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N9 377.554
Marca: Nnimatic
Requerente: The Kerpark Corporation
- Recorrente: lbesa Indústria Bra•
Rio, 5 de dezembro de 1966
sileira de Embalagens S. A. - Pro•
cesso deferida.
Decisões do Sr. Ministro
Motors Corporation. - Processo de Gitti - . Recorrente: Indústrias GaspaN9 380.250 -- Marca: Debece
ferido.
rian S. A. - Processo deferido.
Requerente: Produtos Farmacêuticos
Institut National Des Appellations
N° 371.981 - Marca: Grove-Sea
N9 299.460 -- Marca: Jansen - Astra do Brasil Ltda. - Recorrentes
D'Origine Des Vins et Eaux de Vie - 0-Ring - Requerente: Grove Vaiv e
recorrendo do despacho que prorrogou and Regulator Company. - Process Requerente: Jansen S. A. Decorado... Johnson 8 Johnson, do Brasil Produtos
o registro númer o294.335 - de Luiz deferido.
nes y Muebles - Recorrente: Jantzen, Cirjrgicos Ltda. - Processo deferido.,
N° 384.517 - Marca: Real Re.
Inc. .Michielon S. A. Agricultura, Indústria
deferido. querente: Porcelana Real S. A. -4
N° 438.514 .-. Marca: 7 up - Re - N9 356.776 - Marca: T
e Comércio. - O Senhor Ministro exaRe- Recorrente: Irmãos Zanota da Cruz.,
rou o seguinte despacho: De acôrdo querente: The Serven-Up Company. - querente: Fundição TupY S. A. - Processo deferido.
• Recorrente: Fundição Tupy S. A.
com o parecer do Sr. Consultor Jurí- Processo deferido.
N9 372.255 - Marca: Condor - Processo deferido.
N° 447.969 -- Marca: Complamina
dico. Em 27 de outubro de 1966. Paulo Egydio Martins, Ministro da In- Requerente: Condor S. A. Indústri a N9 357.716 - Titulo: Editora Fundo - Requerente: Johann A. Willfing
de Carrinhos e Brinquedos. -- Process o de Cultura --r Requerente: Editora de Recorrente: Laboratório Climax S. A.,
dústria e Comércio.
Cultur aS. A. - Recorrente: Fundo de - .Processo deferido.
O parecer do Sr. Consultor Jurídico deferido.
N° 377. P407 - Marca: Fornomatie
N9 301.624 - Marca: Estar - Re - Cultura Econômica. - Processo deleé o seguinte: Opino pelo não proviRequerente: Metalúrgica Wallig
querente: Sandoz S. A. - Procesr o rido.
mento do registro de fls.
deferido.
S. A. - Recorrente: Ibesa
N° 362.462 - Marca: Sicatex
Brasileira de Embalagens S. A..
N9 273.251 - Marca: Lixa Resi Requerente: Sica Sociedade Industrial -triaProcesso
deferido.
nite -• Requerente: Fábrica de Pape 1 de Cartonagem e Artes Gráficas Ltda.
Expediente do • Secretário
N°
374.035
- Marca: Três Estrelas
N. S. Apparecida S. A. - Recorren - Recorrente: Eucatex S. A. indústria - Requerente:
Auto Mecânica Três
da Indústria
te: Minnesota Mining rvlanufacturing e Comércio. - Processo deferido.
Estrelas Ltda. - Recorrente: Daimler•
Company.
-.Processo
Indeferido.
.N°. 362.460 - Marca: Sicatex -- Benz Aktiengesellschaft.' - Processo
Rio, dezembro de 1966
Sociedade Indus- deferido.
N° 143.785 - Marca: 31ores do Requerente: Sica
Despachos em Recursos
Brasil - Serra - Requerente. In trial de Cartonagem e Artes Gráficas
N9 373.781 - Nome Comercial: In.
Processo deferido.
&selas Macedo Serra Ltda. - Re- Ltda.
dstrias
Reunidas Estrela Branca S. A.,
O Senhor Secretário da Indústria - corrente: Antonio Pereira Bastos. N° 366.314 - Babá - Requerente: - Requere:te: Indústrias Reunidas Esd
Heraldo Souza Mattos - deu pro- De acôrdo com o parecer supra do Douglas Hansen Bicudo e
João Amara/ trela Branca S. A, Recorrente: S.A.
vimento aos recursos interpostos nos G. T. Dou provimento no recurso Botelho - Recorrente: Financeira
de Moinho Sentiste Indústrias Gerais. ---.
processos abaixo mencionados a fim de para, reformando a decisão recorrida, Perfumaria S. A. .-- Processo defe- Processo
deferido.
reformar as decisões anteriores:
indeferir o pedido de registro, face ao rido.
N9 371.515 - Marca: Daserra
disposto
no
art.95, n° 17, do CPI.
N° 367.281 - Insígnia: A Popular Requerente: Comércio e Indústria BarN° 189.456 - Título: Casa Nova
- Requerente: Moszek Sztokfisz. Filho bosa Marques S. A. -Recorrente:.
N° 380.092 -- Marca: Filocilin - - Requerente: José Lazzarini
Processo deferido.
Requerente: Expansão Cientificd . S. A. - Recorrente: São Paulo Alpasgates Indústrias Macedo Serra S. A. -••
8. A. - Processo deferido.
Processo deferido.
N° 191.478 - Marca: Aço Sem - Processo indeferido. - Recorrente:
N9 368.833 - Marca: Vaporil N° 354.677 - Marca: Matriz
Rival - Requerente: Bromberg Socie- Laboratório Climax S. A.
Requerente: Dr. Recordati Laboratório Requerente: Matriz S. A. Ind.
N9 344.633 - Marca: Sinalux
dade Anônima Importadora, Comercial
e Co.
Farmacoló;¡co
S.p.A.
Recorrente: mércio - Recorrente: Coventry. Gauge
Requerente: Sinalux Indústria e Coe Técnica. - Processo deferido.
Richardso"lerrell
Inc.
Processo
demércio de Catadióptricos S. A. & Tool Company Limited. - Processo
N° 260.597 Marca: By-Pass - Recorrente: . Aktiebolaget Electrolux. --- ferido.
deferido.
Requerente: Fram Corporation. - Pro- Processo indeferido.
N9 371.514 - Marca: Serra - Recesso deferido.
'
querente: Comércio e Indústria Barbosa r N° 357.250 - Marca: Transportado.
N9 355.602 -- Marca: Vitatril
a Continental - Requerente: Geraidi•
Barques
S.
A.
Reaurrente:
N° 265.566 -- Marca: Pescador - Requerente: Laboratório de Farmacoten o Drumond - Recorrente: A Serviçal
Requerente: Companhia Indústrias Bra- rapia S. A. - Recorrente: Chas. Pfi- dústrias Macedo Serra S. A.
Pro- S. A. Técnica e Comercial. - Pro•
sileiras Portela S. A. - r)rocesso zer 8 Co. Inc. - Processo indefe- cesso deferido.
c esso deferido.
deferido.
rido.
N° 372.279 - Marca: Weld - ReN° 358.488 - Marca: Apasmosneu.•
N9 364.906 - Patrícia Regue. Heraldo Souza Mattos --- negou provi- querente: Eletromecánica Welcl Ltda. r in - Requerente: S. A. Institutos
Te,.
rente: Giuseppe Iacovino. - De adin() Senhor Secretário da Indústria Recorrente: Union Carbide Corpo- g uerente: Br acco-Novotherápica, Labo•
do com a delegação de poderes do Se- mento aos recursos interpustos nos pro- ration. - De acôrdo com a Portaria r apeuticos Reunidos Labofarma - Re.
nhor Ministro, constantes da portaria cessos abaixo mencionados a fim de re- Ministerial n° 316, de 19 de outubro r atórios S. A. - Processo deferido.,
n° 316, de 19 de outubro de 1966; dou formar as decisões anteriores:
de 1966, nego provimento ao recurso,
N° 3.36.640 - Marca: 5 s 2 - Rei
provimento ao recurso, para conceder
reformando todavia, em parte, a deci. q uerente: Leopoldo Auguste Coubet
N°
221.985
Pagé
Requerente.
o registro, com exclusão de gorduras
-4
são para conceder o registro, com ex- R ecorrente: Société Anonyme Chanel.,
alimentícias nos termos do parecer do Pagé Indústria e Comércio Re- efusão de - ferros de soldar.
corrente: Indústria Ferragens Pagé Li- Processo deferido.
G. T.
mitada. - Processo deferido.
N9 369.110 - Marca: Cotemaq --•
N° 379.773
Titulo: Farmácia BoN9 374.119 - Marca: Plast-Air NP 268.765 - Marca: Disfarma
nança - Requerente: Farmácia Bonen R equerente: Comercial e Te-nica
Requerente: Kaspar Winkler 8 Co., R equerente: Lab. Disfwma Ltda. -- ça Ltda. - Recorrenee: Eau de s.:olog- Máquinas •Cotemac Ltda. - Recorrem.
Inhaber Dr. Schenker-Wimkler. - R ecorrente: Marcello IVIassara
Cia. ne Parfiimerie-Fabrik Giockengasse te: Sociedade Técnica de Materiais So•
Processo deferido.
- Processo deferido.
N9 4711 Genenuber Der Pferdepost tema S. A. - Processo deferido.
N° 362.565 - Marca: Continental
N° 280.204 - Marca: J. G. - Von Fred. Mülhens. - Processo de/g° '370.422 - Marca: R e figura
Aviation - Requerente: Continental R equerente: Comp. de Tecidos José ferido.
de corôo - Requerente:, Royal Mato,
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- As Repartições Públicas
Ueverâo remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diáriamente, até às
25 hora.
- As reclamações pertineng es à ..natéria retribuída, no.;
casos de erras ou omissões,
deverão ser formale:las por
escrito, à Seção de Redação,,
das 13 d:s 11 G [tocas, no máximo até 72 horas após a saída
dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
daelilagrafados- e autenticados, ressalvadas, pa:- quem de
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
ewterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer
época, por seis meses ou um
ano.
- As assinaturas venéidas
poderão ser suspensas scan
aviso prévio.
1
Para facilitar aos assinan-I
Ies a verificação do prazo de
validade de suas assinaturas.ne parte superior da enderêço
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ASSINATURAS
FuNcionÇmos
Capital e Interior:
Capital e Interior:
Semestre
Cr$ 6.003 Semestre - Cr$ 4.500
Ano
. Cr 12.000 Ano - o
.
Cr$ 9.000
Exterior:
Exterior:
•
r
Ano
Cr$ 13.000 Ano o
Cr',9 10.600
REPAllTrOES G PARTECULAP22

vão impressos o número do
talão de registro, o _mês e o
ano em que findará.
â fim de evitar solução de
continuidade no recebimento

Indústria Siderúrgica. - Processo indeferido'.
N° 327.378 - Marca: Solar - Requerente: Lanches e Doces Solar Ltda.
- Processo indeferido.
N° 348.593 - Marca: Quatro Engrenagens T G C S/A - equerrente:
Textil Gabriel Sociedade Anônima.
Processo indeferido.°
N9 349.001 - Marca: Binguinho Requerente: Indústria de Meias Gêgê
- Processo indeferido.
N9 355.687 - Marca: Perdigão Requerente: Perdigác S. A. Comércio
Indústria - Processo ia '.crido.
Ne 520.071 - Vlarca: Maca/ripe Reouerente • Impet:ol Comércio e In.
deist,-,a Ltda. - Drocesl, indefeicio.
N` 431 017 -- Frase: toesta da Cerve ja - R xitierente: Fru urschaft d-- Processo indeter•do
N° 390.346 - Marca • Revista Cor.
rente- - Requerente: Edi 'jrrante
S A. - Processo indet4rido.
N9 389 917 - Marca (._:rrept:- Recuerente: Editora Corrente S. A. Ptocesso indeferido.
N9 389.263 - Marca . Atlas - Rcca.erente: Humble Ou l Refining Comrcry - Processe,
Marca: Editora Cor-.
N9 389 918
Requerpnte rditora
rer te (Titulo)
Q.rrente S. A. Processo indeferido.
N° 362.251 - Marca: Rayc - Requerente: Fábricas Germade S. A. ...Processo indeferido.,

dos jornais, devem os as.
iinantes providenciar a respectiva renovação com antecedência mínima de trinta
(30) dias.

- As Repartições Pubt‘eas
cingir-se-ão às assinai ttraO
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e ao
Iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
-remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação,
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque oLa
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Deputa.,
mento de Imprensa Voa:for-id.
- Os suplementos às edr9.ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário pública
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição na ato da assinatura.
- O custo de cada exern,
piar atrasado dos órgãos aria,
ciais será, na venda avulsa,
arrescido de Cr1$ 5 se do
mo ano, e de Cr fW por aro
decorrido.

ducts Chimiques Pechiney-Saint-GoN9 143.210 - Mediria Gairmrtios
bain.
Moreira.
N9 143.723 - Alberto Pagano.
N9 143.373 - Compel-Componentes
N9 143.872
Firestoue BurIeigh Eletromecânicos Ltda.
Marine Pneumatic Fenderiod Co. Ltd.
N9 143.774 - General Eiecone ComN9 144.319 - Regie Nationale Des pany.
Usines Renault.
N° 143.893 - General E,lectric ComN° 144.540 - João Jus(:, Rosa,
pany.
N° 144.610
N° 144.153 - The Bendix Corp.
Ind. e Com. de Bidiletas Caloi S. A.
N9 144.167 - Henrique Breuer,
N9 144.202 - DunIop Rubber ComN9 144.830 - Armando Rossi.
N9 144.930 - Sérgio dos Guimarães pany Ltd.
N° 144.844
Associação Obra. cias
Bonjean.
Sacerdotais.
• N9 144.931 - Gustin-Bacon Brake Vri
N° 145.533 - General Elcctde Com
Company.
N° 145.022 - Sarco International pany.
N9 145.726 - Rádio Corp. of AméCorp.
N° 145.166 - Société Anonyme rica.
N9 145.778 - T. Stone 5 Com,aanv
D. B. A.
(Deptford) Ltd.
N.
- The Bendix Corp.
N° 145.942 Standrad F!,lectrica
N9 145.198
Service Natioaal Dit: S. A.
Gaz de France.
N9 121.648 - Air Products on3
N 9 145.248 - Raffineris et Sucreries Chemicals, Inc.
Du Grand-Pont.
N° 121.747 - Phillips PetroIeum
N° 145.333
Thompsoa Ramo Company.
Wooldridge Inc.
N° 121.922 - Union Carbide Corp.
N° 145.426 - General Motors Corp.
N9 139.042 - Glaxo Laborato:res
N9 145.430 - Clark Equirunent Ltd.
Comnany.
N9 143.547 - Merck 5 Co. Inc.
N 9 145.598 - Dunlop Rubbei ComN9 143.643 - Montecatini. Sock•tá
pany Ltd.
Generale Per L'Industria Mineraria e
N9 146.175 - Régie Nationale Das Chimica.
Usines Renault.
Hoffco S. A.
N° 113.644
N° 145.885 Pneumo-Hydreurc
N° 143.820 - Aktiebolaget Astr,!
kutoratic Control Laboratcry of Au- Apotekarnes Kemiska Fabrikcr.
tomatic Control and Telesmeschamcs
N° 143.657 - Abéan Miclicl WeiInstitut of the Academy of Sciences
dyslan-ski.
1\19 143.741 - Eli Lilly iincl ComEXPEDIENTE DA DIVISÃO DE th^ IT.R
PATENTES
N° 145.996 - N. V. Philips'Gloei- pany.
lamnenfabrieken.
N9 143.777 - Stora Kopparher,r;
N9 126.186 - Andrei Kacurin
Rio, 5 de dezembro de 1966
Bergslags Aktiebolag.
Ni 130.179 José Luiz da Costa.
N9 144.029 - Bardella S. A
ferido.
N 9 13163 - 'José Lopes da Silva dústrias Mecânicas.
Exigências
N9 372.979 - Marca: Ultra N° 144.219 - Tbe Black Clionn
çuerente: Ideal S. A. Tintas e Vernizes
Termo. com exigência,- a cumprir: e Benedito Lopes da Silva.
N° 135.446 - Mini° de P"E das.
Company.
Processo indeferida.
S:h•
N° 138.656 - Westinçjhous Eleetelr
N° 1-14.242 •- Ingenior
N° 314.599 - Marca: II E - Re- N° 141.195 - .LICB - Union Chi
je/derup Industriovuer.
Ce4erente: Usina Queiroz l'únioE S. A- migue - Chemische Bedriiven e . P:o Corp.

riais de Construção S. A. - Recorrente' Porcelana Real S. A. - Processo deferido.
N9 367.901 - Marca: Frisotek Requerente: goc. Teimo Ltda. - Ineei crido .
N° 364.508 - Marca: G E - Requerente: Marcos Gandelman Processo indeferido.
N° 365.090 - Marca: Luder - Requerente: Luiz G Almeida G Cia. Lida
- Processo indeferido.
N° 375.830 - Marca: BrasicOr Requerente: Naufai S. A. Irapo:tação
e Comércio. - Processo indeferido.
1\19 379.948 Marca: Cruzclias Requerente: Produtos Farmacêuticos
Criadias Ltda. - Processo indeferido.
N9 377.931 -- Marca: Ourinhos Requerente: Ourinhos Industrial e Comercial de Óleos Vegetais Ltda. Processo indeferido.
N9 384.305 - Marca: S. M. Itaqui
- Requerente: Porcelana e Steatita
S. A. - Processo indeferido.
N° 537.262 - Marca: União Requerente: Sociedade União de Lacei,
Cnios Ltda. - Processo indeferido.
Marca: Toy - ReN° 356.771
•querente: Fundição Tupy S. A. Processo indeferido.
N° 359.129 - Marca: VT - Requerente: Valconi Trub Gastava
r2enta, Narodni Podnik. - Processo
f.:deferido.
N9 381.638 - Marca: Hertz - Re
querente: Hertz Eletrônica Ltda. Processa indeferido.
N9 374.579 - Marca: Tatro Requerente: Forjas Tatiras S. A. InMstria e Comércio. Processo ide-

Cai.:ia.-.Cita
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N° 144.323 - American Cyanarnici sem direito ao uso exclusiv da letra
comercfal de/ eficlo
No 423.189 -- Tecelagem . A.B.C.
Company.
"S").
Limitada.
N9 494 930 - Vukalka - Silk Pro- .1 N O
• N9 1 ,14 388 - G. D. Seazle & Co.
193.539
Lanifício
Mercúrio
14
9 433.214 - Cristovão Columbo.
NT° 144.435
F. Hoffmann-La Ro- dutos para Propaganda Ltda. - Cl. 'Limitada - Lanifício Mercúrio Ltda. Lisboa.
25 - (Registre-se para estampast e - Art.
he
Cie. Société Anonyme
n9
3,
do
C.P.I.
N9 435.792 - M.
gravuras, apenas).
Berenhole &
N 9 144.513 - Société Rodhiticeta
N9 405.656 - Lasco S.A. - Arte- Filhos,
N O 495.232 - Probanil - Probal fatos de Couro - Lasco S.A. -- Ar N° 144.603 - polyrner Corp. Ltd.
579 453.728 - Aledim Eccciacti.:3
Com. e Ind. S.A. - Classe 28 - tefatos de Couro - Art. 109, n 9 2 , Limitada.
do C.P 'I
(Registre-se na classe 28).
119
460.245 - Porceaana e St:afita
Expediente da Seção
149 439.851 - Importadora, Brasí- S. Anônima,
N9 495.707 - Movei - Novidades
de Interferência
Eletrônicas S.A. - Comercial e Im- lia Ltda. - Importadora Brasilia Li- NT 461.488 - A .B. C. Rádio c T.
portadora - Cl. 8.
mitada - Art. 109, n 9 3, do
ievisão S.A.
N9 496.316 - Imperial - Real, No 456.079 - Cobraice - Imooiliá- No 464.695 - Cia. Mecânica e imRio. 5 de dezembro de 1965
Cem. e Ind. Ltda. - Cl. 27.
ria e Construtora S.A. - Cobraice portadora de Sã °Paulo.
N O 470.391 - Héctor Homero VerN o 496.823 - Comac - A Soc. de - Imobiliária e Construtora S.A. Notificaç5o
nandu.
Representações e Publicidade Comae Art. 109, n o 2, do C.P.I.
N9 481.939 - Pró Copa Ltda. - N9 477.102 - João Casella.
Uma vez decorrido o prazo de re- Ltda. - Classe 21.
N9 499.813 - Niro - Niro Ind. de Pró Copa Ltda. - Art. 109, n 9 3, N9 477.672 - Soc. Marcadora Liconsideração previsto pelo art. 14 da
mitada,
.
e Artefatos de Couro Ltda. do C.P.I.
Lei 4.048, de 29 de dezembro de 19(.1. -Calçados
Classe 36.
N9 504.701 - Tecnal S.A. Equie mais dez dias para eventuats juntadas N9 500.236 - Etesa - Etesa - Es- pamentos e Acessórios para Lubrifi- N9 480.243 - Nilo Santos Pinto.
119 483.439 - Campos Elisios Cinede reconsideração, e do mesmo não se critório Técnico de Engenharia e Sa- cação - Teenal S.A. Equipamentos matográfica Ltda.
tendo valido nenhum interessado, serão neamento Ltda. - Classe 6.
e Acessórios para Lubrificação - ArN9 400.976 - São Paulo Alpargatas
tigo 109, n9 2„do C.P.I.
logo expedidos os certificados abaixo:
•
S. Anônima.
N9 500.825 - Flôres - Rafael Flôres Morcilio - Classe 46 - (Regis- • N9 509.370 - Malabar do Brasil N o 491.152 - Laboratório FarmaMarcas . deferidas
tre-se com exclusão de sabão e . cen- S.A. Agro-Pecuária - Malabar cêutico Internacional S.A.
do Brasil S.A. - A g ro-Pecuária - No 492.145 - Comercial e Imporgêneres). .
tadora Ipiranga Ltda.
N9 500.848
Elna - Tavaro S.A. Art. 109, no 2, do C.P.I.
N° 192.604 - Frutabel - Soc.
N9 493.218 - José Honório de AlN O 511.156 - Consórcio Imobiliá- Classe 6.
Belzruta Ltda .. - Cl. 43.
meida.
Scully-Jones - Scul- rio do Brasil S.A: Consórcio ImoN" 232.399 - Vasenol - Chese- N o 500.861
Têxtil Paulo Abre,
biliário do Brasil S.A. - Art. 109, N9 497.507
And Company - Classe
b*rough-Pond's (Geneva) S. A. - ly-Jones
S. Anônima,
n9 2, do C.P.I.
No 502.928 - -1\firabel
Mirabel
Cl. -48..
579
498.383
Waldernar
Donadio.
- Produtos Alimentícios S.A. - Cl.
N9 295.451
Xaxado - Manoel 38 • - • (Registre-se com exclusão de Título de esta belecimento deferido • N9 498.679 - Micronal Soc. Nacional de, Técnica de Precisão Ltda.
Cordeiro de Mello Neto.
Cl. .41. N9 499.982 -.
Setros
Ne 296.325 - Panamericano - ReN
ç'
273.557
Edifício
Nôvo
Mundo
N9 504.679 -- Macedence Anônima.
frescos Panamerlcano Ltda. Cl. 43. Lanches Macedense Ltda. - Classe - Comp. Imobiliária Astória S.A. S.No
500.777
Diarea
Artigcs
- Art. 117, n9 1, do C.P.I. - Cl.
- Registre-se, com exclusão de refres- 42.
para Cabeleireiros Ltda.
cos e refrescos artificiais gaseificados
119 503.261 - Jofra - Turismo,
N9 503.310 - Petróleo - Márioi 33N9
325.533
•
Mafon
Mathias
&
Stella Olaio, .Dacio de Mello narres] Afonso Ltda. - Art. 117, n
e xaropes para refrescos.
Passagens e Transportes Ltda.
9
1,
do
N° 303.415 - Steel-Vent
lias- - Cl. l'- (Registre-se com exclusão' C.P.1.
Clas.ses 6 - 11 - 21 e 31. N9 503.360 - Auto Peças Vitória
tintas e vernizes).
tings 1Vianufacturing Company - Cl. 6. deN9
N o 457.296 - ESo - Eládio da Sil- Limitada,
105.346 - Vitroellin - Indús503.526 - Supetmercados PaN° 359.548 - 'Eendix-Westinghouse
Nunes - Art. 117, n o 1, do C.P.I. N oPouco
Brasileira de Produtos Químicos va
S.A.
Bendix-Westinghouse Automotiva tria
- Classes 8 - 9 - 12 - 13 - 22 gue
S.A.
Classe
3.
/kir Brake Company - Classe 21.
- 23 - 24 - 28 - 35 - 36 - 37 N O 504.557 - Ind. de Transformadores Carvalho Ltda.
1 \ V- US Electrical nilotors - 39 - 40 - 48 e 49.
N9 425..692 - Sargent
N9 504.670 - Gercy Batista dcs
Fototéc- Inc. -505.494
• N9 492.996 - Hotel e Zestaurante Reis.
U.S.
Electrical
Motors
nica Insrruinental de Engenharia
Classe
6.
Brasil - Joaquim Pereira de Carva- N9 504.671 - Gercy Batista
mitada - Classe 17 .
. dos
Ne 505.564 - Tolmin -.Larninação lho - Classes 33 41 - 42 -e 43 - Reis.
N9 456.557 - Chantecler - I.N.A. Batikus.
S.A.
Classe
6.
Art. 117, n9 1, do C.P.I.
S.A. Ind. Nacional de Armas - Cl. No 535.855
Termoval - Urino- • N9 498.366 - Freitas Alfaiate - N9 504.811 - Walter Marcello
18.
val Acessórios para Indústrias Ltda. Natanael Alves de Freitas - Classe conti.
N9 504.272 - Ind. e'. :Jorn. de CalNo 456.858 - Crane Packing Com- - Classe. 6.
36 - Art. :1 17, n° 1. do C.P.I.
çados Princesa ' Ltda.
pany - crane Packáng company --No 506.884 - mocó - Antônio de N9 503.087
- Bar Continental - N9 504.969 - Acaltuleo Ocritecçõm
Cl. 6.
Sauza ,Nunes - Classe 41 .
Pranciseo Pereir aFigudiredo - Cl. Limitada.
N9 458.728 - Uleica - Usinas de
•
41
42
43
e
44 - Art. 117, ri o 1,:
O Evangelista de
Leite Catarinense S.A. - Ciai= - N9 507.468
No .505.256 - S.A. Instituto r.FDCrianças . - Aliança' Pró-Evangeliza- do C.P.I.
o Classe 41.
teráplco Americano S.A.I.B.A.
N9 465.387 Feminox - Opofarm ção das Crianças - Classe 32.
No 505.229 - Conservadora G2ral N o 505.399 Stella ululo
S.A. - Indústrias Farmacêuticas - N9 507.000 - T-Tergal - Conservadora Geral Ltda. - Cl. e Dacio de Mello Mário
Barros,
Metalúrgica Tergal S.A. - Cl. 8 e 33 - Art. 117, n9 1, do C.P.I.
Classe 3.
579 505.3E8 - Satélite Futebol CluN9 505.465 - Sunrema - Suprema be.
N9 470.148 - Tower Bridge
A.
N9 507.503 - T-Tergal - Indús- Emprêsa de Transporte de Asfalto 579 505.383 - Asca Aparolh
J. Renner S.A. ,- Ind. do Vestuáos Citria Metalúrgica Tergal S.A. - Cl. S.A. - Classe 33 - Art. 117, n 9 1, entíficos S.A.
- Classe 36.
11. -• (Registre-se com exclusão de do C.P.I.
N9 505.413 - José Augusto de StiuNo 471.332' - , L. - Landa S.A. ferro e carvão)'.
119 505.473 - Edifício Eden - Dr. za.
Engenharia Com. e Ind. - Classe 11
Maks
Stuhlberger
Classe
33
Ar119 505.416 - Soc. cle Bebidas Su- (Registre-se tem exclusividade a N9 507.611 - Creme Alemão Eli- tigo 117, n9 1, do C.P.I.
lina Ltda..
letra "L" e considerando como dis- sabeth Ebergenyl - Cl. 48.
N9 503:476 - José Franco t!e CaN 9 509.217 - Panificadora das Netintiva a forma de- apresentação da N9 507.724 - Mambo - Indugema ves -- Agenor Vasconcellos - Classe margo.
- Ind. Gerald e Malharia Ltda. - 41 - Art. 117, n
marca:)
No 505.481 - Im p ortadora e Exo 1, do C.P.I.
Cl. 36.
• N9 471.595 - Servo System - No508.457- Clássico - Baldas-- N9 509.481 - Edif í cio Santa Tora- p ortadora de Bebidas e Conservas
•
rinha - Instituto de Aposentadoria Beco S.A.
Aplicações Técnicas Industriais Ser- sarri & Cia. Ltda. - Classe 41.
N o 505.496 - Viaçã oCruzeiro do
Co System Ltda. - Classe 8 - (ReNo 508.645 - Sulfalisan - Insti- e Pensões dos Indústriários - Clas- Sul Ltda.
gistre-se' c.om exclus .5 n .de máquinas tuto Quimioterápico Brasil Ltda. - se 33 - Art. 117, n9 4, do C.P.T.
Marcas indeferidas
N9 505.789 - Cotonifício Nossa SeEle moer Pnumes e carnes).
Classe 3.
N9 220.280 - Dakibom - Daki in- nhora dos Remédios S.A.
N9 475.703 Vinilspuma - Vul549 506.340
ean Ar t,itatos de Borracha S.A. - NQ 508.839 - New France - ami- dustrial S.A. - Clasrse 46.
Lumen S.A. Imóveis
Incorporações e Vendas.
ga -- Ind. e Com_ de Cosméticos LiClir-se 28.
mitada - Cl. 48.
N9 509.465 - Francisco Custódio
Exigências
No 475.102 - Tobias Barreto - N9 509.643 - Terfix - Waldomiro
Limeira Silva.
3oc.. Comercial Industrial e Imobi- de Souza - Cl. 23.
- Têxmos com exigências a cum- 119 506.571 - Istvan t_larsanyi.
itár i a Tobies Barreto S.A. - ClasN9 509.783 - Conte
N9 507.351 - Tapiral - Mineração
prir:
Maria Pase 16
Tapirai Ltda.
cote Conte & Filhos - Cl. 42.
N9 258.645 - Carlos Guth.
487.711 - Batista Paulistano LiN
moitad50a7. .863 - Laminação .Tguaçú
c onvenção Batista Paulistana
N9 308.465 - Georg Bohun Rolik,
Cl.
• Nome civil indeferido
22.
No 308.227 - Jorge Ernesto Gaul- No 508.158 - Companhia Santista
lier.
de Papel.
N° 488.516 - Ascorbeun - Labo- N9 505.501 - 'Viação Cruzeiro do No 323.868 Olaria Agave Limi- iicNh9 s50 A8..497 - Tecelagem Kuebn;t
r'o Libertas Ltda.
Sul- Ltda. - Viacão Cruzeiro do Sul tada.
Cl. 3,
N9 492.107 - Asabrasil - Atefatos Limitada - Cl. 33..
549 335.263 - Lab, Rio Gráfica 119 508.524 - Fábrica ,
Aca S.A. - Ind. e Com. --Ciasde Sabão
Limitada.
Universo Ltda.
'ai "1.
Insígnia ide. ?fida
119 344.019 - Panex S.A. Ind. e 549 512.172 - Bar e Lanches Vila
N' 404
- S
Teringeral S.A.
. Comércio.
Sônia Ltda.
- ai. e çnd - Classe 12.
Nó 104.028 - . . G - Constam- N9 366.912 - Mestre Jou Imp.
e 549 298.167 - Drogaria 'Paraná
tcoa-, stre-se con sickre ndn-se a for- tora Minas Gerais Ltda. .- Class? Comércio.
.São
-Paulo Ltda.
r-1,) c 14,11 A P
33 - Art. 114 do C.P.I.
N9 378.584
Editôra Continental
.•••••'
(In letra "S").
No 508.389 COntá- imitada.
4P4.5 1 1 - S - Tecnogeral S.A. bil Iibertv Nome comercial indeferido
& Ishi Lind-: " 9 417.913 - Costa', Penna & Cia.
Cron. e i nd. - Cl. 8 - (Registre-se fada - Classe 33.-- Art.
114 do C. N o 429.267 - Vinícola Nau gen
considerando a forma do clichê e P.I.
579 245.310 - Fábrica Nacional dtb
Rumo S.A.
Peças e Acessórios

para Automóvel,
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488.913 - Serrano - FrigorífiNetalrossi Ltda. - Fábrien Nacio- N o 2.)4.553 - Sementes Corradini. NO
Serrano S.A. - Registre-se sem
nal de Peças e Acessórios para Auto- - Casa das -Sementes Carlos Corra- co
direito ao uso exclusivo da letra S.
dhus Ltda. - Cl. 45.
móveis Metalrossi Ltda.
N O 495.324 - Maria - Hans LoI‘N 234.559 - Sementes Corradini
NO 459.540 - Auto Universal Limi- Casa das Semsntes Carlos Corra- renz - Cl. 6.
tada - Auto Universal Ltda.
N O 496.448 - Silfer - Indústra
Titulo de estabelecimento indeferido dini Ltda. - Cl. 45.
- Sementes Corranini de Artefatos de Papéis Silfer Ltda.
N o 192.371 - B:Joidas e Vinagres No 234.560 Sementes
38.
Cima - Américo Corrêa Duarte - - Casa das Cl. 45. Carlos Corra- - Cl.
ProN 9 498.144 - Cal-C-Vita
dini Ltda. Classe 41 -- 42 e 43.
N o234.561 - Sementes Corradini dutos Rache Químicos e FaimacêuN 9 332.660 - A Imperatriz Teci- - casa
das Sementes Carlos Cura- ticos S.A. - Cl. 41.
dos e Armarinhos - Alberto Saad No 500.576 - Paineiras - Bar,
Classes 12 - 22 - 23 - 24 - 35 e dini Ltda. - Cl. 45.
Pizzaria Paineiras Ltda. - Cl. 38 30.
N 9 234.562 - Sementes Corraclini
na classe 38.
N 9 467.216 - Credi Lady - Casas - Casa das Sementes Carlos Corra- Registre-se
NO 502.291 - Diners - The DiFrani S.A. Com. e Imp. - Classe dini Ltda. - Cl. 45.
ners'Club Inc. - Cl. 32.
33.
N 9 234.563 - Ssmentes Corradini
N o 501.303 - Proteco - Comércio - Casa das Sementes Carlos CorraN O 502.368 - Duratex Duratex
Cl. dini Ltda. - Cl. 45.
e Indústria - Oscar Stormer
S.A. Indústria e Comércio - Cl. 36.
N 9 504.320 - O Radical Fluminen8.
N 9 234.564 - Sementes Corradini
N9 508.417 - Vinícola Asti - Giu- - Casa das Sementes Carlos Corra- se - Cl. 32 - Oscar .Messias Cardolio Cesare Medo - Classe 42.
so.
dini Ltda. - Cl. 45.
N o 508.452 - Superlojas - Irmãos
N o 234.565 - Sementes Corradmi N o 505.360 - Três Marias - FriChamlian & Cia. Ltda. - Classe 36. - Casa das Sementes Carlos Corra- gorífico Três Marias Ltda. - Cl. 41.
N O 505.070 - Inporpar
MetalúrN 9 509.207 - Auto Capas Hélio - dini Ltda. - Cl. 45.
Ind. e Comércio Hélio Ltda. - Cl.
N9 234.654 - Sementes Corradini gica Inporpar Ltda. - Cl. 11.
21, 28 e 39.
N. 507.026 - Fras-Le - Francisco
- Casa das Sementes Carlos 'Corradini Ltda. - Cl. 45.
Stedile S.A. Manufaturas para Feios
Exigências
N o 234.655 - Sementes Corradini - Cl. 31.
- Casa das Sementes Carlos CorraN. 507.227 - Pollyana - IndúsTêrmos com exigências a cum- dini Ltda. - Cl. 45.
trias • de Chocolates Lacta S.A. . -NO 234.656 - Sementes Corradini
prir:
- Casa das Sementes Carlos Corra- Cl. 8.
N 9 373.868 - Amortecedores Broo- dini Ltda. - Cl. 45.
ddin S.A.
Insígnia de Comércio Deferida
.385
N 9 422.279 - S.A. Indústrias Reu- N 9 234.658 - Sementes Corradini
- Casa das Sementes Carlos Corranidas F. Matarazzo.
N. 310.382 - Marajó -- Organiditei Ltda. - Cl. 45.
NO 430.741 - H, Stenhana Ltd.
zação
Imobiliária Mora Ltda. - Cl.
N O 446.636 - Rodoviária Brasiluso NO 234.767 - Sarnentas Corradini 33 - Art.: 114.
- Casa das Sementes Carlos CorraLimitada.
N O 446.637 - Rodoviária Brasiluso dini Ltda. - Cl. 45.
Nome Coniercial Deferido
N 9 305.769 - Ciba - Ciba Société
Limitada.
N o 490.274 - Produtos Laticínios Anonyme - Cl. 43.
N. 302.590 - Platina S, A. Cornér.
N 9 378.456 - Sol - V - Produtos
do Brasil Ltda.
N O 491.089 - Ind. e Comércio de Químicos Industrial Ltda. - Cl. 46 -cio e Administração de Bens - PlaRegistre-se considerando como tina S.A. •Comérci., e Psiministração
Coleiros Elétricos Bafa Ltda.
N o 508.543 - Serena - Comercial distintiva a forma de apresentação de Bens - Art. 1.)9. n o 2.
da marca.
e Importadora Ltda.
N. 467.418 - Cortume Progresso
N O 544.175 a- Ind. e Comércio de N 9 381.897 - Bouquet de Flores S.A. Cortunie Progresso S.A. -- Bozzono S . A . Comercial, Ir c/lisColchões de Molas Alvorada Ltda.
trial e Importadora - Cl. 48 - Re- Art. 109, n° 2.
Têrmos aguardando aol erioridades gistre-se tsnclo em vista a coexistência da expressão Bouquet em vários Título de Estabelecimento Detendo
No 442.169 - Permatex Company, registros.
NO 388.289 - 1\71etalux-M
N. 444.264 - Ótica, Hermann "rnclúsInc.
Germano Luders Junior - Cl. 8 - 10
N 9 461.473 - Panificação Coringá trias Metalux Ltda. - Cl. 11.
Limitada.
N o 399.368 - Marplast - Produ- - 33 - Art. 117 n° I.
tos
Industriais e Domésticos MarN. 497.859 - Farinada Drogaria
N9 478.514 - Lavradora Racional plast Ltda. - Cl. 16.
Perfumaria Deodoro - Minerva
de Madeiras Lavrama S.A.
N O 404.704 - Fantaisie - lanifí- eS.A.
- Drogarias Farinadas e CoN o 480.942 - Anderson Clayton & cio Sulriograndense S.A. - Classe
mércios Reunidos - Cl. 3 - 48 Co. S.A. Ind. e Comércio.
23.
N O 502.399 - Solac - Soc. de lio- N 9
- Heparexine - So- Art. 117, n° 1.
teamentos, Administração e Carreta- cieté419.171
Française de Recherches BioN.497.865 - Farmacia Drog.a.:a.e
gens Ltda.
chimiques. H. Besson & Cie. - Clas- Perfumaria Colombo - Minerva S.A.
N 9 503.472 - Pan'ficadora Pom- se 3.
péla Ltda.
N9 422.673 - Alvorada Brasileira - Drogarias Farmácias e Comércios
Reunidos - Cl: 3 - 48 - Artigo
N 9 504.026 - Fulvio Signorini & Rael Sitiar Ribeiro - Cl. 32.
Nrmãos.
NO 428.653 - Normagrin - Pro- 117, a° 1.
N O 505.254 - Soc. Paulista de Ar- biotical Laboratórios Ltda. - ClasN. 499.520 - Transportes Regitefatos Metalúrgicos S.A.
se 3.
NO 507.122 - Ind. de Papéis de N O 436.279 - L - Lions Interna- na - Transportes Regi,.a Ltda. Arte José Tscherkassk y S.A.
cional, - The Internacional Of Lions " Cl. 33 - Art. 117, n° 1.
N o 507.426 - Editôra do Mestre Clubs - Cl. 50 - Registre-se com
N. 502.404 - Ridan - Brinquedos
Limitada:
exclusão de apólices, folhinhas e bi- e Decorações - Nadir de Mello ViN o 508.525 - Laboratório Emer lhetes de loteria.
Anônima.
N o 446.946 - Phenformin - .11 . S. eira do Couto - Cl. 49 - Art. 117,
N O 511.249 - Cimbra - Cia. In- Vitamin & Pharmaceutical Corpora- número I.
dustrial e mercantil Bras. com . e t,ion - Cl. 3.
N. 503.519 - Loja Nova - José
Naadústria.
Manoel Suleiman - Os. 23 - 24
N o 464.308 - Magui - Manoel - 36 - 37 - Art. 117 nó , I.
k̀txpediente da Seção de Interfernicia Guilherme Pereira"- Cl. 41. •
N. 505.427 - Edifício Santo AmaN 9 459.687 - A Sereia - Pistri- ro - Condomínio. do Edifício Santo
buidora de Frutas a Sereia Ltda. Rio, de dezembro de 1966
Amaro - Cl. 33 - Art. 117, nú.
Cl. 41.
No 476.455 - Notícias de Manage- mero 1.
Notificação
ment - José Roberto Whitaker PenN. 506.596 - Instituto Carlos A.
Urna vez decorrido o prazo de re- teado - Cl. 32.
Werneck
- Carlos A: Werneck 476.767
Boa
Viagem
José
N
9
konsideração previsto pelo artigo 14
Cl. 33 - Art. 117, no 1.
de, Lei 4.048 de 29 de dezembro de de Arruda Neto - Cl. 42.
3.961 e mais dez dias para eventuais N o 478.706 - Bali - Tulsa IndúsMarcas lndeleridas
juntadas de reconsiderações e se do trias Gerais Alimentícias S.A. - Cl.
mesmo não se tiver valido nenhum 42.
N. 225.682 - N.L. 19 - L. BrieInteressado serão logo expedidos os N o 480.053 - Balem Brasília - J.
Braz de Souza - Cl. 8 - Registre- ger - Cl. 2.
certificados abaixo:
se na classe 8.
N. 275.400 -- Jornais Associados
No 484.354 - Rin Tin Tin - Sere- do Interior - Mario de Almeida MoMarcas deferidas
en Gems Inc. - Cl. 32.
Flex - raes - CI. 32.
N o 486.595 - Goma
N. 266.543 - Brooklin - Felippe
N O 198.481 - Marca: King
Fanor
Peçanha
Coutinho
Cl.
17.
%ing Indústria e Comércio S.A.
N O 488.906 - Serrano - Frigori- Ferrucci - Cagno - Cl. 8.
Classe 44.
N. 271.889 - Abadia - Café, Bar
fico Serrano S.A. - Cl. 41 - ReN9 230.358 - King - Comércio e gistre-se sem direito ao uso exi.cisjra e Restaurante Abadia Ltda. - dosClasse 8.
se 42.
Xndüstrias Brasileiras Coimbra S.A. da letra S.

N. 291.716 - Universo - Gráfica Universo Ltda. - Cl. 38.
N. 300.491 - Continental CarpeC
- Ind. de Tapetes Bandeirantes S.A.
- Cl. 34.
N. 300.618 - Alican - Confecções Alicate Ltda. - Cl. 36.
N. 302.201 - Casa Nova Ante'
rica - Tecidos Pereira de Queiroz S.A.
- Cl. 36.
N. 323.120 - Kadilak - Ribeiro,
Cl. 6.
Pinho 5 Cia.
N. 324.959 - Erie - Eric Registor Corporation - Cl. 8.
N. 325.062 - Jornais Associados
a
a a
do Brasia a
do Interior - Silvio Domingos Roncador - Cl. 32.
N. 337.111 - Brooklyn - Auto
Posto Brooklin Ltda. - CI. 21.
N. 394.946 - Bairro da Abada Produtos Alimentícios Louveira S.A.
- Cl. 42.
N. 423.005 - Dis Solv - B.T.
Babbitt Indústria Química S.A. Cl. 46.
N. 430.194 - Damo - Damo S.A.
Ind. e Com. Exportação e Importação
Drogasmil - João
- NC. I.44 46 1.
Narchin 6 Cia. Ltda. - Cl. .3..
Aluminosal N. 4 .:13.466
Produtos Metálicos Ltda. Cl. 1.
N. 464.889 - Papelaria Alvorada
- Fausto de Almeida Papelaria Cls.: 8 - 9 - 14 - 15 - 25 - 26
- 32 - 38 - 46 e 49,
N. 465.993 - Philips - Irkopp
- Indústria de Máquinas de Costura
S.A. - Cl. 6.
N. 470.142 - Hyde Park - A . J . °
Renner S.A. Indústria do Vestuário
NC.17066
4'36.3 - Constelação - Companhia Importadora Sul Rio GrandenCI. 8.
se - Imcosul
-

N. 477.368 - Chirana - Francisco Renault de Castro - Cl. 10.
N. 479.570 - São Caetano - Casa
de Bebidas São , Caetano Ltda.
Cl. 38.
479.896 - Vitalizado - Fábrica de • Tecidos MaTacanã S. A. -Ci. .1.
N. 480.098 - Tupy - Fundição
Tupy S.A. - Cl. 8,
N. 480.205 .- Nos;a Moravia Padaria e Confeitara Nova Mcravia
Ltda. - Cl. 41.
N. 490.464 - Weise - Bombas
Weise S.A. - Cl. 11.
N. 494.763 - Carrocerias Someiro Carroceirias Sameiro Ltda. C1..21.
N. 492.501 - Stillo Equipamentos Científicos Técnicos e
Hospitalares Ltda. - Cl. 10.
N. 497.930 - TiL. - 1.1etalúrgica
Titan Ltda. --, CI. 21.
N .501.396 - Rio Branco - Panificadora Rio Branco Ltda. - Classe 38. N. 504.669 - Olympia - Olympia
Modas Ltda. - Cl. 38.
N. 505.379 - Lisete -- Modas Lisete Ltda. - Cl. 36.
N. 505.853 - Franco Americana
- Malharia Franco Americana Ltda.
- Cl. 35.
Contact - Pt oduN. 506.120
tos Contact S.A. - Cl. 34,
N. 506.177 - Alvorada - Carlos
Neves 8 Cambraia - Cl. 36.
N. 506.180 - Vixol - Vixoid Comércio e Indústria de Inseticidas Limitada - Cl. 2.
• N. 506.417 - Tropical - Auto
Penas Tropical Ltda. - Cl. 11.
Apetenil - LaboraN. 506455
tório Pelosi S.A. - Cl. 3.
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N. 507.116 - Dileta - Dietricia mética Ltda. (transferência para seu
A
Serviçal
S.A.
Técnica
e
Comer.
S.A. Produtos Dietéticos e Nutricionais nome da marga Sirena termo número cia! (altefação de nome da marca -•
- Aguarde-se os termos 321.548 e 504.657).
pinambá termo 143.867) .
362.677.
.•
S.A. Brasileira de Tabacos IndusIka - Irmãos -Knoptholz S.A. InN. 507.311 - Oscar Gomes Car- trializados Sabrati (transferência para dústria
e Comércio (alteração de nome
dim
Aratarde. se o • termo 492.033. seu nome da marca - Tricolor - Reda marca - Aastro n° 267.907) .
g istron° 78.571) .
Indústria de Calçados Arte S. ,
Retificação de Clichê
Industrias Reunidas Marilú S. A. (al- (transferência paar seu nome da marteração da ma,'ca - Saponáceo Gua- ca Ufano 11 0 283.822) .
N. 503.633 - Brasan - Mercantil nabara n.c 187.386) .
Grata Irmãos S.A. - Ind. Com . e
Brasilera S.AA. i3tastin --- Cl. 38
Indústria Reunidas Marilú S. A. (al- Agricultura (alteração de nome da mar.
- 'Cliché: publicado- era: 26-9-6i .
celação de. nome da marca Marilú - Ca Sant'Anna número 284.228)
n"s. - 193.846 - 193.912 Indústria e Comércio Dako do Bra202.943).
S.A. (transferência para seu nome
The Dracke't Company (transferên- da" marca - Palacio n° 302.846) .
Expediente cia
Lupercio Bezerra ( transferência para .
Sinal de Propaagndn Indeferido
de T r ansterênctb e Licenças cia para seu nome da marca - 0-Cedar n° - 210.205) .
seu, nome da marca - Nevracctina
Tintas Ypiranga S.A. (alteração de termo 369.791) •
N. .325.061 - Jornais Associados do
Rio,- de Dezembro de '1966
nome da marca - Motolack número
Belcôr S.A. - Ind . • e Com, de
Interior - • Silvio Domingos R.oncador
Móveis e Estofados (transferência para
- °s.:. 32 e 33.
•Transferência e Alteração de Nome de r2.711).
Ciba . Société Anonyrne (transferência seu nome da marca - Bele& termo
"Titular de Processos
Insígnia Indeferida
para seu nome da marca - Navidrex 504.434) .
G . B . Pezziol S.p.A. - (transfeForam mandados 'averbar as seguin- termo 459.990)
N. 430.137 - Damo Damo S.A. tes transferências e alterações de nome
Rothmans Ui Pall Mall Ltd. - rência para seu nome da marca
Ind. e Com. Export. e Import., - dos ttulares dos mencionados proces- (transferência . para seu nome da mar- Cynar termo 507.118) .
G . B . Pezziol S.p.A. (transfe.
Cl. 41.
ca - Consulate termo 496.931) .
sos.
N. 505.571 - Auditor e ContaCiba Société Anonyme (transferência rência para seu nome da marca -8
José Scherma (traasierência e :litedor Público Certificado - Instituto de ração de nome da marca - Bakttna - para seu nome da marca - Verben- Sarti têrmo 511.460) .
Damo S.A. Ind . e Com. Exp . e
Contadores e Autuarios do Rio Grande Termo 156.350) .
zainina termo 500.858) .
Import. (alteração de nome da marca
do Sul ICARGS. - Cl. 33.
Indústria
de
Calçados
Arte
S.
A.
Humble
LM 6 Refining Company •
- Damo tênino 430.157) .
(transferência para seu nome da mar- (transferencia para seu gome da marca
Inbasa - Indústria Brasileira de
Nome Comercial Indeferido
-.
n° 184.087) .
ca Atlas termo 213.144) .
S.A. (alteração de nome
Indústria de Calçados Arte S. A. Alimentos
Lourenço
Merlin
(transferência
par:.
marca - Nutri-Baby termo
N. 475.777 - Furnas Comércio e
(transferência para seu nome da mar- da
seu
nome
da
marca
Café
Almeida
130.938).
Indústria S.A. - Furnas Comércio e termo 461.886) .
ca - Coelho n° 182.334) .
Beco-Dana S.A: Ind. Com . de Be.
Indústria S.A. - Clas.: 7 - 8 Persianas
Colútnbia
S.A.
(tranal'e
Raimundo Mourão Veras -(transfebidas ( alteração de nome da marca
16 - 21 - 41 e 33.
rência para seu nome da mares-- Leo- rêncla para seu nome da marca Ano- Bec1/4sa termo 505.484)
.
diflex n.c 187.438) .
Barolo S.A.. Viti-Vinicola (alteração
Titulo de Estabelecimento Indeferido nam - termo 463.655) .
Indústria
de
Calçados
Arte
S.
A.
Rixson, Inc. (alteração de. nome da
de mane da marca - Old Clain ter.
(transferência para seu nome da mar- mo 505.673 ) .
N. 187.738 - Metrópole Vendas marca - Rixson têrmo 480.772) •
Ind. de Camisas Inédita Ltda. - ca -- Ufano n° 187.484) .
- Francisco Oscheneek
Barolo A. Viti-Vinícola (alteração
Cls.: 8 (transferência pára seu nome marca - 49.
Gurnz Irmãos S.A. - Indústra, rjr•a de nome da marca - Gold Chef ter.,
N. 345.011 - Supre-Lar - Dia Dynamite termo 489.380) .
márcio e Agricultura (alteração de no- mo 505 674) .
Augusto Costa (transferência para me da marca - Sant'Ana ri° 191.123) .
Barolo S.4. Viti-Vinícola (alteraa
S.A. Distribuidora Importadora e Ad1/4
ministradora - Cls.: 8 - 9 - 11 - seu nome da marca - Marglass têrmo
Persian as Columbia S.A. (transfe- ção de nome da marca - Barolino têrd
504.036)
.
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 rência para seu nome das marcas - IDO 505.665).
Cosméticos Siretia Ltda., Lopes 6 Anocliflex n° 198.250 e General má.grolarás Comercial e Industrial S.A.
21 - 18 - 26
28 - 29 - 30
(alteração de nome da marca - Zeit
- 31-32-34-35-36-37 Coitado Ltda. e Sepia Industrial Cos- /eco 188.000) .
termos - 505.730 3.505.731).
- 38 -.,39 -40-44 - 46 Orniex S.A. - Organização Na.
44
46
48'e 49.
(lona' e IMportação Exportação -.
N. 430.139 - Darno - Frigorifico
;tr.:it.:Peada para eu nome da titulo
Santo António S.A. - Cl. 33 e 41.
- P. P O. Propaganda, Promoção e
N. 463.870 - Emalux - RevesOrgan' .. ..a00 termo 506.008) .
timentos, Comércio e Indústria --EmaMonark-Plast Ind. e Com. Ltda.,
lux - Revestimentos, Comércio e In(alteração de nom'm da marca dústria Ltda . - Clas.: 1 - 16 e 17.
broglass termo 506.145) .
N. 505.806 - Colorama - ColoaLojas Bõa Mita S.A. talteração de
ma Decorações Ltda. - Clas.: 1 nome do titulo -- Lojas Boa VLta
16 - 33 e 34.
tèrmo
6.675 ) .
Indústriz Metalúrgica Truffi S.A.;
sExigências
(alteração de natne da marca - Trufd
Lei a 5.010 - de 30-5-19ô6
fl teraic 506.785) .
•
Termos com exigências à cumCitvlux S.A. - Com. e Imp (al.
prir:
teração dê nome da marca -.
Dik ulgação n" 966
termo 507.330) .
N. 312.937 - ind. e Com.
de
Damo S.A. Ind. com . Export.Molas de Aço Melaço Ltda.
1Mp. ( alteração de nome da Marca
. N. 472.232 - Porcelana • Remira
Damo têrmos - 430.153 - 430.15S
S.A.
- 4:;0.159 - 430.160 - 430.162
N. 486.026 - Comp. ,. Nacional (1e
430.163 - 430.168 - 430.168
Artefatos Metálicos Imp. e Export. Ai- .
Preço: Cr$ 150.
430.169 - 430.176 - 430.177
nmc S.A.
430.182
430.186 - 430.188 •;=3
N. 487.870 '-- M 6 G Stella De430.189 -- 430.192 - 430.195 •=4
corações Publicitária Ltda.
430.199
430.201) .
N. 505.845 - Alfaiataria Universal
Ltda.
Exigências
A, VENDA
auersos
Cia. brasileira de Material Ferro.)
tka Guanabero
viário (Junto ao reg. n° 203.235)'.,
N. 452.337 - Brasilia -- Bar e
Seçâo de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 11)
Restaurante Brasilia Ltda . - Prossiga
-como titulo de eátabelecimento
Expediente da Seção
N. 464.774 - A. Giampaoli & Cia.
Agência 1 Ministério da Fazenda
- Aguarde o têrmo: 430.163.
de Examt. Formal de Marcag
N. 470.728 - Ind. de Produtos
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reerabôlso Postal]
Químicos Walquímico Ltda. - AguarDe 5 . de dezembro de 1966
de ainda a solução do termo 459.550.
Em
Brasniu
• N. 488.461 - Lavanderia Expressa
Exigências
Ltda. - Prossiga-se, com exclusão da
Na Sede do DIN
N.° 504.627 - Singra S. 2tdi
d. 50.
Imóveis e Administração.
• N. 504.231 - Elio 7. Cardoso
N.° 670.359 - 670.359
Aguarde-se o termo 504.125.
lisbina de Souza.
N. 506.466 - Gradolux
Moacyr
da Cunha Chaves - Cl. 8.
N. 506.567 - Otto - Nelusco
guanotto Junior - Cl. 24.
N: 507.214 - Café Guanabara G. Masques - Cl. 41.
N. 507.477 - Fiatece - Fiação e
Tecelagem São João S.A Fiacete Cl.. 23:
N. 507.478 Fiatece - Fiação e
Tecelagem São João S.A. Fiatcce CI. 37.
• N. 507.479 - Fiatece
Fiação
e Tecelagem São João S .A.
•tece - Cl. 24.

me

JUSTIÇA FEDERAL

DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

E22,43
E.° 42.025 - ecznarca S. A.
PléstIcos e Materiais paro Tuneça: •., a.
N." 493.039 - José da Cunho
ya • er.ucelos Neto.
'.93.041, 493.042, 493.043,
493.045 e 403.047
"Illoinaz da Cura Vasconc.co s Neto.
." -.33.246 - Café do Ponto
e Comércio Ltda.
.
N.' 193.248 - Cia. Comissária
2NO;;Pi•to
:19.3.219 - The Bsrden Com-i93.343
icoplex
Indo- f ria e Comércio de Luminosos
X. 403.377 - Fiação Doucletex
N." 3.449 - Hermé de Souza
493.564 - De Caril & Cia.
N.' 403.663 - Soc. Lica de HoV • e i Lirismo Lido.
- Soc. Dico de Ho-.
e Turismo Lido.
N." i.118 - Dello-dos Santos
N.' 194 321 - Setedias Editôra
494.307 - Porce?anarte S. A.
, 0 r :r',) e Comércio.
Y." 94.4 f.)8 - Jean Rodopoulos
." 494.753 - Fábrica de Ve:a 1., Sv'alo Progresso Ltda.
401.858 - Placas e Cartazes
2? E-Screen Ltda.
:10-1.078 - José Thomaz
'Vasconcelos Neto.
•9=.919 - José Thomaz
4.o rVaseencelos'Neto.
N." 491.982 - José Thomaz
N.'n ,--uncelos Neto.
N." 405.048 - Tramousti - Intilú;:ria Brasileira de Artefatos de
Ltda. •
495,151 - PACIR Pro:lutos Alimentícios, Comércio, IndlisIria e Representações Ltda.
N.° 405 321 - CIPAL - Companhia Paulista de Lubrificontes.
N " 495.324 - CIPAL - Companhia Patilb-da ele 1 ubrificantes.
N," 495.325 - MAL - Companhia Paul ista de Lubrificantes
N." 514.103 - Albains S. A.
N.° 514.194 - S. Guido KunPath.
N.° 514.247 - Metais Perfurados Mérito Ltda.
N.° 515.560 - Indústria Madeide'ra Araucária Bra-:r., Ltda.
N.° 515.019 - Minai - Comércio e Indústria Mecânica Lido.
N.° 513.674 - Gunther Wolff.
N.° 517.400 - Laboratil S. A.
Tro-1,"-zetríg Fn-marilutica.
N.° 517.401 - Laboratil S. A.
Indústria Farmacêutica.
N.° 517.402 - Laboratil S. A:
Indústria Farmacêutica.
N." 517.403 - Laboratil S. A.
"Irdústria Farmacêutica.
N.° 517.404 - Laboratil S. A.
Indústria Farmacêutica.
N.° 517.411 - Isidoro Sorli.N.° 517.410 - Mdránlica Apas-...‘eida Ltda.
N.° 517.420 - Matmlouro Avicola Guarulhos Ltda.
N.° 517.429 - Bar ë Café Tangani Ltda.
N.° 517.433 - Aché Laboratórios Farmacêuticos Ltda.
N.° 517..446 - Vila Rica Arte e Presentes S. A.
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N.° 517.450 - Produtos Químicos Faixa Ltijo.
N.° 517.461 - Livraria e Editôra Sima Ltda.
N.° 517.488 - Indústrias Gessy
Lever S. A.
N.° 517.419 - Indústrias Gessy
Lóver S. A.
.
N.° 517.514 - Editúra Métodos
Ltda.
N.° 517.518 - Genel.al Motors
Corp.
N.° 517.547 - Manufatura de
Artigos de Plásticos Corcovado
Ltda.
N." 517.548 .7- Paulo Datri.
N.° 517.57-1 - Samuel Elios Arochas Velozo.
N.° 517.5 79 - Soc. Comercial
Juiz de Fóra Ltda.
N.° 517.582 - José Antabi,
N.° 517.583 - José Antabi.
N.° 517.584 - José Antabi.
N.° 517.596 - COBIAC Companhia de Organização Brasileira
para a indústria, a Administração
e o Comércio.
, N.° 517.597 - TNMECOL - Indústria Metalúrgica para Construção Ltda.
N.° 517.601 - Francisco Duran
y Dalgo.
N.° 517.610 - José Ribeiro da
Silva.
N.° 517.614 - Material Elétrico
Universal Ltda.
N.° 517.617 - Organização de
Ensino Alvoéada Ltda.
N.° 517.620 - Ruy Raia (D.11).,
N.° 517.621 - Comércio e Indústria de Bebidas Bertagnoli Limitada.
N.° 517.622 - Comércio e Indústria de Bebidas Bertagnoli Limitada.
N.° 517.623 - Comércio e Indústria de Bebidas Bertagnoli
N.° 517.626 - Comércio e Indústria de Bebidas Bertagnoli Linitada.
N.° 517.627 - Comércio e Indústria de Bebidas Bertagnoli Limitada.
N.° 517.628 - Comércio e Indústria de Bebidas Bertagnoli Limitada.
N.° 517.629 - Comércio e Indústria de Bebidas Bertagnoli Limitada.
N." 517.633 - Ttanhaem Eletro
Gaz Ltda.
N." 517.634 - Beneficiadora de
Fios Trianyl Ltda.
N.° 517.65 - Altacon Indústria e Comércio Ltda.
N.° 517.636 - Perfrigns Refrigeração em Geral Ltda.
N. 517.638 - OTED - Ltda.
Organização Titular de Entregas
c Despachos.
N.° 517.639 - Gil Reigada.
N.° 517.661 - Fábrica de Biscoitos Alber Ltda.
N.° 517 662 - Fábrica de Biscoitos Alber Ltda.
N.° 517.667 - Cerâmica São
Caetano S. A.
N.° 517.668 -- Cerâmica São
Caetano S.. A.
N.° 517.681 - Goloi se
Equipamentos Especiais Ltda.

(Seção III)

N.° 517.682 - Indústria de Balas e Chocolates A. Americana Garibaldi Ltda.
N.° 517.687 - Mead Johnson 8z
Como: .
N.° 517.690 - N. A. Guimarães
& Co. A. S.
N.° 517.699 - II. Imdreck &
& Cia. A. S.
N." 517.710 - Eletrônica Carioca S. A.
N.° 517.505 - Equipamentos
Industriais Iderlyi 'Ltda.
N." 517.507 - Tavares & Silva
Ltda.
N." 517.712 - Eletrônica Carioca S. A.
N.° 517.718 - Cia. Construtora
Baerlein.
N." 517.729 - M. Iliessu - Bar
N." 517.743 - Naufal S. A. Importação e Comércio.
N.° 517.746 - Editôra Monterrey Ltda.
N.° 517.759 - Lab. Grindelimel Ltda.
N.° 517.797 - José Alcimar
Rocha.
N." 517.808 - Depósito de Madeiras Prata Ltd a.
N.° 517.851 - Vincenzo Grilio.
N.° 517.855 - Cifarma Ltda.
N." 517.856 - Irmãos Gonchoroski.
N." 517.858 - José Edmilson
Maciel.
N."' 517.860 - José Andrade de
Aoon-im.
S.' 517.561 - Manoel Ontônio
517.864 - Magnesita S. A
N.° 517.865 - Magne ,ita S. A.
517.944 - Parente, Rodrigues S. A. Indústria e Comércio
• Bebidas. :•;." 517.945 - Parente, Rodri!fres S. A. Indústria e Comércio
ml e Bebidas.
N." 517.947 - Luiz Carlos Menezes de Freitas.
N.° 511.989 - Mario Vilardo.
N.° 517.990 - Landal S. A. Adm. Partici pações e Comércio.
N.° 493.442 - Laboratoires Anpilar - Prossiga-se como marca
genérica e apresente procuração.
N.° 517.462 - Alvorada Ltda. Planejamento e Adm. de Negócios
e Operações - Prossiga-se substi4iindo a classe 50 oel? 38.
N.° 517 609 - Engenharia Fa:
Ler do Brasil S. A. - Prossiga
substituindo a classe 50 pela 38.
N.° 517.640 - Gilberto Braida
de Carvalho - Classe 33 p ublicado em 23-1-62.
N.° 517.844 Calcados Queiroz . Ltda. - Classe 35 - Clichê
public_,ado emn 23-1-62.
Diversos:
N.° 488.778 - Territorial Guaporé Ltda. - Fica sem efeito a
exigência publicada em 17-11-66,
que por lapso saiu publicada.
N.° 484.875 - Transportes Gerbbsi Ltda. - Torno sem efeito a
exigência publicada em 17-11-66,
que por uni lapso foi publicado.
N.° 493.192 - Gi poran - Peça e Acessórios Ltda. - Prossiga-se com os exemplares de fôlhas.
N.° 494.091 - Helio Ansa/do Prossiga-se considerando-se substituída a classe 25 pela 34.
N." 494.309 - Porcelanarte Sociedade Anônima - Indústria e

Dezembro de 1956
Comércio - •Prossiga-se com exo
clusão de luvas de junção.
N.° 494.405 - Frigorifico Randà
- Prossiga-se apenas na classe 41
N.° 494.694 - Labs. Jorna Ltda.
Prossiga-se considerando-so
substituída na reivindicação do
artigos a expressão tais como por
a saber.
N.° 494.695 - Labs. Jorna Ltda.
- Prossiga-se com exclusão de
leite de beleza.
N.° 494.699 - Exala S. A. Odm. e Com. - Prossiga-se como
titulo de- estabelecimento.
N." 494.703 - Adi Administradora de Imóveis Ltda. - Prossiga-se como titulo de esiabelecimento.
N.° 494.851 - José Rodrigues
de Oliveira - Prossiga-se apenas
na classe 33.
N.° 495.049 - Trambusti - Indústria Brasileira de Ariefatos de
Fibras Ltda. - Prossiga-se com
exclusão de corda e cordões classe 31.
N." 495.150 - PACIR - Produtos Almenticios, Comércio, Indústria e Representações Ltda. Prossiga-se com exclusão de lanches.
N.° 517.406 - Promind Engenharia Química, Indústria e Comércio Ltda. - Prossiga-se substituindo a classe 50 pela 38.
N.° 517.423 - Panificadora Hiper Pão Ltda. - Prossiga substituindo a classe 50 pela 38.
N.° 517.428 - Emp. Limpadora Primavera Ltda. - Prossiga
substituindo . classe 50 pela 38.
N.° 517.435 - Comercial Alvorada Ltda. - Prossiga substituiudc a classe 50 pela 38.
N.° 517 437 - Metalúrgica Novilar Ltda. - Prossiga substituindo a classe 50 pela 38.
N.° 517.439 - Cogil Comér=
cio Geral e Importação e Exportação Ltda. - Prossiga substituindo a classe 5/ pela 38.
N.° 517.444 - Marcas Nacionais Comércio de Automóveis Limitada - Prossiga substituindo a
classe 50 pela 38.
N.° 517.453 - Agência de Passagens Itapolis Ltda. - Prossiga
na clasSe 38 com exclusão de placas classe 25.
.N.° 517.492 - Malharia ajus
S. A. - %jus - Classe 22 Clichê publicado em 19-1-62. FoForam mandados Prosseguir com
exclusão de fios e linhas paro pesca elinhadas de aço para pesca.
N." 517.604 Administradora
Tsanco • S. A. - Prossiga substituindo a classe 50 pela 38.
N.° 517.611 Magazin(' Credijin
Ltda. - Pross ; ga substituindo e
classe 50 nela 38.
N.° 517.51.5 - Elza Baroni Indústria de Produtos Ordinicos
E. B. - Pro "siga substituindo a
classe 1 pela 28.
N.° 517.929 - Irmae - Imporfação, Comércio e Indústria Ltda.
- Prossi oa sobstituindo a classe
n.° 10 pela 48.
N.° 517.930 - Irmac - Importaçíi o, C-1,•4--c'o e Indústria Lida.
- Prí-- •• '
-obstituindo a classe
ti.° 10 pela 48.
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PATENTES DE INVENÇÃO'
•

Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade• Industrial:

1 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará. a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dial
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados
TÉRMO N9 122.204

6.- — Unidade de articulação de por molas de comigessão montadas
acôrdo com o ponto 4, caracterizada sôbre os pinos e s-,1!„ortadas por ar- sua outra extremidade é engancha*
no membro-copo, e cuja mola tenpelo fato de que o disco que é rigida- ruelas elásticas igualmente monta- da
de, a p uxar o espaldar em direça.0
mente ligado ao assento ou ao es- das nos pinos, cujas molas tendem Para
cima.
Stuttgarter Karosseriewerk Reuter paldar, é provido de um cubo rotaforçar os discos a se .aproxi& Co. G.M.B.H., firma industrial e tório, o quai é rigidamente afixado para
12. — Unidade de a rticulação de
marem
um
do
outro.
• comercial alemã, estabelecida em ao espaldar ou ào assento, respectiacôrdo com o p
11 caracterizada
Stuttgart, Alemanha.
10. — Unidade de articulação de pelo fato de queonto
vamente, sendo mon'amo rotatoriaa porca pode revol.
com o ponto 1, caracterizada
em relação ao disco ao qual está
Pontos característicos de: "Ferra- mente, sem poder deslizar no sentido acôrdo
fato de que o ferreaho e o mem- ver
associada, sendo porém impedida de
gem de articulação para assento axial, sôbre um ferrôlho, podendo ser pelo
bro
articulado
que
e rigidamente revolver relativamente ao membro
giram) em tôrno do mesmo por meio
com espaldar ajústável".
de um manípulo, enquanto o cubo no ligado ao assento, são ligados entre articulável
(Privilégio de nvenção).
que está ligado a3 assento.
si
por
uma
mola
recuperadora,
a
outro disco forma uma porca, de pre13. — Unidade de articulação de
ferência com filetes múltiplos de qual tende 'a retornar o ferrôlho
acôrdo com o ponto 12, caracterizaPontos característico.
rósea grossa, a qual é montada sô- sua posição original.
da pelo fato de que o disco que pode
bre o ferrôlho que é provido de fi11. — Unidade de articulação de deslizar em sentido axial ao longo
1.
Unidade de articulação para letes
de rdSca correspondentes, sendo acôrdo com o ponto 1, caracterizada dos pinos, está ligado à alma central
um assento com espaldar ajustável, impedida
de revolver •.m relação ao pelo fato de que o disco, o qual está de aço de um cabo Bowdon, cuja
esp ecialmente para um veiculo a moassociado ao cubo rotatório, está en- bainha flexível é afixada ao membro
tor, comp reendendo dois jogos de cubo rotatório.
membros articuláveis, estando um '7. — Unidade de articulação de cerrado por uma caixa ou alojamen- ariculável q ue está ligado ao assento
membro de cada jôgo associado ao acôrdo com o ponto 6, caracterizada to que tem um cubo à semelhança de ou ao espaldar, respecivamene.
14. — Uni dade de articulação de
assento enquanto o outro está asso- pelo fato de que um dos discos pos- colar e um braço para fixação de
ciado ao espaldar, e sendo ambos os sui pinos os quais se estendem para- dito alojamento ao assento ou ao acôrdo com os pontos 13, caracterimembros de cada jôgo entreligados lelos ao eixo geométrico do ferrolho, esnaldar, respectivamente, estando o zada pelo fato de que os discos axialpivotàvelmente e podendo ser trava- e penetram de forma deslizável em cubo-colar envolto por um membro mente deslizáveis dos dois membros
dos ou aferrolhados entre si em dife- furos no outro disco, os quais são co em forma de copo, 'aberto na dire- articuláveis, associados a um assenrentes posições de ajuste por meio
-axiscompnequtã. ção do' alojamento e solidarizado ao to, porém ser atuados por dois carotatório, cujo membro era for- bos Bosvden os quais, por sua vez,
de dois membros aferrolhadores co8. -- Unidade de articulação de cubo
operantes, e em cuja unidade dois acôrdo com o ponto 7, caracterizada ma de copo possui um diâmetro ex- podem ser Operados simultâneamen.
membros aferrolhadores entreligados pelo fato de que os pinos são for- terno igual ao do alojamento, sendo te por uma alavanca única monta-\
os quais são associados a dois mem- mados por extensões dos parafusos provido de um braço para sua fixa- da de forma pivotável no a.4e. nto.
bros articuláveis correspondentes de é rigidamente ligado às partes da ção ao espaldar oú ao assento, res15.
Unidade de articulação de
ambos os jogos, são móveis em rela- unidade que são afixadas ao espaldar pectivamente, e pelo fato de que c acôrdo—
com o ponto 1, caracterizada
espaço entre o cubo-colar e o memção aos dois outros membros aferro- OU ao assento, resnectivamente.
bro-copo contém uma mola de tor- Pelo fato de que os membros aferrolhadores e podem ser travados ou
g, — Unidade de articulação de ção, uma extremidade da qual é en- lhadores, deslizáv&s e não, de cada
aferrolhados dentro 'de \ Um plano acôrdo
com o ponto 8, caracterizada ganchada no alojamento, enquanto iôgo de membros articuláveis, quanaxial da unidade de articulação, de
do em sua posicão de entrosamento
tal maneira, que os membros afermútuo, estão dispostos dentro do
rolhadores de cada jôgo de membros
mPsrno plano.
articuláveis possam ser acoplados ou
16. — Unidade de articulação de
desacoplados entre si, unidade essa
acôrdo com o ponto 15, caracterizacaracterizada pelo fato de que os
d' neln fato de nue os dois membros
membros aferrolhadores móveis P o
aferrolhadores que se destinam ao
-demsroviaInPdetmentrosamento mútuo, formam, reste' dos membros articuláveis, aos
pectivamente, dentes frontais ou ciquais estão associados.
líndrico e uma cremalheira, curva
2. — Unidade de articulação de
ou elemento similar.
acôrdo com o ponto 1, caracterizada
17. — Unidade de articulação de
pelo fato de que os membros aferroacôrdo com o ponto 15, caracterizada
lhadores são deslizáveis na direção
INCORPORAÇÕES IMOBILI ARIAS
pelo fato de que os membros aferro n
do eixo geométrico da unidade em
lhadored móveis podem ser movido
questão.
na mesma direção.
3. — Unidade de articulação de
18.
Undade de articulação de
Lei
a'
4.591.
de
16
de
dezembro
de
l964
acôrdo com o ponto 1, caracterizada
acôrdo 'com o ponto 15, caracterizapelo fato de •que os membros aferroda pelo fato de que os membros
lhadores são deslizáveis em uma diaferrolhadores móveis podem ser moreção paralela ao eixo geométrico da
vidos em direção opostas, um em reDivulgação, o' 933
unidade em questão.
lação ao outro.
4. — Unidade, de articulação do
19. — Unidade de articulacão de
acôrdo com o ponto 1, caracterizada
acôrdo com o ponto 15, caracterizapelo fato .de que os membros aferda pelo fato da que cada um. dos
Preços Cr$ 120
rolhadores consistem em discos que
memhros aferrolhadores axialmente
são providos de dentes, radialmente
móveis pode ser feito deslizar pelo
dispostos nas faces dos discos que
movimento de um membro de camo
estão voltadas uma contra a outra,
corrediço, na direção de uma linha
sendo êsses dentes construidos de
reta que. corta c eixo geométrico da
A VENDA e
sorte que um flanco de cada dente
un i dade em °nesta°.
situe-se dentro de um plano que pas20. — Unidade de articulação da
Na
~abana
sa pelo eixo geométrico comum dos
acôrdo com a .aonto 19, caracterizada
membros aferrolhadores.
nelo fato de que o membro aferroSedo 4 Vendas: Avenida Rodripzuta Abres nft
lhador de cada jô go de membros ar5. — Unidade de articulação de
ticulávelà, o qual é guiado dentro de
acôrdo com o ponto 1, caracterizada
Agenda 1: Ministério da Fazenda
um membro-guia q ue se estende PaPelo fato de que os dentes dos memralelo ao eixo geométrico da unidabros aferrolhadores são providos na
Atan&-tie a pedidos pelo Serviço dt Reesabelso %Itã
de, é p rovido de uma calha. que se
forma de segmentos dentados ou de
estende sob um âmulo inclinado com
engrenagem, o que os segmentos dena direção do movimento do membro
tados de seis membros aferrolha4lorer
Em Brafilia
de esmo corrediço, e pelo fato de
são providos na forma de segmentos
que uma parte do membro de camo
dentados. ot de engrenagem, o que os
Na Sede oh D. 1. h.
corr•cliço,. a qual é dobrada sob um
segmentos dentados ria dois memangulo de inclinação correspondente,
bros aferrolhadores cooperantes estendem-se ao lon go de arcos de difeestende-se dentro da calha e pode
t
mmorousennommeimellin acuem
rentes comprimentos.
ser deslocado por meio de um manipulo, contra a oposição de UMA
DE 24 DE aciosTo DE 1960
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PATENTES DE N\l'INÇACD
aaublicaçao feita de acardo com o art. 23 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante V) dia/
aavelaa apresentar suas oposições ao Departamento Naairmal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
aaola, até à posição na qual os membros afrrrolhadores serão dissociados
entre si.
21. — Unidade de articulação de
acôrdo com o ponto 20, caracterizada
pelo fato de que o membro dç camo
corrediço é dobrado em ângulo reto
Pa extremidade voltada na direção
oposta á do membro aferrolhador,
sendo a porçao dobrada dêste membro corrediço guiada de forma cleslizável sôbre e ao longo de uni feraddho o qual monta uma mola de
compressão e se estende paralelo à
direção do movimento do membro
corrediço.
22. — Unidade de articulação de
acôrdo com o ponto 1, caracterizada
peio fato de que o membro aferrolhador móvel de cada jôgo de membros
articuláveis é pivotá,vel em thrno de
um eixo, o qual corta perpendicularmente o eixo geométrico da uaidade
em cmastao.
23. — Unidade de articulação de
acôrdto Com o ponto 22, caracterizada
pc'o fato de que o inembfo aferrolhador móvel é rigidamente solidarizado a um ferrôlho, o qual É montado de farma rotatória e possui, afixado ao mesmo, um manípulo que
dali se projeta radialmente, estando
O ferrolho sob á ação de uma mola
de tordo, a qual vai montada sôbre
o mesmo e tende a mover o membro aferrolhador móvel, causando seu
entrosamento com o outro membro
aferrolhador.
24. — Unidade de articulação de
acôrdo com o ponto 22, caracterizada • pelo fato de que ao ferrôlho de
um j(380 de membros articuláveis, é
afixado rigidamente um braço que
se destina a fazer pressão ccnatra a
a'ace terminal ou axial de uma barra
oue pode deslizar axialmente dentro
dos dois jogos dos membros articuláveis e se estende em uma direeão paralela ao eixo geométrico da unidade.
e pelo fato de aue, próximo da sua
outra extremidade, a qual é cariada
de forma deslizável no segundo jôao
de membros articuláveis, esta barra
Monta um membro de contrôle. que
apresenta uma superfície inclinada
com a aual coopera o braço do segundo jôgo de membros articuláveis.
25. — Unidade de articulará- para
assentos com espaldares ajusi.áveis,
amecialmente para veícul os a motpr,
substancialmente conforme descrita
no relatório apenso e ilustrada nos
desenhos anexos.
Pinalmente, a depositante reivindica, de rca-do com a Convenção Internacional e de conformidade com
o artiao 21 do Cacha° de Pro priedade Industrial, a prioridade doa coraesnondentes pedidos depositados na
i'e sie,rticão • de Patentes da Alema%laa. em 25 de agôsto de 1959 sob os
números gi/ 15.508 11163c e St ....
25.509 11/530 e em 29 de março de
2930, sob o n9 St 16.292 11/630.
•(tKo 43.941 — 20-10-66 — Cr$ 25).

15 — O artigo de actirdo com o
Título: "União a explosivo e pra- uma única Pilha de metal, com o
duto dela" — Privilégio da inven- qvuateo. é produzida uma estrutura em ponto característico 13, caracterizada
pelo fato da dita zona de união comção.
7 — Um processo de acôrdo com o p reender regiões discretas e relativaa
ponto 1, caracterizado porque os me- mente periódicas da dita liga aornoa
Pontos Característicos
tais que compreendem as camadas gênea, distanciados entre unia e ou.
1 — U mprocesso para unir ca- metálicas são escolhidos do grupo tra união de metal a metal, substanmadas metálicas, para formar um que compreende ferro, titânico, alu- cialmente contínua.
16 — O artigo de acôrdo mrn o
corpo de diversas camadas, caracte- mínio, niobio, tantalo, cromo, cobalrizado por compreender a sustenta- to, níquel, molibdênio, berilio. tungs- ponto característico 13, caracterizado
pelo
fato de uma das ditas camadas
ção de uma camada de revestimento tênio, magnésio. sobre, vanédio, zirde metal, separada de uma camada cônio, prata, platina, ouro e suas li- metálicas ser de molibdênio e a outra de aço inoxidável ,tipo 304.
base do metal por uma distância de gas.
17 — O artigo de acôrdo com o
pelo menos 0 . 00254 cm, e substancial8 — Um processo de acôrdo com o
mente paralela a ela, colocação de ponto 1, caracterizado por que o cor- ponto característico 13, caracterizado
uma camada de explosivo detonante po de várias camadas resultantes re- pelo fato de uma das ditas calinadas
sôbre a superfície externa de uma cebe um tratamento térmico de res- metálicas ser de níquel e a outra de
aço doce.
das camadas, o dito explosivo tendo tauração de uctilidade.
18 — O artigo de acôrdd com o
uma velocidade de detonação menor
característico 13, caracterizado
que 120% de velocidade do som no 9 — Um processo de acôrdo com ponto
peio
fato .de uma das ditas aamadas
o
ponto
1,
caracteriaado
poraue
metal do sistema que tem a mais alta
metálicas
ser de molibdêênio e a nuinterposta
uma
camada
de
material
velocidade sônica, a iniciação do dito tamp
ão, entre a camada exnlosiva e tra de aço inoxidável, tico 304.
explosivo, de modo que a detonado
19 — O artigo de acôrdo rn rs n
seja propagada em uma direção Pa- a camada metálica adianente.
ralela à das ditas camadas metáli- tip10 — Um artigo matalico de múl- ponto caracteristMa 13 caracteriaado
las camadas, industrial caracteri- pelo fato de uma da sditas camadas
cas.
zado por com prem-mar . pelo menos. metálicas ser de cobre e a outra de
2 — Um processo para. unir cama- duas camadas meta iicas, unidas can- aço doce.
das metálicas, para formar um cor- iuntarnente p ara formar um amena/
20 — O artigo de acárdo -uni o
po de várias camadas, caracterizado comnosito m a diante uma camada de ponto
característico 13, caracterizado .
por compreender a sustentacão de união a anal comn ra ande uma liou pelo fato
uma das ditas camadas
homog
êneaa
in
pelo menos uma camada metálica
farrftedia -ia am rara- metáli cas de
ser de titânico e a mitra
separada de uma camada metálica p osição entre dit as ramadas metáli- de cobre.
base e de uma distância de pelo me- cas que ela une sobtida pelo pro21 — O artigo de acôrdo 'cm
nos 0.00254 cm, e substancialmente cesso de aualoaar A ns pontos aarac- ponto característico 13 caracteriza-o
para l ela a ela, colocacão de uma ca- terí sticos arecarlan
do pelo fato de uma das ditas camada de um explosivo tendo uma 11 — Um art i r, 0 de m
s ca- madas metálicas ser de alum ínio e
velocidade de detonação menor que madas, industrial da ac Aamar/la
rdo 2( nrn, n a outra de aço doce.
a maior velocidade sônica de anal- Ponto raractavaetico In, ca,-acteri7edo 22 — O artig o de acôrdo narn o
q uer dos metais, .sôbre a surierficie flor comp reender pelo menos. atlas ponto característico 13, caracteriaddo
de uma das camadas e se confor- camadas metauras. imidaa coni,mt - Pelo fato de uma das ditas camadas
mando com ela, e iniciarão do dito mente para, formar una s lqf.rn . ror,- metálicas ser de "Hastelloy C' e a
exp losivo de modo que a detanacão póaito mediante ama caaaaaa ata outra de aço doce.
seja propag ada em uma direção na- união, a qual rarrinra aaaa ama roa
23 — O arti an da acôrdo 1:/,n o
raleia a das ditas camadas metáli- homoaênea intarm aaiaria ara
nosicão en tre d ita a ra m adas metá- ponto cara cterist'co 13, caracterizada
cas.
licas ali a ala un a .tenrin rEfft ;4,.f.7111 pelo fato de uma das ditas camadas
3 — Um processo para unir cama- 11//la difusão
essancialmaa a, i m e n- metálicas ser do magnésio e a outra
das metálicas, caracterizado por com- surável,
através de aunlatiar interfa- de aço doce.
preender a sustentado. de modo ce.
24 — O artiao de acôrdo com o
substancialmente paralelo, de pelo
ponto característico 13 caracterizado
12 — Um artigo de mú lti p las ca- p elo fato de uma das ditas camadas
menos uma camada metálica separada de uma segunda camada metáli- madas, industria l . de acarar, com n metálicas ser titânio e a outm
ca de modo que seja provido um es- nonto caracteristirn 10. r aaactariza- alumínio.
paço de separação. entre as duas ca- do por comnre en Ae, no , ns nonos
madas, de pelo menos 0.00754 cm, co- duas camadas m ata Tiras unidas con- 25 — O artigo de acórdo aula o
locacão de uma camada de um ax- juntamente PP ,'A, fOrM nr PM MteMn ponto car acterístico 13. cara ntarizado p elo fato de uma das ditas caplosivo detonante sôbre a superfície comnósito mediante iim* cama+,
lias madas metálicas ser de "Inconel' e
de uma das camadas o d i to panlosi,,o união u (mal rarrmr pa rdie uma
com_
em
a outra de aco doce.
tendo uma velocidade de detonacão hommaênea. lfaarapat aaia
P ,f * . fl 4f P°
rnatali- 26 — O artion de acôrda com
menor que 10% da velocidade do som nnsie'ão
t a que al a 1,np, tendo rEfr) i,s rn ponto característi co 13, caracterizado
ap
no metal do conjunto que tem a maior lume rein,a nn ri
roi5P luhn 111a740,aC.P;,
r - neIo fato de urna das ditas camadas
velocidade sônica. o dito exnlosivo
de 75 0a maior
caule
metálicas ser ri. "Nichrcro e" e a enestando presente em q uantidade sil- ca
ficiente para im p ulsionar a camada dita cantaria da meta l mpir fran rtn tra de tungstênio .
dito sistema antes do revestimento
metálica adiacente Para o esPaco en- ou
27 — O artigo de acôrdo ^ ,,In o
recobrimento.
tre as camadas, nela detona rão do
ponto caracter ístico 13 carartaaa
13 — Um arti g o industrial, da ne.C5/... do pelo fato de
explosivo, sem deformar substancialuma das ditas raa
mente emala/ter camada de m ata] e do corp o p onto caracterfstion 10. es- macias metálicas s ar de molibdanio e
iniciar o dito explosivo d a modo oue racteri zado nnr comnraandar alias a outra de tungstênio.
a detonarão saia , pronaaa da em uma camadas metalicas. Pn i des rtnrt hi n tn onte para, formar um sistema com- 28 — O arti go de acôrdo com o
direção paralela a das ditas camadas m
metálicas, com o que a camada nue p ósito mediante lima camada, da ponto caracter iatico 13, caracterizaunião.
a dual comnr ee nde lima liçqx do nela fa t n de uma das ditas caé Imoulsionada é acionada de encom- madas metálicas ser de molibdênio e
contro à superfície da outra camada homoaênea. in tarmealária PM
Dosican entre ditas camada, «ried-311- a outra de cao doce.
e firmemente unida a ela.
CRS aula ela' une pcfaridn dito aiste.
29 — O arti ao de acôrdo a ma o
ma unido s A hre mais do (Ma 9(vg,
4— Um processo de acôrdo com o de
cada interface e tendo urna r a ponto característico 13. caracterizaPonto 1, caracterizado porque a cad
antn dama de-aitêncoslhm o Pelo fato de uma das ditas camada suportada é suportada por pro- 755, maior do nua sinoela
rlifq madas metálicas ser de titânio e a
jeções sôbre a sua superfície.
camaad de metal mais fraco an dito outra de aço.
sistema, antes do recobr i/atento cm 30 — O artigo, de acôrdo com o
5 — Um processo de acôrdo com revestirnento
e t e ndo dita zona ponto característico 13 caracteriando
o ponto 1. caracterizado Poraue o R11- de un ião lima difusão.
essenc ia! nrn- pelo fato de uma das ditas camadas
porte
é
provido
por
partículas
dè
meR M O DE PATENTE No 125.947
i m e nsurável, através de cada in- metálicas ser da ao iroaldával a
tal de tamanho relativamente unifor- te
outra de • molibdênio.
terface.
me.
De 17 de janeiro de 1a61
14 — O artigo de acôrdo 'cm o 31 — O artigo de acôrdo com o
6 — Um processo de acôrdo com o Ponto cara cteristico 13, caract ariza do Ponto caracterfstic0 13, caracterizo do
E. 1. Du Pont de Nemours and ponto 1, caracterizado porque a ca- Pelo fato tia dita zona de união ser nela fato de uma dam ditas camadas
Company — Estados Unidos da Amé- mada de revestimento e a camada uma camada substancialmente conti- metálicas ser de Manjo e a outra
de "Inconel".
rica.
base são extremos sobrepostos cio nua.
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PATENTES DE 'INVENÇÃO
Publicação
ri:, Ca de acordo com o art. 20 do Código de Propriedade Inci”strial.
g 2. 9 Da da...a
da publicação de çue trata o presente artigo, começará a Lorre].
prAzo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
. pederão apresentar 4 . ‘ as oposições ao Departamento. Nacional da Propriedade Industriai aq ueleso QIN
se julgarem prejudicados.
32 - O artigo de acôrdo cum o
TÉRMO N9 133.419
superfície do mancai é fixado mecâ- ma de uma tira ou fônia depositada
ponto característico 13, caracteritado
nicamente por retenção ao suporte como camada, caractefizado porque
pelo fato de uma das ditas camadas
DE 13 DE OUTUBRO DE 1961
metálico.
metálicas ser de cobre e a outra de
uma cama de tereftalato de polietiaço.
leno é fixada a uma superfície de um
Requerentes The Glacier Metal p 6 - Um mancai liso segundo o • corpo de metal.
33 - O artigo de acôrdo ',tom o
onto 5, caracterizado porque o mep onto. caracteristico 13, caracterizado Company Limited - Inglaterra.
tal suporte é poroso.
13 - Um processo segundo o ponpelo fato das ditas camadas serem
Titulo: "Mancais revestidos coo;
to 12, caracterizado porque o teref7
Um
mancai
liso
segundo
o
camadas alternantes de aço inoxidá tereftalato de' politileno". - Priviponto 6, caracterizado porque o su- talato de polietileno é fixado ou ligaaustenítico e aço doce.
légio de invenção.
do à superfície por fusão do tereiporte é de um metal sinterizado,
34 - O artigo de acôrdo eoin o
talato de polietileno sôbre dita su• ponto característico 13, caracterizado
Pontos característicos
8 - Um mancai tiso segundo os perfície e, depois, deixando resfriar o
• p elo fato de uma das ditas camadas
pontos 3 ou 5 quando dependendo do + ereftalato de polietileno. metálicas ser de prata e a outra c!e
1 - Um mancai liso, caracteria - ponto 3, caracterizado porque o suao doce.
14 - Um processo segundo o pon35 - O artigo de acôrdo com o do porque sua superfície é formad porte de metal é de cobre ou é uma to 12, caracterizado porque uma ca-:
ao
menos
por
-uma
camada
de
terei-liga
em
que
o
cobre
é
predominante.
ponto - característico 13, caracterizado
mada de tereftalato de polietileno é
pelo fato de uma das ditas camadas talato de politileno; com ou sem ate
g - Um .nancal liso segundo o fixada a um suporte metálico por
90%
em
volume
de
uma
ou
mais
carmetálicas ser de prata e a outra de
caracterizado porque o su- um adesivo.
gas, sendo tal camada de uma espes- pontoé7,
aço doce.
de bronze poroso sinterizado.
35 - O artigo de acôrdo com o sura não maior que cérea de 3,17 inn) porte
15 - Um processo segundo o ponsendo os poros do suporte de bronze.
Ponto característico 13, caracteriza2 - Um mancai 'liso segundo o ao menos em algumas • partes adja- to 14, caracterizado porque o adesido. pelo fato de uma das ditas cté de resina epoxi.
madas ser de níquel e a outra de Ponto 1, caracterizado porque o te- centes. à camada do mancai, impreg- vo16
-- Um processo segundo os
cobre.
reftalato de polietileno é do t i po poli- nados com o tereftalato de ,polietipontos 14 ou 15, caracterizado porque
Iene
cristalino.
36 - Um produto de lamipacão
10 - (1m mancai liso segundo uma fina película de fenol é districonvencional, de múltiplas camadas,
3 - Um mancai liso segundo o quaisquer dos pontos precedentes, ca- buída sôbre uma superfície de terefcaracterizado por compreender orna ponto 1, caracterizado porque O te- racterizado porque o suporte é fixa- talato de polietileno antes da superpluralidade de camadas metálicas., reftalato de polietileno é do tipo do a um suporte metálico. •
fície ser fixada ao suporte.
firnie,mente unidas conjuntamente por amorfo.
11 - Um mancal caracterizado por ' 17 - Um processo segundo os ponzonas de união. a§ quais compreen4 - Um mancai liso segundo o compreender unia fôlha ou tira sob tos 14 ou 16, caracterizado porque
dem ligas homogêneas, intermedia.ias
. em comp osição entre ditas camadas ponto 1, caracterizado porque o teref- a fc...(na de ciPmada, tendo ao menos antes de fixar a camada de tereftametálicas que elas unem obtidas pelo talato de polietileno é do tipo "orien- duas camadus fixadas -juntamente, lato de polietileno na superfície do
p roa:isso de qualcuer dos pontos ca- tado".
das quis uma é de terefta/ato de po- suporte de. metal, a superfície é torracterísticos 1 a 9.
que compreende uma cama- nada áspera para proporcionar urna
5 - Um mancai liso segundo os lietileno
retenção.
externa, e a outra é de metal.
37
O produto de múltiplas ca- pontos 1 a 4, caracterizado porque o da12
- Um processo de lanufatura
madas de acôrdo com o .ponto
tereftalato de polietileno que forma a de mancai,
18 Um processo segundo o ponde
preferência
sob
• a ,forracterístico 36, caracterizado Pelo
to f2, caracterizado porque o tereftafato do dito nroduto comoreend?r três
• im • MU ab.•
lato de polietileno é laminado num
camadas metálicas antes do. 'e ,.estisuporte aquecido de metal sinterimento ou recoh,.;mento.
zado.
38 - O pro'l u t o de a'côrclo ••!ám
p onto caracter i sti co 36, caracterin,
19 - Um processo segundo o pondo ne'o fato
r`Pr-,s,:'^s
to 12, caracterizado porque o terefta-•'
tálicas serrm d a^o
lato de polietileno pol i cristalino sob
cobre
e aço doce.
•a- forma granular é distribuído sti-:
bre uma superfície de metal sinta- .)
39 - O produto d e ac i:rdo com o
rizado, sendo o suporte e o tereftaponto ea r ao`erfstico 26. caracterizado
lato de polletileno aquecidos para pelo fato d á s ditas camedaQ
amolecer os grânulos quando então
cas serein de a-;ci
alumíLeu o° 4.328
ch. 30 de at-brit de l944
nio e :l eo doce.os grânulos são laminados e amole40 n,ndlifo
cidos e depois deixados resfriar.
paArdn arn c
ponto ea rar'er!s fi nn 35 riarociterizado
20 - Um processo segundo os ponDIVULGAç.ke te
pelo fato das cli'as
n .ieM
tos 18 ou 19, caracterizado porque o
licas serem de aço
suporte é de bronze sinterizado.
e cobre.
41 - O produto de ae,árdn 'J.o o
.21 - Um processo segundo. o ponponto c , reteristi co 36, ca-r-:t.,ri-ac'o
to 12, caracterizado porque uma tira
pelo fato das ditas cam a das sietéliou fôlha de tereftalato de poliétilecas e erein cle aço doce, ce i-ie e a'!..1PREÇO. : CR$ • 200,00
no é disposta num suporte de cobre,
mínio.
sendo o conjunto aquecido numa at- '
42 - O produto de acãrdn 'em o
mosfera redutora até que o tereftaponto característico 36, caracterizado.
lato de polietileno amoleça, sendo o
pelo fat o das ditas camadas metámesmo laminado para remover os
licas "rem de tantáto, cobre e aço
gases aprisionados entre as camadas
doce;
A VENDA
e o tereftalato de polietileno, e sen43 - O p roduto de múltiplas ^tap ado êste e o suporte apagados.
das de acêrdo com o ponto caracte22 - Qualquer processo de manuN. Guanatrat
rftsico 36, criacterizado pelo fato das
fatura para material de mancai, caditas camadas compreenderem aço
racterizado por ser conforme Subsinoxidável .aco doce, cobre, aço cL ce
/ceg o de Vendas 1 Av. Rad) tguos Ah 1L
e aço inoxidável, respectivamente
tancialmente aqui descrito.
• 44 - Processo para unir camadas
23 - Um material para mancai,
Agern Ia 1 Allia~to d 14~
Metálicas a explosivo e artigo :ndus7
caracterizado por ser manufaturado
trial incorporando as mesmas subspor
um processo segundo, o ponto 22.
Aftestsies prxbous Ma &nua ti2cesa
Poeld
tancialmente como supra especificado
24
- Um mancai liso ou material
e descrito.
para mancai segundo quaisquer dos
A requerente reivindica de acôrdo
pontos 1 a 11 ou 23, ou um processo.
com a Convencão Internacional e o
Em Er
segundo quaisquer dos pontos 12 a 22,
Art. 21 do Decreto-lei n 9 7.993, de
de -polietileno inclui até 40% em vo27 de agêsto de 1995, as prioridades
lume de óxido cuproso.
.,4±:a do O. 1. foi.
dos corresp ondentes pedidos . de posi25 - Um mancai liso ou material
tados na Re partição de Patentas dos
INmwesar Ctutb do • Mei! t P Pavinsentab da audio Rodomda
para mancai, segundo qualquer dos
Estados U r idos da América coe 4 de
pontos caracterizados de 1 a 11 ota 23,
fevereiro de 1950 sob n 9 6.793 e 25
ou um processo segundo qualquer dos
de outubro de 1960, sob n9 65.194.
pontos característicos 12 a 22, ca(N9 42.702 - 11.10.66 - Cr$ 120)
aworren
racterizado pelo fato de incluir ai o
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Publicação ferm de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade industrial:
Ç; 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correi, o prazo para o deferimento do pedido, die ante ai; dia
apresentar suas oposioties r.o Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles q ie. se tulgarem prejudicados.

tere-i:talato de polietileno até 40',; em
de óxido ckprico e, ou uma
:Cige. :ti cobre.
ieeeieerente reivindica de acôrdo
g ola e. Convenção Internacional e o
ar„ 21 do Decreto-Lei n9 7.903 de
Je aso de 1.945, a prioridade
do correspondente pedido depositado ao Repartição de Patentes da Inglaieeeep , em 14 de outubro de 1960,
Sob ina 33.376.
CIA° 42.592 -- 11-10-66 --- Cr$ 25.000J

-
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(12,5mm), caracterizado por um apalpador instalado no referido
trilho adaptado à montagem no cabeçote de soldagem, capas de
lugar elo posiçao paralela a junta acompanhar a linha a ser soldaa ser soldada, e carro que se des da e fazer com que o dispositivo
loca sôbre o referido trilho adap- soldador siga rigorosamente a litado à montagem sôbre êle de um nha de Joldagern, independenteequipamento cortador a fim de mente de pequenas deslocações
abrir um sulco de largura ótima acideetais do trilho em relação
para a soldagem, ao longo do re- a essa linha..
ferida junta, e adaptado também
13. Aparelho de acôrdo com o
para suportar um dispositivo sol- ponto 6,
dotado de um trilho desdador destinado a alimentação do tacável para suportar um carro
material
de
solda
e
à
soldapein
do
em operação orbital em tôrnc de
T2i1M0 N.° 133.094
sulco aberto pelo dispositivo cor- uma superfície cilíndrica, caractador.
Do 3 de outubro de 1961
terizado por ter urna cinta subs7." Aparelho de acôrdo com o tancialmente circular de metal,
ponto
6,
dotado
de
um
trilho
cirlie warch And Engin eering
maior do que a referida superfícular montado em tôrno de ao cie
• — ELzabeili, Nos a Jer- menos
cilíndrica, dispositivos para
uma
das
seções
de
ono,
• ,
espaçar
essa cinta a urna distânfia raleio à referida junta, disposisobstancialmente uniforme da
da invenção — Processo iivo nora fixar firmemente esse cia
p eriferia da aludida superfície, e
7.,ara soldar oleodutos trilho em posição paral e la, um
para fia á ia firmecarro adap + ado a cor ee e sôbrc o dispositivos
mente
contra
a deslocação ou detrilro em torno e paralelo à refePontos consiqutivos imita, motores para acionar sol in ha mento.
14. Aparelho de acôrdo com o
a dito carro ao redor do trilho,
1.".=roees_sa para soldar óleo- dis pos i tivo% cortadores. Montados ponto 13, caracterizado pelo fato
e
'lentes, autua linha no refee ido corro p aro formar um dos dispositivos de travamento,
mi
na da, caractel p.vdo pe- my ! ,--, lio-mira uniforme entre que contém, compreenderem colo a'u de colocar-se um liilho guia as ditas seeõos de cano a serem mes ou excentricos rotativos adap'eii,;(ira r Á. ao longo da referida 'tiladas, e soldad o res montado-es tados, ern intervalos, a cinta metá
Molhe e passar um dispositivo solri do carro o p r r, soldar o refe- tico circular.
ia! .r por essa linha sóbre o tri- .; , I n .ulen a fim de formar uma
la Aparelho de acordo com o
) mi... a fim de formar uma •• l daieo-a for , em tô eno da junta
ponto 6, caracterizado mais por
so l 'a r r e , )rosainente controlada.
N." Aparelho de acôrdo com o ter uni trilho orbital próprio para
)r.le:so de acórdo com o ponto 6, caraeterizado pelo fato ser ajustado em tôrno de um corjot„ito 1, para soldar a tôo° ¡un- de s trilhos serem acrescentados po . substancialmente circular.
ia pcoaa metálicas; caracteri- eola o fim de facildar operação disposilivos para conservar êsse
z. e ' pe:a tixação temporária de sucessiva, rem inte.ifee pien, entre trilho espaçado do referido corpo
um ferina. gaia adjacente c para- si.
e aplicar tensão no dito trilho,
atilo i, linha da junia a •er
'J." Aparelho de acôrdo com o urna pluralidade de superfícies
mondo-se
dispos:tivo corrito 6, caracterizado pelo fato do opostas formadas com precisão no
;i a nor esse trilho para abrir carro se: um veiculo único.
refe • lo trilho, e dispositivos de
um -mico tte predoterminada lar10. Aparelho de acôrdo com o tração nesse trilho para prover
gura entre as partes a soldar, e ponto 6, caracterizado pelo fato uma superfície de tração a um
• d i sso, fazendo-se passar uni de serem providos carros em se- t arro de deslocação orbital.
dismis i tivo soldador ao .longo do parado para o dipositivo de cor16. Aparelho de acôrdo com o
trilho, a f i m de alimentar
e o de soldagem.
ponto 15, caracterizado pelo fato
• o ii-orird de solda soldar a re11. Aparelho de acôrdo com o dos dispositivos de tração comtieride imita enchendo o .-eferido
ponto
ti, paru realizar diversas preenderem roldanas com supersubi I.
operaçoes, inclusive a soldagem fície e fricção, adaptadas a segu2: Processo de acórdo com .o numa linha predeterminada de um -..ar élitre elas uma parte do dito
poota 2, e oracterizado pelo fato él(ociuto ou semelhante, caracte- trilho.
(oe' iineraçaes de corte e soldagem rizado pelo fato de compreender
17 Aparelho de acordo com o
t "erilizados em serJriência.
um trilho circular próprio para ponto 15; caracterizado pelo fato
l'encesso de acôrtio com o ser montado em tórno do referido do referido dispositivo de tração
Z)1s q ' , 1 2, caracterizado pelo fato ffleoduto, envolvendo-o, um carro
consistir numa cremalheira e uma
(da .; oporseões de corte e soldagem adaptado a deslocar-se em fôr-no engrenagem sem fim.
sol ironorem-se uma a outra em se- do referido oleoduto sôbre o alu18. Aparelho de acôrdo com o
ei1V, e el e eeguloda.
dido trilho, uma superficie de tra- ponto
15, caractekizado pelo fato
disção
no
lugar
do
dito
trilho,
•parelho para formação de
do
referido
trilho ter uma superositivos
impulsores
de
tração
no
sole l oa em linha predeterminada p
fície
guia
interna,
na periferia e
(entre
°hiatos de metal tôpo referido' carro, próprio para coo- dispositivos de tração -formados
perar
com
a
referida
superfície
tônl,
cara.ctz.—izado"
trilhos
por
•
sôbre um elemento cilíndrico do
'paraa fincção de ao menos um de tração, motores adaptados ao trilho.
icionamento
dos
aludidos
disposi• "aferidos objetos peralelos a
19. Aparelho de acôrdo com o
Ujo l dispositivos soldo- tivos de tração, dispositivos de cone 15, caracterizado por ter um
"es riraotedos o correr sôbre o soldagem instalados no referido ír4 lho que Ansiste numa cinta
para formar uma carro, a dispositivos controlados flexível adaptada a conformar-se à
pelo movimento do referido carro superfície periférica geral de um
aoirio a p or sulca ontre ambos.
8.e Aparelho de acôrdo com o nora su prir corrente elétrica rio cano de grana( d'ill(11,zr.
pon{:n 5, para a soldagem de lun- onere%) soldador.
20. Ap arelho de acôr,to com o
15, en,- 1 ,,ler;zudo " e l o fa,„
12. Aparelho de ficArdo com o
h'is tôpo a tOpo, entre seções de
• IraCao oomore'3011.0 adjacentes, com parede de vonto 11, carciaerizado reli. faio
Wressurz de até 1/2 polegada de compreender um instrumento ender uma cremalheira e pinhões,

21. Aparelho de neônio com o
ponto 5, caracterizado por um trilho substancialmente ci 1- e ul
desmontável, provido de supedlcies guia, dispositivos nora a fixação do referido trilho a uni
oleoduto em opnto adjacetfle a ri.in
linha em que se vai soldar urna
junta circular, um carro adaptado
a ser montado amovivelmente no
referido trilho, e provido de elementos coo p erantes com as referidas su p erfícies guia que colaborem mfrtuarnente com os elementos de trarão dos referidos carro
e trilho, dispositivos acionador es
desses elementos de tração providos no referido carro, para moviioentar esse carro em relação ao
óleodrito, disnosit ivos operacionais • nrena entórios, montados no
referido trilho, e em tôrno do
dito carro ao longo da referida
linha, para realizar- unia operação
Pre p aratória à solda gem, dispo.
sitivos soldadores conduzidos pelo
refer i do carro 'também ao Êlligo
da referida linha, e dispositivos
Cr oni:rtoroplaa‘1 .oa reos
eercirntri- scoi a dr oe dpiato.
fim

rar as o p erações sucessivas dos
roí'orídos di sp ositivos operatórios
o d. coldar!em.
Finalmente, de acórdo com o
artigo 21 do Código da Proprie(Iode Industrial e a Convenção Internacional p orá a Proteção da
Proririedade Tao-lustrial, realienela
em D oris (1 %3I e revista na Halo
(1925‘, reivindica a prioridade
isadide donosi l ado na RepartiP atentes dos Estados
a nv
Ntrn Men gol) n.° ao 684 em
,re rhvo de 1960.
(•"." 42 503 --- 11-10-66 -t". ” C 51.

TÊRMO N9 136.273
De 7 de fevereiro de 1962
Requerente: Mandrel Industries,
— Estados unidos da América.
Título' "Anarelho senarador para
—ararão elétrica de eóres".
Privilégio de Invenção.
Pontos Característicos

1 — Um aparelho separador de tie
no caracterizado por possuir um cabecote sep arador com um feixe lu.,
mi moso emitido pelo mesmo tendo
uma
intensidade repreeentative, da
,fie tiv
idade de um artigo que está
sendo classificado, dispositivos para
dividir o f-, ire em i tido om primeiro
S eg UndO feixes, um filtro de vires
p ara o nrirne iro feixe, um segundo
filtrei de c ares para o segundo feixe
de limo côr d,ferente do primeiro filtro de côr, dispositivos amplificadores
.f,-.1-o--. 1 4irico5 c omíveis à luz transMitiAn através Ao 'pr imeiro filtr)
••••••
r11 c rlicoosifivos ampl ifica-"!e
-4^ -elétricos sensíveis à luz
' - ^r. -1:-.1tida através do segundo
de eA'r, cada dispositivo amplificador
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PATENTES DE ONVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da
da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para e deferimento do pedido, durante 3O dia °
poderão apresentardata
suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Tndustrial aqueles que se julgarem prejudicados.
tendo um terminal de saída, volta- Interrompida incluindo um segmento resistência catódica ligada com o di- e segando linhas de entisaaa para rea
gens se apresentando nos ditos ter- horizontal ou vertical além de um to do potencial mais baixo, o dito ceber os ditos primeiro e segundo Si_ 'minais de saída correspondendo à segmento obliquo ou inclinado.
catodo servindo como o ponto da po- nais, respectivarhente, e um termimagnitude .de feixes luminosos refle5 — Um aparelho, de acôrdo com tencial fixo com o qual o dispositivo
de saída conduzindo o sinal retidos de cores diferentes, um mistu- o ponto 3, caracterizado pelo fato de condutor unilateral é ligado em con- nal
• produzido pela combinação
rador compreendendo uma resistên- uma resistênCia no mesmo ser ligada seqüência do que a corrente requeri- sultante
do primeiro e segundo sinais e tencia ligada entre os ditos dois termi- com os dispositivos limitadores, dessa da para produzir a ação limitadora do
uma multiplicidade de graduacões
nais e uma derivação ligada com a forma o segmento adicionado é de- pode ser fornecida sem variação de parti
combinar proporções pre-deterdita resistência para produzir uma sengatado para produzir uma linha voltagem na derivação do dito potenminadas dos primeiro e segundo sia
voltagem, e valor da qual é determi- interrompida incluindo pelo menos ciômetro regulador de limite.
nais tais que para qualquer varianão
nado pela soma de frações das vol- dois segmentos inclinados.
11 — Um aparelho separador ca- em una ou ambos dos primeiro e setagens que se apresentam .nos ditos
racterizado
por
compreender
um
par
gundo sinais em qualquer groduaeão
6 — Um aparelho de acôrdo com
terminais de saída para acionar um
o ponto 3, caracterizado pelo fato da de amplificadores termoiônicos, ca- a proporção de cada um dos ditos
dispositivo ejetor de artigo. .
resistência: ligada com os dispositivos da uni tendo um terminal de entrada primeiro e segundo sinais conforme
2 — Um aparelho, de acôrdo com limitadores ser não-linear 'dessa for- ao qual sinais de entrada variáveis combinados é constante para produO ponto 1, caracterizado por incluir ma o segmento adicionado é curvo.
podem ser aplicados e um tendo um zir no dito terminal a saída rasulprimeiro e o outro um segundo ter- tanto . determinada nelas proporeAes
dispositivos comutadores inversores
—
Um
aparelho,
de
acôrdo
com
minal de saída; dispositivos mistura- contribuídas por cada um dos ditos
operacionalmente ligados entre pelo
O
ponto
3,
caracterizado
por
incluir
dores proporcionadores tendo primei- Primeiro e segundo si nais e um cir'menos um dos dispositivos amplificadores foto-elétricos e o misturador dispositivos comutadores inversores ra e seeunda linhas de entrada liga- cuito seletor elétricamente ligado
Para Permitir que a operação de de- interpostos entre pelo menos um dos das com os ditos primeiro e segundo com o dito terminal de sa ída dei o
sengato-escura ou clara seja e' da dispositivos amplificadores e o dispo- termina i s de saí da dos ditos emoli- controlado pelos dis positivos mista.
sitivo misturador para permitir que ficadores termolônicos renectivamen- radores
seletivamente em zonas diferentes.
prop orcionadores, o dito cir.
seja obtida operação de desengate- te, e um termi nal de saída cor duzin- culto seletor
sendo sens ível enPvieRI
3 — Um aparelho separador ca- escura • ou clara.
do o sinal resultante produzido pela sinais dos ditos dis posi tivos rnistiina;=
racterizado por possuir um cabeçote
combinacão das saídas elétricas dos
separador- foto-elétrico com um feixe o 8 — Um aparelho, de acôrdo com ditos d ispositivos amplificador es fo- dores produzidos pelos valôres naea
ponto 3, caratecrizado pelo fato dos
determinados dos dois sinais nrnnot'a
lum inoso emita pelo me smo uma
misturadores serem equi- to-elétricos e tendo uma multinl ici- cional mente combin a dos o/infra:me
intensidade representativa da refle- 'dispositivos
dade
de
gradmi
eões
nara
combinar
com o dito terminal de salda
determinados pelo altista dos ditos
tividade de um artigo que está sendo padas
Proporcões ore-determinadas rias saíclassificado, dispositivos para divi- e uma válvula supressora tendo um das dos dispositivos amplificadores diso ositivos mistura dores.
17 — Um aparelho senarador Ca.
dir o feixe emitido em primeiro e eletrodo ligado com o dito terminal teamoiA nicos tais oue nora aualaner
segundo feixes um filtro de côr para de saída e um catodo ligado com uma variarão PM uma ou ambas as inicias racterizado em comb inaeão - por coma
nreender
um nar de terminais de
o pri meiro feixe, um segundo filtro linha de menor potencial que o dito de amp lificador em nua loner gradua- da de amplificador, disnositivos saí.
terminal
de
saída,
a
dita
válvula
sude côr Pára o segundo feixe de urna pressora tendo um eletrodo de con- cão a pronorcão de apirlo de cada turadores ap odo termin eis de .P
côr di ferente do Primeiro filtro de
quando comb in ada é de amplificador, clisnositivos
amolado com a saída de vol- amplifi cador
Para produair no d i to ter radores tendo terminais cie ant-vrma
côr para o segundo feixe de uma cr trôle
tagens de um dos ditos ampl ifica- constante
inal
diferente do primeiro filtro de côr dores
a
saída
resultante determinada,-m ligados entre os terminais de aat.da,
para controlar a polarização do nelas nronoreões
• primei ros disnos it ivos apinufiegrinegs catodo
contribuídas nela do ampli ficador e tendo um tearelaal
da
grade
da
válvula
para
foto- el étricos nOM P r OdUZ!r unia sa í tornar a válvula supressora conduti- saída de cada , mol i cador: um me-, de saída do misturadas, um.a etana
i ca sensível à luz transmitida-daelétr va e criar um curto entre o dito ter- canismo cl assi ficador sensível á vol- snnreasora te r, (In nrn ./ efrn-ln r."";',1.•
el étricam ente --lado com o tivo de corrente B rado eom o tearstia
através do nrim ai ro filtro fl.
'sede salda do misturacior e a tagem
d i soositivos amolifieadores minal
team in al de s a f da dos di tos financie- nal de sa ída do m istorp riae
g undo
ion erta
dita
linha
sem
pre
aue
a
saída
do
divos
mi
foto-elétricos Para nroduai r uma to amplificador alcançar um valor
stura dores nronorc iona dores P todo l igado com nma nha ri.;An..
sensível anenas a valôres de voltagem tenci al menor oue n rufoli t.rrni.,^1
seda el étrica sensível h loa transmi- predeterminado.
resultantes convenientes nre-d atermi- saída p ara curto-circui to a soma I do
tida stralnçs rl seamndn filtrn rl p eór
disnositivos m i sturadores harmon i za9— Um aparelho separador foto- nados produzi dos pelos ditos disposi- minturador e a dita
nitar-4•Y
dores ou nronorei Ona 'inreS f1d ^ nrl elétrico bicromático, caracterizado tivos mistiiradores.
etap a suoressora 4 Miai a •-la.
ao e segunda. linhas d e ertrarla-mei por um circuito m i sturador para a
a, dita eia-na 511 "e"~ n fe.".4 ^ Vref.
— um aparelho, de acôrdo -com el
ligadas nnm na ditos nrimn e s a- obtenção de uma característica de o 12
er,rn »ui
11 caracteriaari n nelo fato etrodo de con taAla
gtinrin d i snoSiti vos am nlifie ^ flores fo inclinacão para o exterior do mesmo dosponto
dos terminais; do dito einniitaaadre'• e
d
isnositivos
mistorarlores
serem
resnectivam eo te. e uni-toe)érics, comoreendendo um primeiro terminai toa nados ajustáveis de forma a as- sensível a um r, O f .nc4 n1 tr,p-rip+.»”4.1n .
• term loal de sa ída
*inch-) en
n sinal de saída e um segundo term i nal de se g urar às pronoareipa rel
ativas das supressoraroesny, "ara t rmi. " A, etana,
resultan te. prad oaldo nele nemis'
salda nos quais se anresentam volt
a- saídas de molificada: afetando
conti n tiva nuando • a aafda
a
das sF,saoq pi4triaas doa rI41-pc
gens cada uma correspondendo à
do mistura d or p ara o fim de no terminal do di+n arrinlifieador
tivO s P rn " lif ' ;' . inr^ g fofo-eléfiriens
magnitude de um feixe de luz refleti- saída
a inclinarão da dita linha de atinge um valor nre-determinado
'tendo uma multinlicida de de aiustes da de uma côr diferente uma reais- variar
ação causada pela saída resulpara comb inar nronoreões ore de ter- tap ei a ligada entre os ditos dois ter- senar
18 — Um'aparel ho senaradnr ca.
racteri zado nor com oreen dea ern romminsdas das sairias rios disnositivos minais, uma derivacão li gada com a tante.
— Um aparelho, de acôrdo com binacão um par de atordifieadOr es •
amolifi ca dores foto-elétricos t nln 011° dita resistência no qual se apresenta o 13
12. caracterizado pelo fato ter maônicos ten do terminais- ria
na-a nnalnn., varlepAo Prn "Ama on uma voltagem resultante proporcional de ponto
i
'd
spositivoslimitad ores serem in- traria aos auais sinais d e entrsda
ambas as saídas do amolifi cacior em à soma das fraeões das voltagens que clu ídos
rios arno li f a dores rara variáve i s nndem ser a rol ea dac e tenqualquer gaa d lia , Sa n rrrnianraig n • d. se ap resentam nos ditos term inais de l imitar num
a sa ída dos m esmos ele for- do termi nais de sa íd a. disnositil,og
cada saída de amol ificacior felnri4n saída .a nosirão da dita derivacão na ma
a adicionar um sem ento na dita mistu radores ligados entre as tavroicoml-d oada cantante nora no-alua-ia dita resistência determinando o vano d i to terminai a sr,cria ras"it9rte lor da volta gem resultante unia cir- linha de separarão d i ferindo em in- raia de sa ída. e uni rneeaniemo e l esdet-eamin e da T1P A,S 11VO IN OrceS . s ermtrI- cuito elétricamente ligado com clinar% do restante da linha de se- sificador sensíve l à volta gem aciona.
do pelos- disnositivos rnistu - e 4 n r es .os
buídas pel a sa ída de CArT A all1" i ' fl e q - a dita derivanão e sensível a apenas pararão.
, dor, e um circuito gatatnr plAtrien.. a val ores de voltagem resultante de14 — Um aparelho. de actirdo com ditos dispo sitivos rnietnrndm' eg ten.
mente l igado com o te .”minel d e sar sejados ore-determinados, e disposi- o ponto 13. ca rabterizado *Pelo fato do três terminais, dois saodO
rimr,uff.
-daecontrldmaios ta tivos nara produzir um seemento ho- de uma resistência ser li garia nos te rminais de saída,,
m isturadores nronorc lons dores, o dito rizontal e vertical na característica dispositivos l imitadores Para fazer cador. e 0.-terceiro sendo um termt.
circuito seletor sendo sensível ene- de linha inclinada do a parelho com- com alie o se gmento de linha adicio- nal de sa ída m i stura dor se naiginennas e d efPr M in edOS sinais resultan- preendendo um d ispositivo condutor nado da linha de separação seja in- do dos di tos dispositivos misturarloa
res e ligado com o mecan isrn a elessía
tes dos digrn nritiVe, Mint”rn,10- unilateral e fetivamente ligado entre clinado.
reS produaidos pelos valôres deserta- o terminal de saída de um dos ditos
15 — Um aParelho de acôrdo com ficador, um dispositi vo condutor
dos nredefearninados de saWa. PW ri - disp ositivos amnlificadores foto-elé- o ponto 14. caaacteriaado pelo fato lateral operaciona lmente lindo entre
cas dos nri m eiro e seaunri a• rl i snositi- tricos e um ponto de Potencial fixo da resistência dos dispositivos limi- o terminal de saída do di to mistura.
• vos amol ifieg rioaes foto- el étricos pro- para limitar á salda do mesmo ao tadores ser não-linear em conse- dor e uma l inh , e em pntenciel
porci on a lmente combinados confoame dito valor de potencial fixo.
qüência do que o seemento de linha nor aue o terminal de sa ída do dito
misture dor, o dito disnositivo
de termi nado pelos dispositivos mistu10 — Um aparelho, de acôrdo com somado é tornado curvo.
tor unilateral tendo 'disnositivos haradares.
o ponto 9, caracterizado por incluir
16 — Um aparelho separador, ca- ra torná-lo condutiva a estabelecer
4 Um aparelho, de acôrdo com um regulador de limite compreen- racterizado pela combinação de: dis- um curto entre o term io al do dito
O ponto 3, caracterizado por possuir dendo um poteciômetro ligado entre nositivos para produzir UM primeiro mi sturador e a linha de notencial
tim dispositivo_ limitador apropriado o ponto de Potencial mais elevado e sinal condicionada à tefletividade de inferior quando uma saída de amtlipara ser-ligado com o circuito de sal- um p onto de potencial mais baixo, luz de uma c& do objeto. dispositivo ficador atinge um nível pre-determia
da de
de pelo menos um dos disnositivos um dispositivo condutor termoiônico nara produzir um segundo sinal con- nado.
amplificadores foto-elétricos para tendo um anodo, uma grade de con- dicionado à refl exão de luz de Uma
19 — Um aparelho separador Ca,n
permitir que seja obtida uma curva trôle ligada com um ponto no oito segunda côr, di spositivos mistorado- racterizado por compreender 'emi
característica na forma de uma linha potenciômetro e um catocio com uma res proporcionadores tendo primeira oembinação um par de amplifice
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita clé acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
1 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido. durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

res ,cada um tendo um terminal de
saída, ‘un misturador com terminais
extremos e um terminal de saída, os
terminais extremos cada um sendo
ligados com terminais separados do
amplificador, uma unidade superssora tendo um eletrodo de contrôle para torná-lo condutivo e tendo um
eletrodo condutor de corrente e um
catodo ;o eletrodo condutor de corrente da unidade supressora sendo
operacionalmente ligado com o terminal de salda do misturador e o
dito catodo sendo ligado com uma
1inha a um potencial inferior . ao do
,clito terminal de salda do misturador,
e um acoplamento entre o dito eletrodo de contrôle e um dos terminais
do dito amplificador para controlar
a polarização do dito eletrodo de
contrôle, dêsse modo quando o nivel
no terminal do dito amplificador
atinge uni valor pre-determinado' a
válvula supressora é tornada condutiva e um curto é criado entre o terminal de salda do dito misturador
e a dita linha • de potencial menor.
20 — Um aparelho, de acôrdo com
o ponto 19, caracterizado pelo fato
de um seguidor de catodo ser fome-

ciclo para o terminal de saída cio
misturador, o dito seguidor tendo
uma grade de contrôle ligada com o
terminal de saída do dito misturador ,e um tiratron ser acoplado com
o dito seguidor de catodo.
21 — Um aparelho, de acôrdo com
o ponto 19, caracterizado pelo fato
de cada amplificador incluir uma
etapa seguidora de catodo acoplada
com o amplificador em conseqüência
do que a corrente paralisadora do
circuito de saída do misturador circulando na etapa supressora será
substancialmente sem efeito sôbre
quaisquer outros dispositivos misturadores semelhantes ligados com o circuito.
22 — Um aparelho caracterizado
por compreender em combinação um
par de amplificadores, cada um com
um terminal de saída, dispositivos
misturadores ligados entre os terminais de saída de ambos os amplificadores para combinar a saída dos
mesmos e tendo uni terminal de salda de misturador nascendo do mesmo, uma etapa supressora tendo um
par de eletrodos, um sendo operativfunente ligado com o terminal de
saída do misttu'ador e o outro com

uma linha de potencial inferior ao do
terminal de saída do dito misturador
para provocar um curto através do
terminal de saída do dito misturador
e a dita linha quando a etapa supressora é tornada condutiva, a dita
etapa Supressora tendo um eletrodo
de contrôle e uma conexão entre o
dito eletrodo de contrôle e um dos
ditos term inais de saída do amplificador para tornar efetiva a etapa
supressora quando a saída no tenni,
nal do dito amplificador atinge um
valor pre-determinado.
23 — Um aparelho separador caracterizado por possuir um cabeçote
classificador foto-elétrico, com luz
emitida do mesmo ,tendo uma intensidade representativa da refietividade de um artigo que está sendo classificado, primeiro e segundo filtros de
côr de cores diferentes dispostos para receber partes diferentes da dita
luz, primeiros dispositivos amplificadores foto-elétricos para produzir
uma saída elétrica sensível à luz
transmitida através do . segundo filtro
de côr, dispositivos misturadores proporcionadores tendo primeira e segunda linhas de entrada ligadas com
os ditos primeiro e segundo dispositi-

vos amplificadores foto-elétricos. respectivamente, e um terminal de saída conduzindo o sinal resultante
produzido pela combinação das saídas elétricas dos dis ,,oitivos amplificadores foto-elétricos e tendo uma
multiplicidade de graduações para
combinar proporções pre-determinadas das saídas dos dispositivos amplificadores foto-elétricos tais que para variação em uma ou em ambas as
saídas de amplificadores em qualquer graduação a proporção da salda de cada amplificador quando combinada é constante para produzir no
dito terminal a saída resultante determinada pelas proporções contribuídas pela saída de cada amplificador,

e um circuito seletor elétricamente

ligado com o comandado pelos dispositivos misturadores proporcionadores, o dito circuito seletor sendo
sensível aos sinais no terminal de
saída do dito misturador produzidos
pelos valôres pre-rleterminados da
saída elétrica dos dispositivos e amplificadores proporcionalmente combinados conforme determinado pela
graduação dos ditos dispositivos misturadores.
(Np 42.706 -- 11.10.66 -- Cr$ 15)

CÓDIGO ELEITORAL
COM AS ALTERAÇÕES DA •
LEI N° 4,961 — DE 4 DE MAIO DE 1966
DIVULGAÇÃO N° 608
Preço: Cr$ 300
À VENDA
Na Guanabara
Seção de vendas: Av. Rodrigues Alves, L
Agência I: Ministério da Fazenda
Em Brasília
Na Sede do DIN
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembedso Postal
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feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da
• correrPublicação
p ublicarfto cornewrã
o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante ésse
prazo poderão a p
resentar
suas
oposições
ao Departame1110
-, Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem
udicad
o prej
s com e• coneesstto do r gLstro reque
rido
Termo n.° 753.654, de 6-6-1966
Swing Indústria e Comércio Ltda.
-Guanabara

• pestana e sobranceiras, prepados para
embelezar cilicia e olhos, carmim pare
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido pe
- rfumadc
ou não, sabonetes; lentitricios em pO
' SWING INDÚSTRIApasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, Pentes, vaporizadores de perfuE COMÉRCIO LTDA,
me; escóvas para .dentes, cabelos, unhas
e cílios. sa q uinhos pertumado, preparaNome Comercial
dos em pó, pasta, liquidas e tooloo
Têruso n.° 753.086, de 6-6-1966
praa o tratamento das unhas, dissoi
Companhia Dyrce Indastrlal, Perfuma- ventes e vernizes, removedores da cuti
ria, Estampari ae Carnagem
cuia, glicerina ekSumada para os cabeio:
Guam bdia
e preparados para descoloir unhas
cdlios e pintas ou sinais atificials,. óleo,
p ara e pele
Termo n.° 753.085 de 6-6.1966
Sabino Oliveira, Indústrias S.A.
Pará
INDÚSTRIA BRASILEIRA
•

COLONIAL

Termo n.° 753:090. de 6-6-1966
Agpharm Á., G.

Classe 3 ,
Um preparada iniotonolitico
Termo n. o 753.091. de 6-6-1966
(Prorrogação)
Prod atos Químicos Fontoura Limitada
São Paulo

sas para maigaus, molhos. molusco.,
Imostarda, mortadela, nós moscada, na
zes. óleos comestiveis, ostras, ovas,
pães, paios. pralinés pimenta, pósi sobra
pudins, pickles, peixes, presuni a. pa.
tés, p eta-pois, pastilhas, pizasee vadia%
queijos, rações balanceadals msora
mals, requeijões, sal, saga. rardinba•
sanduiches. sorvetes, suai de tomate e de
trutas, torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas pare ali.
mento de animais e aves, torresa
toucinho e vinagre.
Têrmo n.° 753.092, de 6-6-1966
(Prorrogaão)
J . & E. Atkinson Llmited
Inglaterra

Classe 48
PRORROGAÇÃO
Para distinguir: Perfumes, essências, e
tratos. agua de colônia, água de touc acador. água de beleza, água de • gnin a
PRORROGAÇÃO
água de rosas. água de alfazema. águ a
para barba, loções e tônicos para oe
cabelo, e para a pele, brilhantina, ban
dolina. "batons" cosméticos. fixadora
de penteados.. petróleos, óleos para
cabelo, crave r ejuvenescente, cremes gor
durosos e pomadas para limpeza d a
Indústria Brasileire
pele e "maquilage" depilatórios. desa
dorantes, vinagre aromático, pó de arro
Classe 48
e talco perfumado ou não, lápis par a
Clas-se 46
Classe 46
Para distinguir: Perfumes. essência& Of.i
pestana- e sobranceiras. preparado par a
FW para limpar
Sabão co,,-.1
tratos. água de colônia, água de toucas
embelezar cílios e olhos, carmim par a
sador, água de beleza, água de guina,
Termo n.? 753.089. de 6-6-1966
Termo n.° 7 g 3088. de 6-6-19%
o rosto e p ara os lábios, sabá° e creme
Old Rio — Comérrio e Representações água de rosas, água de alfazema água
para barbear, sabão liquido perfumado Companhia Dyrce Industr ! al. Perfumap ara barba, loções e tônicos
IALbtada
para oiti
ria, !Estampar; ae
ou não. sabolietes, dentitricios em pó
nagein
cabelos e para a pele, b rilhantina. ban-•
juanabara
Pasta ou liquido, sais p erfumados sara
Guanabara
dolina. " batons". cosméticos. Fixadores
banhos. pentes, va porizadores de pertu
de p enteados, p etróleos, óleos
para as
me, esc8vas para dentes, cabelos. unhas
cabelo, crave rej uvenescente cremes
gorcílios. saquinhos nerturnado. preparadurosos e pomadas para limpeza da
dos em pó. pasta. aquidos e tijolos
pele e "maquilage" dep ilatórios, deso.
para o tratamento das unhas, dissoldorantes,
vinagre aromático, pó de arroz
ventes e vernizes, removedores da cutíINDÚSTRIA BRASILEIRA
e talco perfumado ou não. lápis para
cula. g licerina p erfumada para os cabep
estana
e
I ndústria 'Brasileira
sob ranceiras, p reparados para
m e p reparados Para descolorir unnaa
e mbelezar . cilicia e olhos,
carmim para
Classe 48
:Mos e pintas ou sinais artificiais. óleos
o
rosto
e
para
os
lábios.
sabão
e creme
Classe
41
i'ara
distinguir:
Perfumes,
essências,
ex.
Para a pele
ratos, água de colônia, água de touca Alcachofras, aletria, alho. aspargos. siara barbear, sabão liquido perfumado
• Vrnio'n.° 753.087 de 6-6-1696
udor. água de beleza, água de quina açúcar, alimentos para animais, amido, ou não, sabonetes. dentifriclos em oó
Companhia Dyrce lahistria!, Perfuma-, qua de rosas, água de alfazema. água Men oas. ameixas, amendoim, araruta pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pèntes. vaporizadores
ria. Estampar! ae Cartonagem
oara barba, loções-4 tônicos para os arroz, atum, aveia, avelãs, aze:te azei- me,
de p erhis
abalos e para a pele, brilhantina. ban- tonas banha, bacalhau, batatas.. balas. e esc8vat para dentes, cabelos, unhas
Guanabara
cílios,
saquinhos
dssin*a. "batons" cosméticos, fixadores biscoitos, bombons, bolachas. baunilha,
p erfumado, prepara.
de p enteados, petróleos. óleos para Os café emspó e em grão, camarão, canela dos em pó, pasta; liquidos e tijolos
abalo, creve reluvenescente, cremes gor- em pau e em pó, cacau, carnes, chá. Para. o tratamento das unhas, disso/.
durosos e pomadas para limpeza da caramells. chocolates, confeitos, cravo ventes e vernizes removedores da 'cutia
cula, glicerina per fumada para
ode e "maquilage" depilatórios, deso. cereais, cominho, creme'de le:te. cremes los e prep
os cabe.,
d imenticios, cro q
nelYSTRIA BRA SILEra
lorantes.
vinagre
aromático,
pó
de
arroz
uetes. compotas. can, cílios e p arado., para descolorir unhas.
?." talco perfumado ou não, lápis para pica, coalhada, castanha, cebola. condi.
intas ou sinais artificiais, 6/eos
Para e Pele
nestana e sobranceiras, p reparados para mentos para alimentos, colorantes.
Clêsse 48
, mbelezar cilicia e olhos. carmim Para chouriços, dendê, doces, doces
Termo
n.°
753.095, de 6-6-1966 de fruPara distinguir: Perfumes. essências ex.
rosto e p ara os lábios, sabão e creme tas. espinafre essênc:as alimentares,
emS.A. Philips do Brasil
tratiss, água de colônia, agua de touca. 'ara barbear.
sabão liquido perfumadc padas, ervilhas, enzovas, extrato de toêdor. água de beleza. água de quina ar não, sabonetes, dentitrIclos
São Paulo
em pó mate. fa rinh as alimenticias favas féágua le rosas, água de alfazema, água mata ou liquidc, sais
p erfumados pare culás, flocos, farelo, fermentos.. feijão
para barba, loções e tônicos p a!a os lanhas, pentes. va p orizadores de pertu
Nos frios, ruras secas naturais e crisCabelos e para a pele. brilhantina. ban- me, esceivas pais * dentes, cabelos. unha talizadas.
glicose, goma de mascar,' gor
dolina, "batons" cosméticras , fixadores
clos. saquinhos p erfumado, prepara duras, grânulos, grão de bici gelatina
de penteados p etróleos. óleos Para
-loa em Pó. p asta. liquido, e tijolo: g oiabada. g
eléias,, herva doce hem
Os liara o tratamento das unhas, disso)
cabelo creme revanescente, cremes sor.
mate, hortaliças, l a gostas, linguas, leite
v
durosos e p omadas para * lim peza da entes e vernizes, removedores da cuti. condensado. le:te em pó. le
g umes em
mia. glicerina p erfumada' para os cabe
pele a ma q uilage le p
Classe 8
ilatórios, deso- s e p
conserva, lentilhas, linguiça louro, mas.
reparados
p
ara descolorir unnas ias alimenticias. mariscos, manteiga, Iam LII,ÃCL, WS de precisão, instrumuitcra
dorantee, vinagre aromático, pó de arroz I
• talco perfumado ou alo,
ou sinais artificiais, óleos margarina, marmelada macarrái, mas- científicos aparelhos de uso comumn
Japis pera lios e pintas para
s pele
sa de tons, mel e melado. mate, mas- 'astrumentos e arderelhos didáticos: moi..
dez

a zah

DULCE

PARIS-AMOR

Phililustre

de tôda a espécie ;acessórios de
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Pablicação feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
correi o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade. Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

aparelhos elétricos (inclusive válvulas,
lâmpadas, tomadas, fios, soquetes, etc.);
aparelhos fotográficos; radiofónicos, cinematográficos, máquinas falantes, etc..
discos gravados e filmes revelados
Termo n. 753.093. de 6-6-1966
( Prorro aão)
J. 6 E. Atkinson Limited
Inglaterra

9

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, as
tratos. água de colónia. água de touca
cador água de beleza, água de quina
;pua de rosas. água de altazsma água
para barba. loções e tônicos para oe
cabelos e para a pele.. brilhantina. bandolina. "batons" cosméticos. tixadore:
de penteados. Detr6leos. óleos para o:
cabelo. creve reluJenescente. cremes gor
durosos e pomadas para limpeza de
pele e "maquilage" depilatórios, deso
dormites. vinagre aromá .too. p6 de arro2
e talco perfumado OU UÀO. lápis pare
pestana e sobranceiras. preparados pare
embelezar cibos e olhos. carmim pare
o rosto e para os lábios. sabão e crena
para barbear. sabão liquido perfumadc
ou não, sabonetes. dentifriclos em pó
pasta ou liquido, sais perfumaios pare
banhos. pentes. vaporizadores de pariu
me. esotivaa para dentes, cabelos. unha*
• Otos. saquinhos perfumado, prepara
klOs em Dó. pasta. liquidas e tijolo.,
para o tratamento das unhas, disso)
ventes e vernizes, removedores da cuticuia. glicerina perfumada para os cabelos e preparados para descolorir unhas
cibos e pintas ou sinais artificiais. óleos
para a pele
ITêrmo n.9 753.094, de 6-6-1966
ti C B (Union Chimigue-Cheznische"
Bedrijven)
Bélgica

-Termo n.° 753.097, de 6-6-1966
Julius Schmid, Inc.
Estados Unidos da América

CANDEF'TIN
Classe 3
Unguento vaginal e tabletes vaginais
Termo n. o 753.098, de 6-6-1966
(Prorrogaão)
Colámbia Broadcasting Systern, Inc ,
Estados Unidos da Amérira

.:erems• comunho creme de leite.

HELP

Classe 48
Artigos da classe
Termo n.° 753.103, de 6-6-1966
Marina Lima & Cia. Ltda.
Guanabara

Marina Lima & Cia. Ltda.

GIJAXIJPE
INDÚSTRIA ';;IASILEIRA

Classe 41

Alcachofras, aletria, alho. espargos.
Classe 3
Especialidades e produtos farmacêuticos @(ZcSO!, alimentos para animais, amido.

Indústria Brasileira
Classe 11
Artigos da classe
Têrmo n.° 753.104, de 6-6-1966—
Marina Lima & Cia. Ltda.
Guanabara

Silver Plate
Marina Lima & Cia. Ltda.
Indústria Brasileira
Classe 11
Artigos da classe

Termo n.'ç 753.105 de 6-6-66 i
Geral do Loureiro de Moura
Minas Gerais

gral& 2,a&

CUM c!

eimenticios, croquetes, compotas. cars
-uca. coalhada. castanha. cebola. condi
nentos oara alimentos. coloranres
cáouricos, dendê. duces, doces de teu.
as espinafre. essências alimentares. Mw.
nadas, ervilhas em:ovas. extrato de to
-nate. farinhas alimenticlas, favas, fé
:ulas. flocos tareio, fermentos, feijão
figos, trios. trutas sêcas naturais e cri&
rilmadas: glicose, goma de mascar. gor.
duras. grânulos, grão de Pico, gelatina.
oiabacia geléia.s 'serva doce. herva
iate. nortalças lagosta& tingiras. leite
ondensado !ene em pó, legumes Sr
onserva. lentilhas . snguiça. louro, mas.
Classe 8
ias alimenticias mariscos, manteiga
Discos para máquinas falantes e para nargarma rnarrneiada macarrão mas.
fonógrafos
a de tomate mel e melado. mate mas
ais para mingau& molhos. moluscos
Termo n.° 753.099, de 6-6-1966
nostarda mortadela nós moscada no
(Prorrogaão)
:,es ó leos Jornesti veis: ostras ovas
The New Home Sewing Machine
,aes paios pralinés pimenta. pós para
Company
sudins. pick es peixes, presuntos. pa.
rês. aetit-iscns pastilhas pizzas pudins;
lucilas eaciews balanceadas para mairequeiiões. sal. sagu, sardinhas
ianduicaes salsichas, salames, sopas en
atadas. ~vetes suco de tomates e de
Tutu: torradas. tapioca, tâmaras talha.
lei tremoços. tortas. tortas para aliClasse 6
mento iP animais e aves. torrões.
Máquinas de costura e suas partes
,carcinhc e vinagre
Termo n.° 753.100 de 6-6-1966
Termo n.° 753.102, de 6-6-1966
Societé Anonyme des Etablissements Queen -- Cosméticos Científicos Ltda.
Louis Regnier
Guanabara
França

isAISTABRON

1.0"COMIN

ama, banha nacanau, batatas. n“
oitcoitos. bombons, bolachas. baunilha
.0( em pó e em grão. cansarão, caneta
em pau e em pó. ca,cau. carnes, chã

zaramelOs. chocolates. confeitos, cravo

Classe 42
.
Bebidas alcoólicas, aguardentes, licores
e aperitivos diversos
Têrmo n.9 753.101, de 6-6-1966
Classe 3
Produtos Alimentícios Guaxupé Ltda.
Especialidade se produtos farmacêuticos
Minas Gerais
Têrmo ts.° 753.096, de 6-6-1966
U.C.B. (Union Chimique-Chemischs
Bedrijven)
Bélgica

.itréndoas. 'temas. amendoim. araruta
arroz atuni aveia, avelãs, azeite, aze.:

Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 753.106, de 6-6-66
J. J. Queiroz i Cia.
Amazonas

Classe 41
• Café moldo
Termo n.9 753.107, de 6-6-66
Café Cangerê Ltda.
Minas Gerais

CAFE CANGERE
Classe 41
Café torrado, moído e moído
Termo n.° 753.108, de 6-6-66
k3oaventura dos Santos
Bahia
PRORROGAÇÃO
CONF E IT A.R I A , SORVETERIA
E BAR 1RAJ
Salvador–Be
Classe 41
Título de estabelecimento
Têrmos as, 753.109 e 753.110, de
6-6-66
Cerâmica Blockfort Ltda.
Bahia

C AM AQAR
Ind.. Classe 43
Bebdas refrigerantes e xaropes. concen
irados e outros preparados para fez, r
a mesma: refrescos e águas naturais
artificiais, usadas como bebidas.
incluídas na classe 3
Classe 16
pare distinguir: Materiais para const-ii
'25es e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos, batentes, balaustres, bh,
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cós de cimento, blocos para pavimentaTermo n.° 753.115, de 6-6-1966
ção. calhas, cimento. cai, cré. chapas
Euclides Londero & Filhos Ltda,
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
Rio Grande do Sul
chapas para coberturas, caixas dágua
caixas de descarga para etixos, edificações p retnoldadas, estuque. emulsão de
base astáltico, estacas, esquadrias. estrorixas metálicas para construções. lame.
las de metal. ladrilhos,. lambris, luvas
de Junção. !ages. lagentas, material isolante contra trio e calor, manilhas. massas pare revestimentos de p andas. madeiras para :onstruções. mosaicos, produtos de base astáitico. produtos para
tornar im p errneabilizantes as argamassas de cimento e cai, hidráulica. pedregulho, p rodutos betuminosos. impermeabilizantes hquidos ou sob outras formas
para revtstimento e outrus como na paClasse 41'
vimentação. peças ornamentais de ciCafé
em
grão ou moído
mento ou gesso para tetos e paredes
Termo n. 9 753.116, de 6-6-1966
papel pare forrar casas, massas antiEuclides Londero t Filhos Ltda.
ácidos para uso nas ..onstruções. .par
queres. p ortas, portões. p isos. soleiras
Rio Grande do Sul
para portas, tilolós. tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de vtntilação, ta m
ques de cimento. vigas. vigamentos e
vitrõs
Termos ns . 753.11f e 753 .112, de
6-6-1966
Banco de Administração S.A.
Bahia

1

Termo n.o 753.118, de 6-6-1966
Corcel — Corretores de Seguros e
Representações Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n.° 753.123., de 6-6-1966
Aprçl — Impôrtadora de Aparelhos
' Precisão Ltda.
Rio Grande do Sul •

APREL

1

CORCEL

Classe 6
Máquinas

Termo n.° 753.124, de 6-6-1966
Arroiolan Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 50

Exploraão doçs serviosç de administr4.-

ção, corretagem, agenciamento de seguros e representações em geral
Termo n.° 753.119, de 6-6-1966
Escritec
Assistência Técnica e
Comércio Ltda,
Rio Grande do Sul

ASCOT[

AR

ROIOLA N:

Classe 35
Couros, peles, lã e crina animal
Termo n.o 753.125, de 6-6-1966

Madeireira Paranaense Ltda,
Rio Grande do Sul

Classe 41•
Café em grão ou moído
Termo m° 753 .1 17 de 6-6-1966
"Loc" Corretagem de Seguros Limitada
Rio Grande do Sul
Classe 50
Operações bancáriças, administração de
bens serviços de corretagem, investimentos, créditos e fi nanciamentos, cambio e planejamentos econômicos
Classe 33
Operações bancárias em geral, bem
como a dministração de bens
Termo n. o 753.113, de 6-6-1966
Banco de Administração S.A.
.
Bahia

BANCO DE.
ADMINISTRAÇÃO
S.A.
.
Nome Comercial
Termo n.° 753.11 ;17, -4:1-e- 6-6-1966
Café Paraná Ltda.

APREL
Classe 8
Aparelhos elétricos, manufaturados e
semi-acabados
Termo n.° 753.122, de 6-1966
— Imp ortadora de Aparelhos de
Precisão Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 50
Prestaãço de serviços em seguros
Termo n.o 753.120, de 6-6-1966
Mabaroai — Incorporadora e Construtora Ltda.
Rio Grande do Sul

MA /SARDA.
Classe 41
Café em grão, torrado c moido

APREL

Classe 50

Prestaão de serviços em construção

gakiC~
Classe 17
Material para escritório
Termo n.° 753.121; de 6-6-1966
Aprel — Importadora de aparelhos de
Precisão Ltda.
Rio Grande do Sul

LOC

1

3

Classe 11
Ferramentas

Classe lo
1Qateriais para construção
_
Termo n.° 753.126, de 6-6-1966
Frederico Jostmeier

• Rio Grande do Sul

GARAGE
MOINHOS DE VENTO

Classe 50
Garage e oficina mecânica
Termo n.° 753.129 de 6-6-1966
Rodrigues & Filhos Ltda,
Rio Grande do Sul

Cachoeira
Classe 44
Industrializaçáo de fumes extra

de
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Térmo n.0 753 .127, de 6-6-1966
Frederico Jostmeier
Rio Grande do Sul

Termo n.° 753 . 133, de 6-6-1966
Matadouro Gavião Ltda.
Rio Grande do Sul

MATADOURO

GARAGE E OFICINA

GAVIÃO

MOINHOS DE VENTO

maiôs. mantas, mandribo. mastilhas, maTêrmo n.9 753.143, de 7-6-66
etOs. pelas. penhoar, pulover. pelerinaa
Pulseiras City Ltda.
peugas, pouches, polainas. pijamas. puSão Paulo
nhos. perneiras. quirsonos, regalos.
_
CITY
robe de chambre. roupão. sobretudos.
Ind. Bra s le ira
suspensórios, saidas de banho, sandálias.
sueteres, shorts. sungas. stolas ou siada.
Classe 35
toucas. turbantts. ternos. uniformes
Pulseiras de couros para relógio, care vestidos
teiras e pastas de couro para doeu'lentos
Têrmo n.° 753.137, de 7-6-66
Auto Pôsto Urubatão Ltda.
Têrmo n. 9 753.144, de 7-6-66
São Paulo
COBEFA — Comércio de Bebidas
P. Annunziata Ltda,
São Paulo

URUBATIO
Ind. Brasileira
Classe 50
Garage e oficina mecânica
Tênno n.° 753. 128, de 6-6-1966
Eval, Engenharia de Avaliações e
Peritagens Limitada
Rio Grande do Sul

Classe 41
' Abate de reses, ouvinos e suínos
Têrmo n.9 753.135, de 7-6-66
CIPE — Comércio e Indústria de
Produtos Elétricos Ltda .
São Paulo

RECREIO' DE
FÁTIMA
Ind. Brasileira

EVAL
Classe 50
Prestação de serviços-Ramo de
Engenharia.
Têrmo n.° 753 . 130, de 6-6-1966
Rodrigues 6 Filhos Ltda.
Rio Grande do Sul

Gravatai

Classe 8
Chaves, para-raios, reles e transformadores
Têrmo n.9 753.136, de 7-6-66
Bar a Lanches Serra da Estrela Ltda.
São Paulo

SERRA DA ESTRELA
Classe 44
Industrialização de 'fumos extras
Têrmo n.° 753. 131, de 6-6-1966
Rodrigues & Filhos Ltda .
Rio Grande do Sul

Flôr do Sul
Classe 44
Industrialização de fumos extras
Térmo n.° 753.132, de 6-6-1966
Modas Galen Rose Ltda.
Rio Grande do Sul

GALEN ROSE

Classe 47
Gasolina, querosene, óleos lubrificantes
Têrmo n.9 753.138, de 7-6-66
Bar Recreio de Fátima Ltda.
São Paulo

Ind. Brasileira

Classe 41
Croquetes, empadas, pizzas e tortas
Têrmo n.9 753.134, de 7-6-66
Signorina Modas Ltda.
São Paulo

SIGNORINA
Ind. Brasileira

Classe 41
Croquetes, empadas, pizzas e tortas
Tèrmo n.c 753.139, de 7-6-66
Leite 6 Leitão Ltda.
São Paulo

LEITE
Classe 41
Manteiga
Têrmo n.z 753.140, de 7-6-66
Leite
Leitão Ltda.
São Paulo

LEITÃO
Classe 41
Linguiças e seus dervados
Têrmo n.9 753.141, de 7-6-66
Crediário Enxovais Plag Ltda.
São Paulo
•

PLAG

Ind.. Bras& eira
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, anis, bitter, brandy conhaque cervejas, fernet, genebra, gin, kumel, licores, nectar, punch, pipermint,
sucos de frutas sem álcool, vinhos, vermouth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Tèrmo n.° 753.145, de 7-6-66
Irmãos Mastropaulo Editores Ltda.
São Paulo

• -MASTROPAULO
Ind._ Brasileira
Slasse 32
Livros impressos, jornais e revistas
Ténno n.° 753.146, de 7-6-66
?armada Drogaria 1210 Ltda.
São Paulo
.

1.210

Ind. Brasileira
Classe 3
Produtos farmacêuticos em geral
Tèrmo n.9 753.147, de 7-6-66
I nmibra Laminação de Madeiras
Brasileiras Ltda.
São Paulo

LAMIBRA
Ind . brasile ira
Classe 4
Compensados de madera, laminados de
madeira e madeiras serradas
Termo n.9 753.148, de 7-6-66
Ueta Indústria e Comérco de Aparelhos
Eletrônicos Ltda.
São Paulo

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
Classe 37
oupas feitas em geral: Agasalhos Para distnguir genéricamente roupas de
aventais. alpargatas. anáguas. blusas
cama e mesa
horas. botinas. blusões. boinas, baba .Ind.UBErTAas e ira
• Têrmo n.° 753.142, de 7-6-66
rlouros. bonés. capacetes. cartolas, cara
Premat
Indústria Mecânica de
nuças, casacão, coletes. capas, chatas
Precisão Ltda.
7achetols. calçados. chapéus, cintos
Classe 8
São Paulo
Akernadores, aparelhos de sinais lamcintus, combinações. corpinhos. calças
le senhoras e de crianças. calções. calpejantes, cigarras elétricas e minuterias
ças. camisas. camisolas, camisetas
PREMAT .1nn••nn•n101
Têrmo n.9 753.149, de 7-6-66
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros
Monteiro 8 Totti Ltda.
casacos, chinelos: dominós, achar.
São Paulo
nes. fantasias, fardas para militares, coClasse 6
feginis. fraldas. galochas, gravatas. por- Para distinguir benéricamente máquinas
-os. faca. dt faqueias. laquês Industriais de precisão e suas partes
SONOPLEX
'uvas, ligas, lenços, mantõs, meias.
integrantes
Brasileira

Ind.

- - -- ---

•n•=1

Classe 36
Vestidos, casacos, blusas, etc.
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Classe 40
Colchões de molas e borracha

