadas. turquezas
lapidadas
N9 863.524

,
aaticrente: Pedro Gomes de
Almeida •
Local: São Paulo
Classe: 23
Artiaos: Tecidos em geral
Classe: 24
Artigos: entrameios, entretelas
e forros
' Da! 863.525

•

-

4à
5‘)

Requerente: F. Dilma Martina
Ural: Guanabara
Classe: 33
Titulo
8•83.533

CLIMESTRONA

Requerente: Charles E. Froast & Cf,
Local: Canada
Classe: 3
Artigos: Saba.ancias químicas, pW,
ChltOS E- o:aparadas para serem' uStata
doa, na medicina ou na alimária .
laa.' 863.534

Requ reent:e etrInin A R la TARI143
R.eqiierentc: S. A. Inclés rias
Reunidas F. ialatarta:zo
Local- São Paulo
Classe: 37
Artigos: Roupas de cansa e mesas
cobertas e cCaertores para cama a
mesa: acolchoados para cama, &Ima
dOns, guardanapos, guarnições . dí.1
jantar, chá a café; guarnições para
cama. lençóis de qualquer tipo. mano
tas para cama, toalhas de mea to toca
lhas de banho. de reato, de mão ed
para ira pessoal; toalhas bordadas é;
toalhas para banquetc

Local: São Paulo
• Classe: 33
41:Ur:As: saias, blusas, casacos, vesti-

..'&15, oiças, meias, lenços, gravatas,
cuecas, soutiens, anáguas e pijamas
N o 863.531

140'44Y

c

Re-a-ao-rena: S. A. Ilidiu:rias
Ratinniaa F. Matartmao
Loaaa São Paulo
Classe: 37
"
Requerente: Soferragens — Comércio. Artigos: Roupas de cama e mesaa
cobertas e cobertores para cama e
Representações e Emporta4à de
mesa; acolchotos para cama, edrea
Perrzgens Ltda.
.Requerente: Jasé Camanho.
Requerente: Sociedade Paulista C'es
dons, guardanapos, gamas içá as atf)
Loca!: São Paulo
. aorta: saa Paulo
Pastores Alemães
jantar, chá e café; guarniçóes palW
Classe: 11.
Clata e: 36
Local r São Paulo
Artigos: Pczkaduras, chaves, dobra- cama, lençóis de qualquer tipo. manArtigos. : Aaa- ara. baanudab, blusas,
Ciasse: Sli
eite, ti4neos, ferrolhos e puxadores tas para cama, toalhas de mesa, toaaluhóes, bonés, botas, botinas, bola 1
Título,
lhaa de banho, de rosto, de mão o
para portas
1

442;:
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.,
rão, borrchas, brochas, canetas, para
desenhos, cortadores de papel, colchetes, carimbadores, cestos para papéis e correspondência, classificadores, clips, coladores, canetas, campasaos, cofres, canetas-tinteiro, canetas
esferográficas,. datadores . com minas,
descansos para lápis e canetas, esquadros, espátulas, furadores, fusine
fichários, fitas para máquinas de ascravei., fitas carbonadas, fichas para
arquivas, máquinas para grampear,
goma arábica, gomadores, grampeadores, grampos e ganchos para escri-

Novembro de

• -

para us(, pessoal; toalhas bordadas e quetas de papel, 104aas de, acetato de

toalhas para banquetes
N9 863.536

celulose para desenho e apel cie tód aespécie para o .• aesmo fim; fichas,
guardanapos de papel, livros não impressos, pastas de papelão ou cartolina; papel absorvente, almaço, colorido, para cromolitografia, encerado, de escraver, de ."1trax, milimetra do, granada, higiênico, impermeável.

transparente, ja-speado, litográfico,
oleado, de música, prateado ou dora.do, de retrato, rugoso, marmoriZw.lo
manilha, de encadernação, de embru,neitáisf,", - ; s1 Brazileirai
lho, de desenho, crepon, de impressão, de linho e papel fino; papelão.
de papel, sacos e tuba-Itequesa9 1:•e: ,tgro-pecuária Sudoeste rôlos de fitastes
de papel
Indústria e Coméicio Lída
Locri: São .Paul,)
N 9 863.541
Case:
Artigos':
Na. B83.
'5JA

rsi

rrir2

Reqa,:a.nte: S. A. Inciusrias
Reunidas F. Ma arazao
c
Loca': S-.o

tórios, giz, godets, lápis, lapiseiras
inolhadores, máquinas e apetrecrios
para apontar lápis, mapotecas, me•
tros para escritórios e para desenhos,
papel carbono, perfuradores, pastas
para escritórios com fechas de metal
darta-tinteiros, porta-lápis, porta-canetas, porta-carimbos, porta-cartas,
porta-blocos, penas, prensas, pastas
ele mesa pincéis, prendedores de papéis. percevejos, réguas, stencis, sei parad sres para arquivos, sinetes, tinRequerente: Publivisao — Prcpaw.in- tas para escrever, tiralinha, tintas
para carimbos, tintas para duplicadoda e Promocão S/C.
res, tintas para impressão, tintas
Local: São Paulo
paia desenhos e aparelhos para ti•
Classe: 50
Artigos: Prestação de serviços espe- rar cópias, pastéis de tinta para escializados a terceiros em matéria de crever e desenhos, máquinas. de nelaboração de estudos. idealização e eieçai, máquinas registradoras, m execução de planos, campanhas e em quinas de visar cheques, máquinas de
preendimentos de publicidade, de re- proteger cheques, máquinas de conlações públicas, de propaganda. de tabilidade, máquinas e aparelhos de
idéias e de promoção d•e vendas de selar cartas, elásticos para papei
trinchas. refil para canetas
mercadorias, de produtos e de servi-',
esferográficas •
rapa de empréSas comerciais. induSLeiais ou outras, aodendo, para ta,
N° 863.545
fim, distribuir anúncios e propaganda
a veiculos de divulgação, realizar pesquisas de opinião e de mercados etp
geral

Artigos: Fas,•enc:,-; e tecidos em geral.
fazendas e tecicls pa:a confecções
em pesai, paia Ia.peçarlas e para artigos de cama e mesa: fazeuclas e
tecido, e rup.- sss, sm retalhos
Ou apal
15
•
Artcna ,s s da porcelana, cerainica, l'ianra. barro e teir,cota,
louca, loaç, virit ae, cbjeaas de louça
para 1.1v() caaeia-+. adoin fias ar, isticos e iri•:-alss."--; sari t atias, arte
N" 863.542
ca.seiro
fatos de ctsãni , a pa..
firs a.a'sticels
Ci.-s .:e: 16
Artigos: ME c:' :s paia construções
B. G. N.
paviment:,. ^ão, ci s eoraçõea e ido t nos
de médios: ar a'a, argemssea
Brasiteira
azid r ios, aoorn_s paia tetos . alcaS•fic Indlistria
para rers-S- irsante, rata-Cr.o para
ves t irneu t c. assr-ihos, b a• en'es, ba- •
Ls.bara óri s Biunat S.A
'ila
lanstres. tilaars
canc.ç-:•a,
— Indús n ria, Comércio e Serviços
e de inásrisose; hetwue pata i'
Técnicos
breu u s a cons .:rueocs, ca •
Local: São Paulo
lha-, canos. as', chapas isolantes. saiClasse: 48
bros, cainill,as, cha p as para cobcr
Água de colónia, água oxi gecancaiaL, :Ari-lento rea-Satario, co Artigos:
para toucador, agra para a pec'...sh_saies para c et.e nada
le, batons. brilhantinaS, coamétieJs
dormentes. e5icasões pi- a-roo;.d,idas. para
o
e para a pele, cresues
estutr.te, catavas, es .. uadrius. escadas. para, a cabelo
pele, temes para barba. cosgrades e 2.smaçoes de me t al aaa.a
méticos para cílios, depilatórios. de.
forras., fólhas
líquidos para ondular
flandres pa-ca telhados, VOS inCalicos:. sodorantes,
crayons. essências perfumadas,
para const roaões, ,-; anel as, aita.misõea cabelo.
estojos, com pó de arroz e
de pedra ps,1, edificações, gessa, gra- extratos.
perfume, esponjas para pó, escovas
des. inipts:m aue' - 'zantes. is lautos para para
dentes, cabelt. roupa, sobranceculistrucões e decorações, lacirilia:s,
cílios e unhas, esmaltes para
laies, lajcotas, lambris, luvas de jun- lhas,
unhas, fixadores para o cabelo, gliaão. lastras, • lousas, madeira para cerina.
perfumada, lápis para- maquiconstrucões, material isolante contra
loções, pasta dentifrícias, 'per.
frio e calca, manilhas, mosaicos, mica lagem.
petróleos paia uso de touca
pó de oc,dra pana cons'ruaões, mura- fumes.
pó de arroz, laquê, pentes, rouuna. painí,is para tetos interiorea, dor,
ge,
removedores,
sabonetes, sachets
parouetes. piacia, para psvimentação
shampoos, 'sais perfumados e talco
e revestimentas pedregulhos, peças
ornamentais de cimento ou gês.so
N.
portas, poatões, papel de forrar casas,
pisas. produtos impermeabiliaantes.
pedestais, piche, pedra, pilastras, riORAFOCARBON I TDA
pas, rodapés, rese.rvatóries, sifões, soleiras para portas, silici.to de fluor,
sílica. tintas (para paredes e niuros),
Requerente: Gratocarbon Ltda.
tanques, caixas d'água, tacos, telhas,
Local: São Paulo
talhões!, tijolos, tijolos refratários, tuNome de Aimprêsa
bos de concreto, tubos de ventilação,
vigas, vigamentos, vergalhões, veneN° 865.544
7ianas, vitrOS, vasos e obras de mármore. cerâmica e zinco para construcões, zinco para e' bectura
Classe: • 38
A•rtigos: Papei e seus artefato: al- G
buns para re"..raso.a e autógrafos, dlBrasileira
brins em
em branco, bandeiras, blocos a
Inch"
ver e cadernos escolares, caixas g caRecosi:rente: Graiocarbon Ltda,
bobinas de papel; cadernos de escreLocal: São Paulo
pas para documentos, carre,,él...-, cartajras e copos de papel: cartões, earClasse: 17
tõSs planográficos cartolina em fõ- Artigos: Arquivos para correspondên*ás, cominais de papel, copiadores , cia, almofadas para carimbos e' para
caitas, cuspideiras 'de papel, ca- I tintas, abridores de cartas, arquivos,
titldos para refresco, espulcas e eti- apontadores, berços para inata-bar-

italo-c-artroirt

N 9 863.546

88.0.

.00'4

10

ts‘5 0
.000.

Requerente: Ancora Indústrai
e Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 28
Artigos: Calçados em a;eral
N" 863.541

'$40)tiç

Requerente: Ancora Indústria

e Comércio Ltda .
Local: São 'Paulo
Classe: 36
Artigos: Calçados em geral
N9 863.548

^í.

'çr*

.( ISZk-

Indústria Brasileira
Requewnte: Grafocarbon Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 17
Artigos: isiquivos para correspondência, almofadas para carimbos e para
tintas, abridores de cartas, arquivo-.
apontadores, berços para mata - borrão, borrchas. brechas; canetas. ;sara
desenhos, cortadores de papel. colchetes, carimbadores, cestos para papéis e correspondência, classificado res, clips, cola.dores, canetas, campas
aos, cofres, canetas-tinteiro, canetas
esferográficas, datadores com minas,
descansos para lápis e 'canetas, esquadros, espátulas, furadores, fusins
fichários, fitas para máquinas de escrever, fitas carbonadas, fichas para
arquivos, máquinas para grampear
goma arábica, gomadores. grampeadores; grampos e ganchos para escritórios, giz. godets, lápis, lapiseiras.
molhadoreS, máquinas e apetrechos

para apontar lápis, mapOtecaS, metros para escritórios e para desenhos,

papel carbono, perfuradores, pastas
para escritórios com fechos de metal
porta-tinteiros, porta-lápis, porta-ca
netas, porta-carimbos, porta-cartas,
porta-blocos, penas, prensas, pastas
de mesa ,pincéis, prendedores de papéis, percevejos, 'réguas, stencis, separadores para arquivos, sinetes. tintas para escrever, tiralinha, tintas
ara carimbos, tintas para duplicadoes. tintas para impressão, tintas
para. desenhes e aparelhos para ;is
rar cópias, pastéis de tinta para escreves, e desenhos, máquinas de endereçar. máquinas registradoras
quinas de visar cheques, máquinas de
proteger choques ITriquings de cora
tabil idade.
e aparel hos le
carta, ea .,, ticc., s para napel,
trinchas. , Lfil na eu canetas

eaterog ráficas •

'65Ve"
• Requerente: Ancora Indústria
e Comércio Ltda,

Local: São Paulo
Classe: 36

Artigos: Calcados em L;
N9 241n.549

Y>'

. 1 1/er ente: Ancora Indústria
e Comércio Ltda.

Local: São Paulo
Classe: 36

Artigos: Calçados em .;eral
N° 883.550

46 I"! .5-g 3

zovn..c.5,4>

R.equa-sotr: Ancora IninstHa
e Comé scio Ltda,
Local: São Pa ,1C!w, se: as
Artigos: Calçados em era!

:
I
111,1

d a - t e t ra.
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DIÁRIO , OFFCIAL - • rSição
.

Ni? 8(33.351

dt 196$ 5 d'

1

N9 88"3.663/565

N'9 833.656
•

CINE

alica.i!Coralba

III)

803.i76

1.t1

A S.T6.4

Rio de Janeirio
Guarzabs -rf.

41'

kauarente: Astca
— Clac,r_za,
Teatros e Dixe:Ata
Local: São Paulo
PE SCATLA
•Classe: 33
••,.74.
Requerente: Ancora Ind4Sial6
Rcaueacnte: Polimetal
Título
de
Estabeleciak
e Comércio Ltda.
. ,.
Lceal; Pernairáa'Uce
aaa-Local: São Paulo
Raquereate: 4Pescatlan" :5. A , —
N9 863.587
Caase: 6
Classe: 36
Produção, industTiaa e Desenvol- Artiaos: 21.etais
'não trabalhadeo 611
, Ttiaos: Calçados ea- -a nal
vimento da Pesca
; parcialmente trabalhadaa, usall0,5(
Local: São Paulo
N° 363.553
nes indústrias
Classe: 2
— - — Nv 863.571
Artiaea: Na classe
Classe: 41
C1NF
Artigos: Na classe
—
-ps 1.150.
Classe: 50
cs
- Brasília
Artigos; Na classe
-55W
Requerente: Vitrofiex S. A. la adáatriz e Corréacic
t
rito
Fede
ai.
Tlis No 863.556
QMovente: Quatro ripas Comércio
de;13ablea.s Ltda.
Local: São Paulo
Nome comercial
Requerente: Astor S.A. — Cinemas.
Requ,renre: ERRAI? .a • 2,x iaicloaa,
REPAL
Teatros e Diversões
Brasília. de Filmes Ltala
Local: São Paarlo
Local: Distrito Fadara,
classe:
33
quarenta: Rapai S.A. R,epresenClasse: 50
Titulo_ de EstabaIacimenao
ações de Produtos Aliman:icioa
g Ramo de atividade: Serviços da c.a)...
• N ... 863.5E:
Classe: 50
.bição de filmes, cinema,
de,
plicação: Serviços de reveaena
serviço
tacões
=--- N •• 863.554
863.572
: a Pesaatian" S. A. COLÉGIO PADRE
Produção, Indústria e Descavolvi/I
mento
da
Pesca
ANTÔMO
vrEERn
tr)
n

•

f.

ASTOR

•?),5°'31'54"°..4

VtP

•

,t1.1
11—
tx.

Local: São 1.;atii0
NOine comercial

N" 833.567

..n•••n•n•,

r.nn
IN HaSTRia CRASILEIRA
:Inerente: Artes Gráficas Arnn
Ltda,
Clas:as s: 25, 38 e
igos: Cartazes, clichés, Oiatiati- Requerente: Vitroflex S. A IlidasclLs P laYS e rótulos g rtis•icos j
Iria e Comércio
Papéis sarni-impressos
. Local: São Paulo
• viços 'gráficos, litográficos e ti..
Classe: 14
adtficos; serviços de irnpresãr em 1,
Artigos: Na Classe •
3 e baixo relêvo, off.set, hellograa
Na 863.559
'as, multicromia, cartazes. clichés»
tintivos, gravuras em aço, ferro.'
:nze, cobre, zinco, linóleo, Inadei-1
VUICAPEN
•,a.Jerviços pantográficos, gravações
medalhas e cunhos; serviços de
=
3ressão de cartas, cartões, ações,
Industria
Brasileira
ttelas, debêntures, cheques,
displays, folhetins, eltottatas e
rótulos
artísticos
RXqueaerite: Laboratórios Lapetit
_
No 863.555
S. A.
Local: São Paula •
Classe: 3
Artigos: Na alaga
•\)/5,‘Zglir.rt,

1'10(1 STRIA BRASILEIRA

Requereritz: Cooperativa de Pesca

At:ántica de Santos
Loca!: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Na classe
N° 863.568

li=====

I MPORTEX

M)/0

Raquerente: Colégio Pa&z,
AntonN
Vieira
Local:
aanatan-f
Classe: 33
Título de estabelecino
_
Nç 863.573

artes Graticas
Arnali Ltda.
rZequerede: Artes Gráf jou ienau
Ltda.
Local: Guanabara
'orne de empresa
N9 863.575
_.

1-)-5 -

‘1()Q
ct

Requerente: Cooperativa de Pesca
Atlántica de Santos
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Na classe
863.569
N9

tt4DÚSTRIA BRASILEtRA-

1111FORM817VO
-,o
enema

Inahlihrla Itrasileiwa

Requerente: Importex
Soaledada
lécnito Importadora e Raportadora
Requerente: Dai»
'Brasiicira de
Ltda.
Aparelhos Dentaários
Artigos: Na clasSe
Local: São Pau/o
Classe: 6
Classe: 48
Artigos: Na classe
iierente: Hans Juergen Saltariam
Requereate: Renda S.A. — Rêtla Artigos: Agua
oxig enada, água de
Nacional Distribuidora de Ações
Classe: ft
Local: São Paulo
colônia, água de quina, água de To.
Artigos: Na classe
Local Guanabara
Classe: -Ie.
aas, água de alfazema, amônia nal'.
Classe: 50
igos: Parquete taco, e parquete
°mate: 32
fumada; batons, brilhantinas: babas
Artigos: Na. classe
Artigos: ",R1ratals • ilaulstas
alosaico
1 artificiais bodas
ar tificiais:
ellinr

574 Sugunda-ieira 25

Ç.J1

rtiticiais, orenaes para a Pele. Os"
êlétides pata C pele, carmim .chel-

Os em pastilhas; desodorantes, de.
pilatérios, dissolventes; estôjoS. de
C'acôvas, essências, extratos. esmaltes
?Ara tugias, escôvas para .) cabelo,
dentes, alhos e unhas; fixadores
para o cabelo; glicerina perfumada
P ara na° de toucador, cratnpos para
o cabelo; imenso; lápis para maquiagem, leçôes, loções para barba huidos, dentifrícios. lixas para!
:tithas; algos para o cabelo; perucas,
papéis perfumados ,perftames pairó.
leos, der....tCS, pomadas para a pele,
pá de urrar, pastas denthrkdas;
kouge, rês para o cabelo; sabões e
âabonetu perefamados, sais pe-rfuMado, tiantnras para a cabelo. tijolos
!para. tuat,a,s; unhas artificiais; ver.
nizez Waa, unhas, vinagre aromáticol xampu
Ne• 863.514

ket..Ç

1'49 863.589

tO

Novembro de 1968

Classe: 41
em toucador, pomadas pedem:24EO
Artigos: Leite, queijo, requeijão, para
o embelezamento da autis 1 COPA
frangos, ovos, iogurt e cardes
ra6tleos, cremes, quina-petróleo, âgen
salgadas
perfumados para o cabelo, aoranta2
N 9 863.594 para pata, óleos pare, baníso-de-m4
preparados para bronzear e
pós-de-arroz

BLADYLEE
INDÚSTRIA RRASNIdRA

Requerente: Berek Blady Ttnados
e Confecções
Local: Guanabara
Classe: 36
Artigos: Anáguas, blusas, blusões,
camisas, cuecas, capas, ça/ças para
homens e senhoras, calções, baby.
dool, gravatas, lenços, meias, pijamas p,ulovres, roupas de trabalho,
ternos, saias, uniformes, shorta
e vestidos
9 863.590

NP 853.598

7 CARRARO

11,# g RIA

SURA

N

Requerente: N . Garrar° Lii Cia. IVS..a
Local: Bento Gonçalves
Requerente; Comércio e RepressntaClasse: 40
ções Ouro Negro Ltda.
Artigos: Mesas comuns e elásf2ae-9,
Local: Santa Catarina
classes escolares, balcões para uso aáld
Classe: 50
méstico, cadeiras comuns e estofadas,
Artigos: sorteios e promoções de mesas porta-televisor, mochos
reiciavendas
guiares e cincurares, artigos estes aio.
Requerente: Cooperativa Mista Agro1\1' 0 863.595
ti:20,AL
pecuária Witmarsurn Ltda,
faccionados em aço, plástico C
Local: Paraná
madeiras
Classe: 41
N.° 863.599
Artigos: Leite, queijo, cegue:já°,
0c)
frangos, ovos,, iogtut e carnes
aequerente: Datil Ind. Brasitsara de
salgadas
Aparelhos Dentários S. A.
Local: São Paulo
N o 863.591
oçõe
Classe: 50
Reno de atividade: Serviaa
W:143 <60COOP. MIXT* 46118-PECUÁRIA "WITMAr trai
N 9 803.538
PALMEIRA - PARANÁ

,

C3f/' ê4
1.1.1.ECA DEP
NOuS7 11,
h1 SAL
MOI. 011 á. l3.131 d. 141. G* 4 Se* 1.1.*

Requerente: Cooperativa dlixta Agrepecuária Witmarstun Ltda.
Local: Paraná
Classe: 41
Artigos: Manteiga
N 9 863.592
Requennte: United Artisás
Local: Palrar Estado de Delatvare.
Estadas gridaS da América •
Classe: 32
,Artigos: Mate cinernatogt.áfico, Paa
katral, radiofônica ou da talev1sa0
N 9 863.581

et
„44
ovo

Cooperativa Mista AgsoPecuária Witmarsum Lada
Local: Paraná
Classe: 41
Artigos: Leite
N9 803.593

Requerente;

Requeaeute: Emprasa, .341egsade
0.perag0es Submarinas
Loca: GUatiabara
Nome de entprêek
N9 863.538

E
Requedente: Emprésu Braailetrd de
Goorsieães Submarinas irbOs Ltda.
Local: Guanabara
Ciasses: a e 50
ailipanieutoa
Artigos: -iasse8 —
pare • ss alização di,
submarinos
as Requerente: Cooperativa Mista Agro
, ,restaçãou 6
roseceões
pecuária Witmarsum Ltda..
engenl,
nesquisa.:.
Local: Paraná
e ope3:naões submarinas

Req uerente: Wallace Martins Sofia

.Local: Guanabara
Classe: 46
Artigos: Velas
`

RINGO

Requerente: Anulei .° Lama,
Local: Rio de Janeiro
Classe: 56
Artir_s_LSornpra e vencia de
N.° 863.600

Indústria Brasileira
Requerente. Fábrica do Balas São
fOão S . A .
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Balas, docee, caramelos
N.° 863.597

tzsxo's

‘aste
Imo".

Requerente: Renato Ba rbato
de Carvalho
Local: Guanabal..
Clasw : 50
Atividade: C(...1.,..dito musicai
N.° 863.601

Requerente: Perfumaria Guedes

Sobrinho Ltda .
Local: Guanabara
Classe: 48

Artigos: Sabões e sabonetes perfumados, em massa, em barra, em bastão.
em tubos, em pó, em líquidos, em
flocos, ern escamas e em cremes,
shampoos em pó líquidos e sólidos
tinturas para o cabelo, cosmético': Reg uel'ente: Inbophvia — Indti3teN
para o cabelo, pestanas, cílios e bide Borracha e Plásticos S . A.
godes, essências, extratos, fixadores,
Local: Ceará
para o cabelo, geléia de tietróleo
Classe: 28
fumada, perfumes, petróleos para uso
Artigos: Da classe

•
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N.° 81;.3. 602
1"
. •
i

é-

•

.

DL°

DL° Ca.ell

Paulo
•

:

•s
•
dó.
Artigos: Vestidos, ternos. sof::,:r, n;.
manteaux, impr. :no:aseis, calcs,
camisas, cuecas. C.
peignoirs, pijamas, chinelos,
cliaptu s luvas. gravatas, pullovers, rottpara banho, calca
paes, ma i iloi
14a^44. esporte, meias

e t. ; cis :

•
lontr!ICAS

negai-rente: Ecjuipr 12 ti:idad:-.3
DOfnésticas Ltda
Local: Guanabara
Nome de Emprésa

. .
i Dinheiro v i'i; :de..t

.22

• 1',z,(S(S°1'
NeP

•

.

,

-

na AMPLA
está no securo

" 863.608

1
efl,irb.:tar,,,, ato
AI -I Lt_ia
P.1.-aná
•

Rb

N." 8(>•.603

--____

N." 863.619
.

;:re

LOJINHA

Requ crente:
A.••.pla
Secled
Local: fs !o do ,f ...........
Clas :e : 50
1L i»..
•--N.°80. o 10

DO LIVRO . •

4'1'41
equerente: EXPED -- Expansão
Editorial S . A.
Local: $o Paulo
i.? e 50
Classe.
!
N.' 863.604

v„.l.eze “ lar — Admin :s
Contábil Ltda .
Local: Gtv-itabara
Classe: 33
Titulo de ExtY9nesttO

R
.
Requer,. ate:

Distrif.adriora São Jos.'•
Liot,•:a.1
Loc • il: Minas Gerais
C!.-e: 41
Arttgos: Pão
—
N.° 863 . (.109

N '•

.è e ....!ti .ei,..
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•

ateretite: Opala Auto Capas 'Ltda.
Local : são Paulo
C l a .se: 50
gos: Serviços de compra e venda
acessórios para automóveis, arte, de borraelia e reforma de estofado: , para automóveis

049r;

anduatrta Brasile,ire

Requerente: Jo4,
Local: Guanabara
Classe: 48
Artigo , : Agua de colónia, hatrm, brIs
Uma ti carmins cosméticos, atm I ifri.‘
cios, escavas para toucador, PRsenciaSs
extratos, lápis para maquilagem, -Rim
ç;ies, óleos perfumados para cabeiei.
perfumes, petróleos perfumados, pd%
ele - arroz, preparados para embelen:,...,
meu to da pele. sabonetes, soliciteis
perfumados, talco, tinturas para cabe.
10s, ve . rnizt, 5
(--.,udtes para unkull
. N." 863.617
•

.k
....Me

•

411

•• •

~meg

-

N. 863.605

A.

r
*

4 %.•

Requerente: CarlUcio Martins
de Freitas
' Local: Minas Gerais
Classe: 41
Artigos: Café em Lira*. torradu e
moido

Regn,:rente: lasé Ventura de
Ser,zipe
Clu.s . ;e: 41
fio, rorradu
i Artigos: Cai é em
ruutdc.

1

'

N." 863.614

N." ,3t.3.610
•

."-, 44,4"

mAA.ri

to" '45er

Indústria }Irm3i/e5rn

Re ou-rr nte: Degani Or Cia 1.111.
1.00/1. RU. Gr/111de do Sul
Classe: 6
Artigo,: Máquinas decantadoras •
T
clarificadoras de caldo-de-cana
N." 863.618

r

). •
.1

*crente: l'iafu'or fel:erguer Ltda
Lotai: Rio de ,f.meiro
C.1(0..se: 11
P.,,ru1usus
.
-

:N.

•

NI'. 3-#06 '607

.?!..

V AL

rEEN

INDÚSTRIA BRASILEIRA

,crente Via ere S. A .. Fábrica
1rtelatos de ' Tecidos •Indesmalhá •
veia

Requerente: Xenongraf — Rept:U..6re= para Artes Gráficas Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 8
Artigos: Fotofilmes, fotolitos. retogrgTuras,

rotofilmes, fotogravuras

.
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.
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..
.

, .. .-,
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Figas Sobrinno
Loca?: Sergipe
Classe: 41
Artigos: Cafe em gszio, tomado e
s?soido

Requerente: Jose

I

.4.

• • Z'

R4querente:

Riviausa Fooila &M.'

Local: Honetoo, rglr•do de Tomo •••••
I Estodos tirddes de 'Larica do Norte

tíG3
-

Seção M)

DIÁRIO

'-'-r z;/-:j0.4032'£3, 25
—

Classe: 3
Classe:
Cla.sse: 49.
/ktigoo: Substâncias alimentleE2 O Artigos: Produto farmacSubls1 ro traAs:tigos: Produto farmacêutico usado 1
tamento das diarréias infeccionas
acue preparados. Engredientes deallcomo medicação antitérmica, antinemeaSos, Essencias alimentícias
N.° 863.624
vrálgica e analgésica
.N,P 863.619
°

N.° 363.627

RO 863.626

MdMirja Phsfich
Requerente: '.'Americana" — Bebidas
Refrigerantes S.A.
Local: Minas Gerais
Classe: 43
:Requereget Smith Mine fir Franch ArOgos: Guaraná, refressas, refrigeLaboratories
rantes; soda, xaropes e concentrados
Fniladelphia, Estado da Penpara refrescos
sylvaraia — Estados Unidos da
N.° 863.625
América do Norte
Classe: 3
Artigo: Um suplemento vitarninico
t¡sara uso no tratamento de deficiências
de vitaminas
NP 863.620

:

o •

:Requerente: Americana
Uiett=titt_d.nora de Y.tt.::os o Valeres lif,:oW.Clc x?lámitada
LocaY,; Minas Gel-cá
NO:Me de Empresa
.YP 863.528

Is

\

Requerente : Laboratórios Sintofarma
Limitada

• ei

SLIDOSIMA 53NASnl:rsRq

T opcal : São Paulo
Reouecente: Chrysler Corporation
Classe: 3
Local 1, 2ágbland Park, Estado de Mi- Req:le re.. te : L.. atório Po-isca:tico
ch ivaut — Estados Unidos da
Requerente. : Produtos l'91:.-trOnicx;
Magnus Ltda .
Artigos : Produto farmacêutico indicaAmérica do Norte
Prata Limitada
do no tratamento das vulvo-vaginites
Local: Guanabara
Classe : 6
Local: São Paula
Artigos. Máquinas e suas partes inClasse: 8
Artigos: Bateria; carregadores te 'OE •
áee raa tee não incluídas nas classes 7,
10 e 17
terias; baterias :ara flash; Dash;
Classe: 21
padas "tiracr" :eletrônico; "strovosc6
Artigos; Veículos e Suas partes intepio"; distribluirlores cletrOnicos;
grantes, exceto .náquinas e motores
quinas fotográ:Ticas; acumuladores; jA
lhas:
M° 863.6n
_ ::Otórnotros
:NL° :M3.529

LiÇA O JDA' J.

°N,c)

VOLUME %11
ATOS DO PODER LEWSLATWO

.r . ., sler Corporation
ocaI: mghlar•I .)ark — Estado tb•
'istados 'Unidos da
Michigan
Requezente:

América do Norte
Classe: 6
Artigos: Wiliquinas e suas partes ia,
tegrantes não inclui das -,as classes,
7, 10 e 17
Casse: 21
Adiam.): Ve:culos e suas partes integralitat exceto máquinas e motores
NP 363.6'

Pb
Cia. Gmbh .
en, anha
Local: )36: • c1(lorf
G'0'-qe: 31
'Artigos: Llrodt ros químicos de cndu,y, ao e veciaTao gara tampar fendas.
a chad~ e juntas, especialmente
yen e velf eria, embocos rebocos
•
N.° 863.623

ATOS LEG1SLATWOS DO PODER EXECLITIIVO
de julho a setembro
Divulgação n9 1.064
PREÇO NCr$ 3.00

l ieis

Requerente?: Jny= Cal'd0ao da

ATOS DO PODER EXECUITIV
Decreto: de julho a setembro
Divulgação a° 1.065
' PREÇO NCs!.5 6,06
N VENDA:
isla Guanabara

seção de Vendas: A. Rodrigues Alves, 11
Agência II: Ministério da Fazenda
Aunde-se a pedidos pelo Serviço de Reei:n.1)6/w Postai
Na sede do

5'7';M:31q.e..aTel

-, 'cano
de Cartoacoterapia '3 . A.
São Paulo
-r-xle

PLUÇO DO NÚMERO DL

2Notls -n IA SRAS,IlfEriA

Requerente: Produtos EletrOn
Prata Ltda.
Local: S53 Paulo
Class:,, : 8
Artigos: Baterias; carregadores
baterias; batuics para Ualvi;
limpadas; "timer" eletrônico; "ciV
vosetiplo"; distribuidores dietza1±531'.;

Em Brasílial

hi'ef."AG,

Local: São Paul(
Classe.: 30
Artigos: Fa en ela de atividade agi:1 pastoril, cci-n _.uccucE0 de weflccei;
extração de maciere,
vão vegetal
‘1
N.° 333.530

•

iyi,to 0,1(1?

mkutrwis fotográficos; acurk-niWcw1;',
piC,-zns.; loeár,„,et

