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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTmcIAL

N° 144.064
Farbenfabriken Bayw
Aktiengesselschaft.
Giovanni Coletti
Moglia (titular d81
reg. n°5.262).
Arquivem-se os processos.

N° 148.663 - Fibrocar S. A. ProN" 191.574 - Jorge Pedra de Cardutos de Lã de Vidro.
valho.
N° 192.278 - Paschoalino Natale.
Recursos interpostos
N" 148.762 - Shell Internationale Re.
Seção de Transferência
search Maatschappij N V.
N9 .192.279 - Saboaria Santa Luzia
e Lieença
Reuben Sapira e Interplasctic S. A.
N° 148.766 - N V Philips'Gioeilam- S. A.
Ind. e Com. (no recurso interposto ao
N9
192.331
Takeshi
Horikoshi.
Expediente de 26 de junho •
deferimento do têrmo n° 181.778, pat. penfabrieken.
IN9 81.815 - Envia Willy Albert
de 1968
N 9 149.075 - Luiz de Oliveira.
PI Processo para fabricar frascos de
Becker.
plástico e produto resultante).
N9 149.544 - Imperial Chemical In1\19 87.391 - Leo Rudchenko.
Transferências e alterações de nona
do titular de processos
dustries Ltd,
•
N° 103.922 - Easan Electrical (Proó°
149.847
Irmo
Bulgueroni.
prietary)
Ltd.
DIVISÃO DE PATENTES
Foram mandadas anotar nos pro
cessos abaixo mencionados as se,
N9 149.955 - Procar Ind. e Com.
N9 111.434 -- Union Rkeinische guintes
transferências e alterações ti,
Expediente de 26 de junho de 1968
de Acessórios de Automóveis Ltda.
r3raunkchlen Kraltstofr Aktiengesells- nome do titular de processos:
:N9 149.974 - L'Oreal.
chaft.
Hervy S.A. Cerâmica Ind.-di
Privilégio de invenção deferido
N9 116.908 - Paul Kurt Johannes
N° 149.982 - Aziende Colori Nazi°.
Osasco (alt, de nome da titulra n(
Grossfuss.
pat. MI n9 3.220 - MI n9 3.221).
Affini Acna S P A.
N9 137.337 - Rotor para uma máN° 118.636 - Williana Carl Mende e
quina de cultivo - Rotary Hoes Ltd.
Ind. de Máquinas Santa Tereziniarl
. N9 150.136 - W R Grace Co.
John L. Seidel,
Ltda. (transf. para seu nome da pat.
N9 138.132 - Nôvo dispositivo de
N9 150.516 - Pedro Felix Pulis.
PI
n9 75.834 - MU n9 5.584).
ncoplanento para implementos agrícolas
N9 1:21.538 - Cabát Corp. .
N" 151.810
Eduardo Jorge Heger.
....handolpho James Monteiro Haynes.
Union
Carbide Corp. (transf. parq
N9 151.956 - Luiz Alberto Ferreira,
N9 121.565 - Imperial Chcmical In- seu nome da pat. PI n9 53.654 - PY
N 138.238 - Aperfeiçoamentos em
n9 44.324 - PI n9 46.111).
N9 159.000 -- American Can t Com- dustries Ltd.
maquinas de fabricar tijolos - Doutor
pany.
Cierlikon Brhrle Holding A.G. (alt.
No
12:742
Embalagem
TranspaRoland Baur e Francisco Caldas Pachede nome da titular na pat. PI mime-.
N° 160.317 - Jaime Encias de Sales. rente São Paulo Ltda.
CD.
ro 71.441 - PI n9 74.127 - PI núe
1\19 161.807 - Renato Alves de Lima.
N9 124.217 - Olin Mathieson Che. mero 54.159 - PI n9 54.159 - PI ntle
Exigências
mero
54.231 - PI n9 64.170 - PI nú-.
N° 161.840 - Karel Zika.
nical Corp.
niero 49.598 - PI 13.9 53.893 Tèrmos comexigências à cumprir:
N9 162.623 - Paulo Martins Mu.er.
N° 128.423 - Vitorio . Speretta.
n9 53.069).
N° 165.653 - Anel Weiner.
Abex Corp. (alt. de nome da tituN°
128.499
Pechiney
Compagnie
N° 137.237 - United Merchants and
N° 166.180 - Cia. Fábrica de Bo- de Produits Chimiques et Electro Metal- lar na pat. PI n9 66.085 - PI tiú.,
Manufacturers Inc.
mero 69.303 - PI n9 70.410 - PI nútões e Artefatos de Metal.
lurgiques.
mero 70.523 - PI n9 70.524 N° 165.076 - Badische Anilin 6 Soda
n9 75.564 -- PI n9 76.737 - PI nú9
N 166.408 - Renato Tôrres Albo,
N9 132.814 - Takashi Anaemiya.
Fabrik Aktiengesellschaft .
mero 16.738 - PI n9 54.679 - P1
N°
168.616
Orlando
Massaro.
Ciba Societe Anony. N9 166.185
N° 137.923 - Lao Franzen Guerra, n9 57.550 -P1 n°57.582).
N° 174.104 = Carlos Luciano de An- José Carlos de Godoy e Leônidas Antôme.
Cristal Myers Company (transfeN° 166.242 - 166.108 - Badische drade.
nio Martins Carlini.
rência para seu nome da pat. PI núilln fi Soda Fabrik Aktiengesellschaft.
N° 176.706 - Nati Mendelsohn.
61.075). - 1) Anote-se a transN9 138.170 - American Cyanamid mero
ferência para Bristol Myers CompaN° 166.376 - Abbott Laboratoires.
Ns. 176.707 - 176.709 - 176.710 Company,
ny. - 2) Averbe-se o contrato dei
- Nati Mendelsohn.
exploraçoã, a favor de Laborterápica
NO 166.672 - Beteiligungs und PatenN" 138.172 - Shell Internationale Re- S.A.
N° 181.162 - Engesa Engenheiros
Ind. Química e Farmacêutica.
everwaltungsgesellschaft Mit Beschrank.search
Maatschappij
N
V.
- 3) Anote-se a alt, de nome da liEspecializados S. A.
ler Haftung.
cenciada para Laborterápica BristoI
N° 183.459 - Arduino Comini
N" 138.371 - E 1 Du Pont de Ne S.A.
N° 167.835 - &rd Motor Company.
Ind. Química e Farmacêutica.
mours and C.ompany.
N° 168.196 - Mifalei Yam Hamelah
- 4) Anote-se a transf. dos direitos
N°
184.008
Osvaldo
Moura
Diodo
contrato
de exploração para Qui.
M.
N' 138.632 - Imperial Chemical In
nisio.
masa S.A. Química Ind. Santo Ama.
dustries
Ltd.
N9 168.878 - Farbenfabriken Bayer
ro. - 5) Averbe-se o contrato su.
N° 184.738 - Ind. de Brinquedi;
Ne 139.805 - Joaquim Barbosa Jú- plementar de exploração a favor c10
Casablanca.
Aktiengesellschaft.
Quimasa S.A. Química Ind. Santa
nior..
sablanca Ltda.
Amaro. •
N9 168.882 - Farbenfabriken Bayer
N° 140.597 .- Hillel de São José ZaMolins do Brasil S.A. Máquinaq
N° 187.006 - Quimbor S. A. Com .
Aktiengesellschaft.
mith.
Automáticas (alt. de nome da titula6
e Ind..
Allied Chemical Corp.
N° 168.97'h
na
pat. PI ti 61.293).
N 187.022 - Comercial e ConstruN° 142.129 - Etablissements Aesup.
tora Ene:liar Ltda.
Companm
L. E. Carpenter
196.920
Cury 8 Cia. Ltda.
N9 142.816 - Arplac S. A. Artefa- (transf. para seu nome da pat.
N9
Arquivamento de processos
187.377 - Tulio Manzalli de Sou- tos Plásticos de Calçados .)
n9 68.516 - PI n9 69.228).
za.
Foram mandaods arquivar os proAutotnatic Sprinkler Corp. of Ara&
N° 143.390 - Shell Internationale ReN9 191.437
rica (an, de nome da titular e transi
Antônio de Oliveira search Maatschappij 11 V.
tessos abaixo:
ferência para seu nome da pat. 19%
° 148.619 Adular Lopes da Cruz. Rocha.
N 143.99Z o Ivo Pereira,
ng 75.601 .-- PI n9 69.678)
Expediente de 26 de junho de 1968
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-- .4s Rcpartiçóes Públicas dena Seção de CoCede
c T:epartarnerito de
N"ncionul, até às 17 hotas—) e.yedicnte destinado à putIii:Ts-ão.

EXP,ED1ENTE

Cntregar

-- As radamações pertinentes
matéria tetribufda, nos cot-os de
ítero eu corz4f go, deverão ser
lotmulacias por escrito à Seção
de Redação, até o quinto dá útil
smbsvnIkrite à publicação no
órgão oficial.
--- A Ses go de É edação funciona, posa sktes4ncrato do públioa, de 11 As 171130m.

Julho de 1968

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA

NACIONAL

— Para evitar interrTwíio
remessa dos órgãos i)1i4:s.:as a te.
novação de assinatura Jet,e
Cmcoe a* SEÇÃO De PEPACAO
solicitada com antece(Mncia
FL ()PIANO GUIMARAES
trinta (30) dias.

0~MR GCRAL

ALBERTO DE BRITTO - PEREIRA
CHEFE 00 I.CRWÇO DE WUNILICAÇ8E5

1, B, DE

ALMEIDA CARNEIRO

01ÁRIO OFICIAL
otaçÃO tia

tOçAg o dduLdlotel••• de cep•dhant,• do O•peetetro•nee
Neetor al ele Preprlã dedo Indo•trlad de MIntetárto
de. Indústr5a • eg el Coroarei.,

Inumenéo ove OfIcloce do Dopertamcnto ii. Imptenea Nacionat

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E _P ARTICULARES

FLINCK)NÁRIO.9

Capita/ e IntenOr:
Os originiais, devidamente
C:TU e Interior
am(tst4:eseloa, deeterg o ser ductilo- Semestre a
NCr$ 18.00 Se M C .5 tre . • o "Armai ••• NCr$ 13,50
'ralados em espeço dois, em urna Ano
• NCr$ 27,00
... •n•
NCr$ 36,00 Ano
.05 lime do pap:4, formato 12x33:
Exterior
Exterior
M emendas e rastuas serão res•
•
•
•
•.• 1,0 • • .• NCr$ 30,00
Ano
NCr$
39,00
Ano
•
•
salvadas por quem de direito.
NÚMERO AVULSO
-- As assinaturas podem ser
preço
do
número
avulso figura na última página de cada
,-O
tornadas era qualquer época do
exemplar.
ano, por seis meses ou um ano.
— O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCrã 0,01.
exceto as para o exterior, que
se do MC3/720 ano, e de NCr$ 0.01 por ano, se de'anos anteriores.
'sempre serão enuàis.
•..• •••••• •.• •,••

Giuseppe Leone (t. sansf. para seu
nome da pat. PI no 70.532).
ranstoel Metallurgical Corp. —
f.trausf. Para seu nome da pat. PI
no 72.457 -- PI no 72.456 — PI nú--,
mero 71.841).
Biomatic Ind. Com ., Exp, e Imp.
de Aparelhos Científicos Limitada
dransi. para seu nome da pai. PI
no 72.046).
Worth ino.t on Corp. (alt, de nome
Ca titular tran.sf, para seu nome da
pat. PI no 74.761).
SpYayon Products Inc. 110 ..sferenda pura SM nome da. pat. PI mime:e 64.320). — Anotem-se duas tfans1 .e.. enc12.4.
Plate & ,]uter Inhaber Plate & Co.
,t: •an.si. para seu nome da pat.. PI
?.19 35.0").)).
Prej1ic; C'bie do Bra).i' S. A.
sru nome da pat. PI
Graham t. para seu
! uma cIa 1:1)t. PI n9 62.C:11 -- PI numero 2.C37 — PI n9 72.818).
Una: ri síates Steel Corp. (transierz.ncit) para seu nome e alt. dr,
iíome Ca titula,. na pal. PI tê: ma !Ali-

— • 7
•
Wapsa Auto Peças S.A. (transf. M. C. Development Finanee Limipara seu noillie da pat. PI termo nú- ted (trans!, para seu nome da pat.
mero 137.336 — PI termo número PI térmo no 142.841). •
137.410).
Gebrudee Buhler A.G. ( transferên- ! Rheem Manufacturing. Company
cia para seu nome da pat. PI termo 1 (transf. para seu nome da pat. PI
termo no 168.875),
no 137.789).

•--) Na parte superior do onderoço estio consignados o faln:cro
do talão de reyistro (.141 asinattra
e o més e o étno em que tinclar,,:.
As assinaturas das Repartições Públicas serão anuis e LU.
verão ser renovadas até 28 de fevereiro.
•-• A remezss de Peir;TC,S, sempre a favor de Tesoureiro de De,.
partamento Ji In:pensa Nazi,na!, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto i sute apll
cação.
-- Os suplementos ás edip:let
dos órgãos oficiais só serão r'eme.
tidos acs aslinantes que os soli,
citarem no ato da asssinaittra.
Farnabrits Ind. de Aparelhos de
Medição Ltda. (traw-ferência para
seu nome da pat. PI termo número
170.530).
Lápis Johann Faber S.A. (alt, da
mame da titular na pat. PT termo
no 170.8551.
Diversos

IMPÔSTO SÓBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
(REGuLAmENTo) -

Catharina Bigler (junto à pat. PI
,t,érrno no 154.241). Retifinne-se 0
nome da depositante para Eayerisches Leichtmetallwerk Gret Blucher
Von Wahlstatt KG,

DIVISÃO DE MARCAS
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Dia 26 de junho de 1968

DIVULGAÇA0 N° 1.0.34

PREÇO: Nes$ 4,03

:nr..0 12:

Siomens Alz,ion2esellschaft (alt.
:lamr de Ulular na pat. PI termo nti— PI termo n 9 135.049).
:.acro
Mobil Oi: Corp. (ah, der: me da
fLu)ar na pat. PI termo n 9 135.6151.
Abra Corp. (alt, de nome d g ti'.uar na pat. PI termo n 9 133.020).
:ctallsellschaft AkliermsclIschaft
:transi. para seu nome da pat. PI
136.209 — PI téimo,núme1Co 136.210). -- Retifique-se o nome
da depositante para Farbwerke
t)hst AktiensesellsChaft Vo:m. Meister Lucius & Brunin n:);. — 2) Anotese a transt, desta para Metallgsellsehaft Aktiengesellschaft.
Siemens Aktiengesellwhaft (alt. de
}clame da pat. PI termo no 136.857).
Lide, York S.A. Produtos Cirürgl(transf. para seu .nome da pat.
PI termo n° 137.208 1 .

-- As assinaturas vencidas
derão ser suspensas scsn prévi0
aviso.

Ile.stuuraedo

N9 459.910 -- 11IAFERSA
11Ia I e1:11 Ferroviúrios S.A. iNla ferSal. -Classes 33, 25, 36, 8, 32 e 33. - - C01)cedo a restaurae5.0 devendo ';;CPáttNá:
a requerente efetuar o p.:-._•garnente)
cia taxa final devida naett
a::qrcle com a Lei n" 2.916-56.
Marcas de..etidas

X VENDA a'
Na Guanabara
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal

Em Brasília
Na sede do D.I.N.

N9 520.423 -- CHIFFON --- Les
Parfunis Chypron S.A. -- el. 43. -Torno sem efeito o despacho de al•-quivarnento de fls. 13, ve: .so. 4:untando-o, e concedo o Reistro rtytieda() nestes autos.
N9 7:31.180 — Imperatriz -I'ldre;s Morcilio • -- cl. 46.
- 1\1 9 410.991 — Carparelli — Carp.1relli S.A. Ind e Cem. de 13...bidít
— el. 41...
insIgnia deferido

No 6a9.598 — Fig.. de Tesoura —
Ernmanuel
Gorenstein
cl. 36.
Exigências

Termos com exiigências a mini, prir:
N.. 418.4d7 — Arnold Ind. Stolzenberg G

/
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N9 594.863 - Comercial Casa Sá
Expediente de 26 de junno de 1938
^ N9 523.569 - PrOpaicon Propaganda. Participações Adm. ImobiliáLtda.
Exigências
ria Construtora Ltda. - Autorize o
No 594.865 - Arpa Comérelo Imdesarquivamento do processo.
Têrmos com exigências a cum- portação
e Representações Ltda.
prir:
N o 529.940 • •- Autocopy Ltda. -e
149
594.825
- Hidroliet
Indús.
.'utor ao o desarquivamento do VroNo 423.555 .- Cervejaria Mearl " iria Mecânica Ltda.
....co. •
Ltda.
• •
•
No 594.867 - Celpi - ConstruN9 539.942 -- Autoropy Ltda. 149 ,31.789 - Eotarnearia Sean ari- ^ões
Elétricas
Piracicaba
Ltda.
Autcre zo o cleoarquIvamento do pro- tense S.A. cesso.
N° 594.880 - Vin : plast Artefatos de
149 431.893 -- Inst .1e )» de LacciciA tf C ..
LCOS
P
No 533.944 - Autocopy Ltda. " Candido Toste .".
;.25
.1,1(*l' Z3 -o Gesniquivainen.o do pio•
N"
- Co
Pi,•anceiro
140 945 ' 3- osval Indú•di:a e Coe • de• -, Caldeira Ltda.
C.3 de Procluios Químicos Lida.
N . 5.13.830 - Auiecopy Papeis
ieWa do E aeil
o
57) .057 - • Con-trutora Ontem-.3. .eparacics 1.10a. • Autárizo o de- - 7
N
a e Comércio Ltda.
eirqui-.-amento do poceaso.
'iTecc Campeio S. A.
1,19 551.21'3 - Coleados "'-lão Paulo"
N o O31 '-'1 _ Aniênio Cai-es VieiRêcl e14 aNo 5.1 c.53
Flebrav
e Ceni".•..:•n
:'a e Tece . - . :enia-C:es Ltcla. - AaN" e57.0:2 Lerinclo, a do
N o 525 ;2) _ Guanabara Ltda.
ei..; • 3 o ciessiequivamen l o do prore en :ri ' ritos e AchnInist, a. r.,• ".
". A.
c-sso.
Cebruder Giulini
, 1 -.) 525.:"5
G.
M.
B.
II.
Peruedn S. p. A
"N^ 5 3 3.928
557.I34
Transpavi S.A. Autoriz,. T2rdien7anagem e serviços de Favi- I N° 595.227 -- SJiavi 8; C:a. Ltda.
Confetture.
o
deo eiii-..amento do processo.
alenta-Elo.
No 593.221 -- Casa do Asfalto S.A.
•
1
N- 575.953 - IirnS.es Scrivente. N.: 9 557.60 3 - Prontocor
Frei- te
7: 9 593.233 - Frantisek Svaton.
Ne......r..reo o desarquivameuto do p:.o
Clínin Ltda.
eose o e pros•-iga-S5.
1N 9 595.243 - Carlos Carneiro &
'1 1 539.9-1
-ektraine1:;11.-Tree- I.
N 9 573.3.19 - Franc •,,co Pulo
'•
Eletr:'-dea Ltda.
I N9 595.247 -- Nicolai Marinho De122,3S Ineo:•. 3-ee e neinoetnefio. , cliaze.
No 591.056 - Colc-Promoçõe.
Oe'...arqu've-: e - pros , 'c o -se no exa
N9 595.249 -- Socimel - Comere.
ne
"° 594.261 - Instaladora La 31otTal cial
•
e Importadora de Produtos Meta- C.,waldo Pasi.os CoN9
ll'ireicos Ltda.
rele e Imiti ... • 1a. - Autorizo o de'To 5.9 4.286 - Metalúrgica São Meei- I
N° 595.215 - Telernarco Represen:o:calheta-lento do processo.
S. A.
•
ta"ões Ltda.
No 533.763 No 794.290 - floreira do Mar Ltda.
No 595.296 - Syqlvio Godoy.
. - Autorizo e
' • Engenharia I.
,i...T.zNiT a9 . 594.293 - Confeitaria "01.inia"
"csareuivamento do processo.
149 595.299 - Eletrotécnica Translight Ltda.
• 149 533.918 - Lanches Piraní Lie
N9 594.294 - R. S. Fonseca
Marnitada. Prossin-se na classe 38
N9
595.301
Fercobre S. A. Tua: Marisa. - Pica retificado o cli31En:ido-se onde couber.
lin), 'pub licado em 6-9-63 - Classe 1 bulações( Ferro e Aço.
- Retificar tê/mo.
149 595.311 - Linifer - Indústria
Arquivamen'Q de • processos
No 594.30 1Indústria Metálica de Acessórios Automobilístico Limitada.
Foram mandados •arquivar os se- •alkyria
guintes. proceToo.s de acôrdo com c
No 595.322 Sociedade Anônima
No
SarniM
Arte
e
Bom
158 do C. P. I.:
Construções Eletromedânicas Sece
-3o o.ta Ltda,
Brasileira.
Diversos
• N'• 430.783 - Mitsui & Co. Ltd.
No 594.333 - Rádio Sociedade Alie,149 595.323 - Sociedade Anônima de
NO 490 218 - Brinquedos de Natal eima Mayring Veiga.
NO 417.074 - General Electric
- Construções Eletromecânica Saca
- Torno sem afeita o despa- •moral S. A.
No 5914330 •-- P • )0 sociedade Anõ- Brasileira.
cho de arquive-se e pross'ga-se no
14 -)
.271 - Fra Esteban Sobrei- .• ' ee 'a T•"avi•ing Veiga.
exame do process.
, No 595.324 - Sociedade Anônima
ier S. A.
Construções Eletromecânicas Sacie
No 53:1 .2 e 5 - 1Rádío Sociedade
149 418.578 - Com. e irar). Ben-•
No 549.074 - humano S. A. Pro
Erasileira.
`n .:ninla elayring Veiga.
com Ltda. - Torno sem efeito o
•
despacho de fls. 1 2 e analando-O 'utos Biológicos e Químicos.
No 595.323 - Sociedade Anônima de
No 594.336 Rádio Sociedade
prossiga-se com os fixem:alares cie
Construções Eletromecânicas Saca
140 551807 - Emílio Casimiro dc '-^nima Mayring Veiga.
Brasileira.
fls.
•
N" 591.303 -- ompel-Cia. Paulista
N° 435.308 - Marietta da Brasi
149 595.4-13 - Jaime Hochmann.
N.' 556.35 - Armando Fritsch.
Ergerd-a--1 11 S. A.
Ind. e Com. Ltda. - Autiwzo
No 595.520 - Laboratórios Branova
blç 530.535 - Fotocópia Paulista.
'‘.: 9 53:1.
Romarta S. A. Codesarquivamento do processo e con: êeeio e I n dústria. - Insignia: Ri- So,-.•-leelecle Anónima Indústria Químivido o requerente a cumprir a exiNo 533.441 - Clodomiro Franci:e --arta
- Im cia retificado o cliché.pu- ca e Farmacêutica.
,gênc:a, exarada neste processo.
ainciro.
• efeado em • 04-63. - Classe 33. 149 593.662 - Doceira Formiga LiNo 466.536 - 'Ind. Can. e Nave14" 553.526- -- Fabrime Ltda.
-':)ficar o !oral, São Paulo.
mitada. .
gação Soc. Vinícola Rio Grandense
N o 594.838 - Lazzio Trautwein Sociedacl:
NO 533.702 - Sapeca
149 593.726 - Mário Guaract de
Ltda. - Autorizo o desarquivamengro-Pecuária de- Pesca e Caça S. A Título de Estabelecimento: "Tecia:: Carvalho Rangel.
to do processo.
-eo.:1 et" Escritório Técnico - TransaN° 565.468 - Francisco F. Lima.
No 595.994 . - Stefan Christow
No 467.70 -- Auto Pôsto Navacap
-ões Comerciais e Conta Própria Ltda. - Autorizo o desarquivamenNO 565.502 - José Brárra Sobri .,lasse 33. - Peca retificado o clichê Stefanow.
597.055 - João Vicente de Armeito e o prosseguimento do processo.
nublicado em 10-9-63. - Retificar 10N9Filho.
Mo.
"equerente.
N O 484.153 - Hotel Monteneve 11NO 555.503 - José Bezerra Sobri149 597.081 - Cia. Nacional de Do.
/ mitada. - Autorizo 3 desarmain- nho.
149 594.845 - Distribuidora de Bemento do processo.
bidas Vila Praia Ltda. - Prossiga-se .ceo Alimutícios.
No 563.506 - Viúva Manoel Franclasse 33. para papéis semi-impresNo 601,456 - Juan José Favos
140 509.393 - Atur Fiseher. - :doca da Moita & Cia.
-os.
Alises.
Considerando que a marco regisNo 565.547 - Severino A. Sobrinho
trando além de se apresentar de forNO 594.847 - Irmãos Cury & Cia.
149 601.503 - Ary Ribeiro de Toledo
ma distintiva e proteger artigos die Kurt Rohrig.
140 555.552 - Francisco Higino PeNo
594.848
li-mãos
Cury
&
Cia.
ferentes da marca registrada man- reira.
Marca Mogiano. - Fica notificado o
149 601.504 - Paulo Capelhuchnik e
tenho o reg:oiro já publicado. Todacliché publicado em 10-9-63. .- RvEi- 11/auricio Capelhuchnik.
via, poderá o opoente recorrer para 149 568.673 - Manoel Henriques
ficar classe para 41.
o Conselho, se assim julgar conve- Silva Júnior.
149 601.505 - Rubens A6Nalar.
niente.
No 594.850 - You.seff Nessim Azar • N9 601.507 - Friolidades, Frios LiNo 516.047 - Marcenaria Artape No 568.672 - Manoel Henriques da - Titulo de Estabelecimento: Impor- mitada.
tadora Brasileira, Classes: 8 - 13
Ltda. - Autorizo o desarquivamen- Silva Júnior.
- 14. - Fica retificado o cliché puNo 601.508 - Friolidades Frios Lito do processo.
N O 419.397 - Fidentino Garcia blicado em 10-9-63.
mitada.
Dita.
N9 520.126 - Jan de Wit Com.
No 59t.854 - Hotéis ioerraretto Li149 601.5W - João Marques da SilRepresentações Ltda. - Prossiga-se
149 421.660-- Vieira Marco & Com- mitada.
Va Junior - Calçados.
ao. exame do processo, submetendo- panhia.
No 601.533 - Chaveiro Santa Luzia
o
1-uscas.
N° 594.855 - Prodel Prociti-J3 Elé- Limitada,
N° 448.913 - Manufatura Nacio- tricos Ltda.
1. • 5z2.929 Anreliano Maehado nal de Plásticos Ltda.
No 601.548 - Imcorel - Importatuna. - Autorizo o desarmilvamenNo 594.861 - Itamar-Materiais para dora Comercial e Representações LiArquivem-se
os
processos.
to do processo..
Construção Limitada.
mitada.

No 426.883 - deitas Cia. Imobiliária dos Bons Negócios.
No 429.498 - Locar - Locedora
de Automóveis S.A.
NO 429.946 - Eady Jorge Salomão.
•
No 430.662 - Firma Bruno S.
Berwanger.
N° 431.349 - Bar e Café Morecauã Ltda.
No 431.898 - Cornp R;;71aSeC11ÇP
Industrial.
v.i.
No 432.690 --- Erne,lo N
S.A. Indo. Reunidos.
NQ 432.728 - Dr. Reyn Ido Aira
rente Sobr:nho.
N" 408.276 - Indo. N. lic^,ilic:9,
Mundial S. A.
N J 411.162 - Il..'p oese,ereecs Ma.ry I• e-c Ltda.
N O 413.204 - Tocai L..'a. Prepa
panda, Publicidade e .9.--.2:t1,5 n4C
Administração.
N- 415.004 - Kat'ra Cu m- e Tr11
Ltda.
EletrificaNo 416.601 - EBEL
dora Bras. Ltda.
No 419.205 - Le Porte -Reliree •e.ement Universal S.A.
N° 419.966 - We • ner íeínet Ver
dinand Luck.
.NO 421.221 - Livrobrás Ltda
No 421.519 - Piloto Transpories
Lida.
N v 427.708 - Rdbens fria.
N1 443.502 - American Lios O, e,.
Brasil Org. Mundial de V:ae.ons
!pitada.
N° 443.614 - Orgs. Dorglas de
Refrigeração Ltda.
No 445.002 - Cai:mica aoão dc
Barro Ltda.
A
No 445.038 -- Monrc yt. Adro.

•
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N9 601.599 - Oscar .4n.cob Grba.
N9 601.610 - Francisco Soava.
N9 601.611 - Olimpio Santas
jílr.
ior
N9 604.587 - Mecanica Pesada Sociedade Anónima.
N9 605.7e6 - Indústria e Comércic
de Componentes Eletrônicos "Kast"
Ltda. - Prossiga com excluzão de geradores estáticos e eletrônicos de alta
fren a7 acia, que funcionam com válvulas.
N9 601.606
Roupas Staroun
Manda. - Prossiga-se com exclusar
de leques (matéria-prima).
No 605.216 - Eletrônica Berlibra,
I.aritada.
N9 605.2a8 - Walma Indústria
Cernarcio de Material Elétrico Limita de.
N9 605.464 - Eletzo Indústrir
11.9-,Int2rensta" Ltda.
N9 605.473 - • Eletrônica Strik
No E05.740 - Gerbar - Comercia'
Industrial e Elétrica Ltda.
N9 605.772 - Clicherie União) Le an Ltda.
NO 605.819 - Eletro Jardim ra,
fiaaae Ltda.
a
No 605.874 - Plasticolandta Erexitr
Ltda. - Marca: Plasticolandia Fica retificado o clichê publicado cri
2 de dezembro de 1K3 - Casse 50
Rea tacar o requerente.
NO 6213.013 - Casa Gelatel
N9 610.$65 - Centro Beneficente
dos Motoristas Profissioaals do Serviço Público de Brasiaa.
No 610.079 - Comissária de Despachos Conde Ltda.
N9 610.084 - Confecções Plantex
Limitada.
N9 610.370 - a Proraaf" Produto(
Manufaturados de Ferro Ltda.
N 9 610.372 - Coronado Comércio 1'
Representações Ltda.
N9 610.373 - Cipil Comércio e Industrio. de Produtos Isolantes Limitada.
No 610.376 - Wadih Francisco.
N9 610.380 - Emprêsa Limpadora
Placar Ltria.
No 610.381 - Bloteeotia Blocos Técnicos de Cimento Ltda.
N9 610.382 - Atlas r)lstribuidora
de Produtos Alimentícios e Bebidas
Limitada.
NO 610.383 - Armila Mendes.
No 610.388 - Faderna - Fabricaçao de Máquina para Irattistria ?lasarca Limitada.
N9 610.392 - Charutaria Rio Bratco Limitada.
No 610.396 - Betumat buição de Betumes Ltda.
N9 610.397 - Betumai. - Distribuição de Betumes Ltda.
NO 610.468 - Tecnomaainica Industrial Pirituba Ltda. - Prossiga-se
zes (a determinar) mola de válvulas
com exclusão de: maquinas operatri(matéria-prima) e da acuminada
máqqutnas.
No 610.471 - Tecnomecanloa Industrial Pirituba Ltda. - Prossigam com exclusão de: Alfanges, classe
18, laminas para barbear e navalhas
para barbear, classe 48.
N9 610.470 - 'recuai:1(4~u Industrial Pirituba Ltda. -- Prossigase com exclusão de: Aaaaelhos Para
barbear, aparelhos didátir3. (a determinar); Aparelhos geradores aleiro
qufmicos; Aparelhos de análises (e
determinar): mascara oaaltra, gases,
moinhos de café.
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N9 610.557 - Banco Sul Americano
do _Brasil S. A.
N9 610.558 - Banco Sul Americano
do Brasil O. A.
N9 610.559 - Banco Sul Americano
lo Brasil S. A.
N9 610.560 - Banco Sul Ameriearo
lo Brasil S. A.
N9 610.561 - Banco Sul Americano
Ia Brasil S. A.
No 610.562 - Banco Sul Americauo
i o Brasil S. A.
NO 610.647 - The Sheffield Coraoration.
NO 610.6E2 - Hemolabor Laboraéalos Farmacêuticos Ltda.
NO 610.068 - Organização Arthur
Vieira S/C.
N9 610.681 - Irmãos Vecchl.
NO 610.705 - K. Amemya &
N9 610.720 - X. Amemya &
atda.
No 610.762 - Indústria Eletrônica
alorwal Ltda.
N9 610.780 - Mostradores Brasil
Ltda.
No 610.789 - Metalúrgica Irmaos
a2rnandez Ltda.
No 610.973 - Bar e Lanche& (ativo
mparial Ltda.
N9 610.976 - Bar e Lanches Casa são Lourenço Ltda.
N° 610 979 - Mi Esses.
No 610.987 - Indústrias de Vasas
amamentais Orquídea Ltda.
No 610.991 - Lakal Engenharia de
aantilação Ltda.
No 610.992 - Comércio e Indústria
ae Doces "Jamour" Ltda.

13 9 610.993 - Imobiliária Carvalho

N9 810.995 - Econ Bergwerk.
N 9 610.994 - Imabiliária Carvalho
Ltda. Prossiga-se com exclusão de
"agendas".
No 610.997 - Caixas Decorativa:
Strong Ltda.
N9 610.996 - Imobiliária Camila)
Ltda. - Prossiga-se na classe 38.
considerando os impressos como semiimpressos.
Marca: Carvalho - Fica retifieaa
o clichê publicado em 17 de janeac
de 1964. - Para retificar Classe, Requerente e local.
No 610.998 - Materiais para Coastração Luz Brilhante Ltda.
No 610.999 - Indústria de Vasa:,
Ornamentais Orquídea Ltda.
N o 610.990 - Conductor Comarca'
e Construtora Ltda. - Prossiga-sr
na classe 33, considerando como Seiraimpressos os artigos reivindicados.
Marca: Canductar - Fica retificado -o clichê publicado em 17 de Janeiro de 1951 - Case 38 - Retificar requerente.
.No 610.949 - Swsen Máquinas e
Acessórios Texteis S. A. - Pararira-se com exclusão de máquinas
operatrizes (a discriminar).
. Marca: Sussenfusos - Fica reatacalo o clichê publicado em 15 de
janeiro de 1264 - Para retificar:
Têrmo. Requerente, clarse e local.
N9 610.935 - Comércio e Indústalz:
de Doces a Jamour" Ltda. - Marra:
Jamour - Fita retificado o alicia:
publicado em 16 de janeiro de 1961
Classe 41 - Retificar, requerente.

LEI DE IMPRENSA
Regulamenta a liberdade
de manifestação do pensamento e de Inkamagfie

DIVULGAÇÃO R 991 \

Preços Ner$ 0,24

A VENDA s
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrignes Alves, 1
Agência L Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo reembISIso postal
Em era"
Ni Sede do DIN

Julho de 1968
Diremos
N 9 554.314 - Bar e Lanches Mau*
Ltda . Prossiga-se como Título de
stabelecimento incluindo as classes
(2 e 43.
No 595.4436 - Metalúrgica Brasi-•
leira Ultra. - S. A. - prossiga-se
,ubstituindo a classe 50 p31a, 38, uai
exclusão de impressos eln cai tazea,
vincas, tatuletas e veículos.
No 594.803 - Harmony Móveis de
F4:mica, Ltda. --a Prossiga-se considerando caixas para radios-vitro.as
como sendo caixas para máquinas falantes.
Marca: liarmony - pica retificado
n clichê publicado em 1 de setembro
de 1963 - Retificar classe.
N9 555.281 - Representações Agrícola, Lavoura Bandeirante Realba
- Prossiga-se na el. 38, para
:rapais semi-impressos.
' Marca: Realba - Fica retificado o
clichê publicado em 13 de setemaro
de 1563 - Classe 38 - Retificar
local.
, No 605.727 - Waltraud Margaretha
alaria Taush. - Prossiga-se com explusãoade: aparelhos de barbear, aaaaelhcs para ondular ou secar cabeais,
e substituindo benjamm (marca ue
C9) por tomadas múltiplas de coraNo 595.283 - Sinos Eletrônicos
a Cathedral" Ltda. - Prossiga-se coai
axclusão de estojos para instrumen'os musicais (matéria prima).
Marca: Cathedral - Fica retificado o clichê publicado em 13 de setambro de 1963 - Retificar Tétano,
:?-equerente, local e classe.
No 610.451 - Conimex Cia. Nacional de importação e Exportaçao.
- Prossiga-se com exclusão de: guiarlição para maçanetas e velocipedes.
Marca: Conimex - Fica retireado
a clichê publicado em 13 de janeiro
de 1964 - Classe 21 - Retificar Reauerente.
N9 610.572 - Beagá S. A. iiáxo
e Televisão. c:m ex'alusão dos artigos indicrana
neta
'Seção.
Marca: B R s. Fica retifiaaao o
clichê publicado em - 14 de janeiro de
S64 - Classe 8 - Retificar Req Iaente.
No 610.781 - Mostradores Brasil
Ltda. - laoasiga-se substituindo a
classe a) pela 33.
N? 594.824 indústria COmércio e Importaçõ.a. Ltda. siga-se na
na 'classe 28, sèmente para
:antas e esmaltas.
-N9 610.573 - Beagá S. A. Rádio •
reievisão - Prosoiga-se com os artaaos indicados pela Seção. Marca: 118
Pica retificado o clichê publicado
PM 14-1-64 - Clas,.se 8 - Retificar
térmo.
No 610.601 -, Produtos Básicos S.A.
raamercial e Industrial Prossiga-se
acan exclusão dos artigos indicados
aela Seção. Marca: Produtos Básicos
a- Fica retificado o clichê publicado
ara, 14-1-64 - Retificar classe.
N9 810.648 - Levem Kerniske Faariks Flandelsaktieselskab Prossiaa-se como indicado pela Seção. alarca: AVITREN - Fica retificado
o clichê publicado em 14-1-64 - dasse 4 - Retificar Requerente.
Retificação de Cliché
NO 594.279 - Móveis Avele Ltda..
- Marca: AVELE - Fica retificado
o clichê publicado em 5-9-63. Classe
- Retificar Reque.rerae.
NO 504.904 - Eletrometal Aços Fiaras Lt-dl,
N( nMe Comercial:
- - Aços Finos Ltda. - 71-
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ca retificado o cliché publicado em Na. 611.502 - 811.503 - 61.513 - N9 612.119 - ORNAP Org Na1-. 628.t
PrCnt Feed C. A.
11-9-63. Retificar Tarrno.
611.514 - 611.523 - 611.524 - 611.525 cional de Propaganda Ltda.
can.zações Contáb°is.
611.533 - 611.534 - 611.537 N9 594.957 - Credicastro - Crédi149 612.121 - União Defesa do
N. 625.272 - 622.213 - Frout
to, Financiamento e Investimentos 1 611.540 - 611.541 - 611.644 - 611.545 Lar.
3. A. Me-2.- nizaçõ:.s 2onteb.is.
Monteiro de Castro S. A. - Marca - 611.546 - 611.547 - Org. JequiN9 612.124 - Textil aValsa Ltda.
de Serviço: CREDICASTRO , - 'Fica tay de Artigos Domésticos e Materiais
N. 571.203 - Edifico Mar.h. t l.
retificado o clichê publicado em 11 Elétricos Ltda.
NO 612.132 - amai - Imp. e Exp. liteiro de Uru.
de setembro de 1963 - Retificar
N9 611.549 - Rojo Galvano-Eletro- Ltda.
classe.
II. 615.275
Da cs
mecânica Ltda.
e
•
N9 612.133 - SOPEI - Soc. de
N9
611.551
Farmácia
Regina
LiN9 595.234 - Rareado Vieira Vas1l. L3.25- Frout I Jzd E. 'S.
- 'um. e Exp. Ltda.
concellos e José Solano Carneiro No- mitada.
•
N9 612.134 - Cifra cena e Imp. - D:ie.x.211*,-,nçèe3 Con:áb-:•:.
vaes - Insígnia: META - Instituto NO 611.568 - Bavasa - Bavaria
Ltda.
Brasileiro Estudos Técnicos Aviadas Com. e Adm. S. A.
N. [..;
- Mcz.as Joaedie." L.1.
- Classe 33 - Fica retificado o cliNO 612.136 e e Exp. Fibe- in Latia.
N9 811.587 - Tecelagem Augustus
chê publicado em 12-9-63.
NO 612.137 - Diversea.
N.5.2.a.0 -o
Limitada.
aa:e
e Esportes Ltda.
N9 595.259 - Comercial e ImporCCD.:',11.15eS e Instain. e
N9
611.571
Pavimentação
Viapavi
tadora "Eletrogerar Ltda. -o Marca:
NO 612.138 - DIVESP - Diversões nicas LL.t
ELETROGERAL - Classe 8 - Pica Limitada.
a Esportes Ltda.
N. 521.2,7 .
retificado o clichê publicado em 13
N9 811.579 - Oficina Mecânica
laça 612.145 -- 612.17 -- 612.148 -de setembro de 1963 - Retificar para Carros Nacionais Ltda.
Ieo Ind., Com., Import, Exp. e En
Termo.
N. 5$7.671 - Yutaka Yukoyami.
N9 611.632 - Condomínio do Edi- abaria Ltda.
N9 595.278 - Hotel Rim Ltda. - Cicio Victor Hugo.
N. 527.5) - rull.:a Com. e ai.
149 612.149 - Coseri Couros Santa imitada.
Marca: RIVO - Classe 41 - Pica
N9 611.643 - Ind. de Metais /Cio- 'alta S. A.
retificado o clichê publicado em 13
wa
Ltda.
N. 537.482 - Roberto Sanes
"a.
de setembro de 1983; saiu publicado o
N9s 612.170 - 612.174 - Adimex
clichê no T. 595.275.
Na. 611.658 - 611.881 - 611.664 N.
582.195 - Antonio Perez aa 'a.
Imp. e Exp. de Metais LiN9 595.318 - Audir Ltda. Agricul- Moulinage Ei Retorderie de Cha- mitada.
N. 586.155 - Lastrifilmes - Lat.
tura, Indústria e Comércio - Marca: vanoz.
149 612.175
Adimex Adm., Imp. .1e Filtres Lte:t.
AITDIR - Classe 45 - Fica retificado
N9 611.672 - L. 'Lamberto Droeven e Exp. de Metais Ltda.
N. 5E2.024 - Confecções Maxo cliché publicado em 13-9-63 - Reti- e Dr. Artur° Mathov.
ficar classe.
149 612.188 - Ivanildo de Souza limitada.
N9 611.685 - Bom Lar, Móveis Li- Leão.
N. 555.203 - Wa:ter Azanibuja.
N9 610.589 - Suerdick S. A. Cha- mitada.
No 612.189 - Black Publicidade
•
rutos e Cigarrilhos - Marca: DOLON.
584.937 - limitas Parecia C" O
N9 611.994 - Eletropeças Sarna. Ltda.
RES - Fica retificado o clichê puLtda.
son
Ltda.
blicado em 14-1-64 - Retificar classe.
N O 612.214 - Ergon Soc. da PresN. 625.277- 625.278 -N9 611.695 - C.P.C. Cla. Paulis- arã3 de Serviços Técnicos.
7rent Feed S. A. - denan'7.- esExigências
ta de Casemiras.
NO 612.223 - Comercial da Caie ConCheis.
Tênnos com exigências a cumNO 611.699 - Manbil Akashi e Jor_ -.liras Ltda.
prir:
N. 63.220 - Dea:o Geraldo
ge 'arada.
vera, Mario Orei e C ,f,reni "Vt.'
N9
612.260
Estofaria
Bairro
PeiN9 611.002 - Panificadora Irmãos
N9 611.703 - Zenith Radio Corp. •:cto Ltda.
Unidos Ltda.
N. 625.297 - Mano?1 V.leis cN9 611.722 - Instituto de AngeNO 612.261 - Instaladora Guara- Reto.
N9 611.003 - Rep. Jornatax Ltda.
7 Ltda.
li S Pa.
N. C.5.228 - Imobiliária EsmoN9' 611.0r 6 - Produtos Alimentícios
NO 612.283 - Minerva S. A. Dl- lia Ltda.
Ws 611.747 - 611.750 - Hiper.
Louveira S. A.
aonic S. A.
t-ão Hidráulica.
N. 506.177 - Metalúrgica RIcsulen.
N9 611.007 - Bar e Rests,urant:
11 9 611.769 - Rádio Peças TransisNO 74R.207 - Fundições Finas Cas- se S.A.
Beija-Flor Ltda.
,.lag Ltda.
..c.n Ltda.
N. 62. 1.622 -- Ftir Lndy
Litnitnda.
N9 611.008 - irmãos Saab.
•
- N9 611.179
NO 765.036 - Nadyr do Valia ForGiba Societé AnoN9 611.012 - Luiz laardos - Fica nyme.
N. 62.f . 616- 62 1.. 1315
Musz!n17.1.
N 9 612.003 - SlelMc - Serra Mar
retificado o clichê publicado em 17
Lineart Móveis e Decorações Ltda, 7errzira . Ct: Cia. Lte.n.
de janeiro de 1964, para a marca eampestre Club.
cpcente do Tèrmo n9 793.353).
N. 62.9'.."4 - Ali '..-:rars Dist. ue
TRES B, na classe 39.
N9 612.001 - Rendar Ind. e Com.
11mts Ltda.
LUrA
Instituto
Bioquímico
InN9 611.017 - minoru Nakayama. Ltda. - Foi manciado prosseguir ter-americano
S. A. (opoente do
N. 621.385 - Copin..tora
rem exclusão de lança-peraumes.
Tèrmo n9 809.085).
N9 611.019 .Llmitacia.
e Ccm. de MóNO 612.002 - Renima Ind. e Com.
Vels Estofados Milano Ltda.
NO 831.994 - Arthur Manoel GiN. 624.538 - Casa Nova de Fcr•
a.anez.
N9 611.020 -- Ind. Gráfica Sales- e Molas Ltda.
ragens L:mitada
Ferro Ltda.
N9 612.003 - Nicolau Pedro Anta
1-79 564.986 - Irmãos -Para Ocre
N. 624.887 - Airam Ind de Me-aS
:as.
• ,tda.
Limitada.
NO 611.040 - Alfaiataria Líder Li
N9 612.004 - Utilidades Doméstitratada.
N 9 594.100 - SAMB - Soc. de
624.8a9
Decorações Aristocri.
ris Ivaneaa Ltda.
Arte e Música do Brasil Ltda.
N9 611.042 - Ncala Ltda.
ta Limitada.
N9 612.005 - Ind. e Com, de MaN9 594.101 - SAMB - Soc. de
N. 624.907 - Confecções Abbuci
N9 611.048 - Plaston - Ind. Plás- ',criais para Construções São Cristóarte e Música do Brasil Ltda.
tica Lanchina Ltda. - Fica retifica- vão Ltda.
do o clichê publicado em 17-1-64, para
N O 594.131 - Itabira Imp. e Ex.
N. 624.959 - Mercantil Ind. •
NO 612.008 - Alvaro Tallassi. - Ltda.
o nome com - Plaston -Ind. PlásCom. de Adubos Químicos Ltda.
Foi mandado prosseguir com excluatico Londrina Ltda..
NO 610.714 - Tunrbaz C.Ast. de
rito dos artigos g rifados às fls. 4.
N. 624.934 - Torazo Sakoda.
NO 611.060 - Spot Produções LiAcessórios para Inds. Ltda.
NO 612.009 - Luciano Napoleão
mitada.
N.
628.206 - Ferso - Ind. e Com.
Costa e Silva.
149 611.187 - Astral Artefatos de Limitada.
NO 611.060 - Spot Produções Liafadeiras
Ltda.
N9 612.010 - Utilidades Doméstimitada.
N. 626.220 -• Lab. " Gravitox Lia
NO 625.280 - Front Fxed El. A. mitada.
?as Ivanesa Ltda.
No 61 - .069 - Serviçal Ltda. Toaa'ecanizações Contábeis.
N9 612.011 Bar e Café Arunca Lilheiro e Lavanderia.
N. 626.258 - Cimega Ind. de Mo.
N9 594.783 - Entrega-aio:a e Transmitada. - Foi mandado prosseguir
N9 611.070 - Seminário Vicente na
nortadora Paco Ltda.
N. 626.258 - C:mega Ind. de Mó.
cl.
38,
considerando
como
semiPallotti.
vais Estafados Limita.
anpressos os artigos reivindicados.
N9 607.223 - António Venânelo.
Ns. 611.140 - 611.141 - 611.142
N. 626.292 - BraneItex Ind. a
NO 612.012 - Auto Neto Maripá
N9 611.077 - Ind. e Com. Neri
- 611.143 - 611.144 - 611.146. - Ltda.
Com. de Malhas L"mitada.
Juin Ltda.
611.147 - 611.148 - 611.149 N9 612.013 - Padaria e ConfeitaN. 628.294 - Confecções Matai.
611.150 - 611.151 - 611.152 149 624.832 - Arnalda Caros
I 'rnitada.
611.153 - 611.154 - 611.155 - ria Santa /zabel Ltda.
811.156 - 611.157 - 611.158 N9 612.016 - Utilidades DomastiN. 625.422 - Francisco de Assis N. 625.785 - Sobrarei - Soo.
611.165 - 611.166 - 611.167
as /vanesa Ltda.
Brasileira de Rep. e Exp. Ltda.
Chateaubriand Bandeira Melo,
811.168 - Confederação Brasileira de
149 612.018 - Salvador Sarna.
Automobilismo.
N. 543.232 - Sagriznee - 300.
N. 625.429 - &any A. Ezaran..
agricola Imobiliária e Comercial Lia
Na. 611.169 - 611.170 - ConfeN9 612.019 - Visconde - Serviços
N. 525.430 - Metro Nalp Ltda.' manda.
deração Brasileira de Automobilismo. de Desinfecções Ltda.
.
N. 625.474 - Ind teiaaupas LeilaN. 625.732 - Ind. de Vidro MoNa. 611.209 - 611.210 - Metavi N9 612.113 - Cazeri k Sá Limirea Ltda.
numento Ltda.
Metalúrgica Avícola B. A.
ada.
N. 625 159 - Bazar Oscar Freae N. 625.786 - Instituto Latino Ame.
Ns. 611.233 - 611.234 - Mote
N9 612.114 - Miru Publicidade
Ltrla.
cano C/a S. Paulo Soc, Civil.
Clube Soc. Incca °recaíra Lida.
." 7 7
.113 -- ORNAP - Org. Nalnrtismeø
Indo
N.
- Francisca te
N9 611.251 - Karam Jtage
c".onai do Pmpaganda
trial Ca. Mecânica.
C:r.l't.auLt rara .Candeira Melo.

5
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N. 625.329 - Comercial e Importaora Nimbo S. A.
N. 625.421 - Francisco de Assis
ehateaubriand Bandeira Melo.
:Na 625.339 - Importadora ErroLtda.
N. 624.636 - Cia. Anôninia Tody Venezolana.
N. 611.568 - Wolf Hacker & Cia.
Natda. •-• Prossiga na cl 28.
N. 611.513 - Recap Rep e Com.
Ide Auto Peças Ltda. - ProssigaSe com exclusão dos artigos grifaflis. 4.
Coa
:/e"iificaçao de Clichês
-• Valbruna ValbruPa Com. 2e Produtos Alimentícios
tda. ----• C, 41 clichê publicado em
Magistral - C-eorge
Velo - 'Ziné Produções Ltda. •- cl.
•-• clichê, publicado em 21-1-64.
W. 611.755 - Condomínio Niágara
a:dl-ladrai° :Mobiliário Ltda. - cl. 33
e- adicrê publioado em 27-1-64.
N. 611.756 - Condomínio Edifício
iaao leaul - Predial Niágara ConpaSacie imobiliário Ltda. - cl 33 Clichê publicado em 27-1-64.
N. 611-157 - Predial Niágara, Coneõecio Irnobiliário Ltda. - cl 33 clichê publicado em 27-1-64.
611.517 - Leptamidin - C.H.
itkehriager Sohn - cl. 3 - clichê publicado em 27-1-64.
N. 611.778 - Mensopren - E
:Merck Aktiengesellschaft - cl 3 clichê publicado em 27-1-64 estabelecido na Alemanha.
N. 611.794 - Carrapatovac - Noger Guy Espinet - cl 4 - clichê pu•
blicado era 27-1-64.
N. 612.246 - Pe. Cicero - Curtume Pe. Cicero S. A. - cl 35 clichê publicado em 30-1-64 estabelecido na Bahia.
:N. 830.614 - Brasilia Instant Cofleo (Brasincoffee) - Godofredo Filgueidas .- filho - cl 41 - clichê publicado era 17-1-68.
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International Minerais & Chemical em 25-5-1964 - depositado em 12 de
Corp. (junto ao termo 600.870).
dezembro de 1963.
Ind. de Ferramentas Ifestell Ltda.
N9 626.047 •-• Fábrica de Móveis
(junto ao termo 747.751).
Helvética Ltda. - Fábrica de Móveis Ltda. - clichê publicado em
Diversos
25-5-1964 - depositado em 12.12-1963.
Irineu de Amoritn Catão (junto ao
N9 626.048 - Azáfama Representa-.
Mamo 569.425) - Arquive-se o pe- ções Ltda. - Azáfama Representadido de anotação de transferência por ções Ltda. - clichê publicado em
falta de cumprimento de exigência.
25-5-1964 - depositado em 12-12-963.
CIC Cia. Ind. Capp (junto ao
N9 626.049 - Casa Níquel - Pe
termo 592.829) - Retifique-se o no- dro Boro - cl. 33 - clichê publicame da depositante da CIC Cia. Ind. do em 25-5-1964 - depositado em
Capp.
13-12-1963.
626.050 - Comercial BandeiranCIC Cia. Ind. Capp (junto ao teN9
Ltda. - Comercial Bandeirante
'Orme) 593.902). - Retifique-se o Ltda.
- clichê publicado em 25-5-964
nome da depositante para CIC Cia. - depositado
eia 13-12-1933.
Ind. Capp.
N9 626.051 - Bodner - Bodner &
Irmãos - clichê publicado eia 25-5-64
lietificaçdo de clichês
- depositado eia 13-12-1933.
N9 623.008 - Bidiahe - Laborató149 626.052 -- A Triunramte Ltda.
rio Guidotti do Brasil Lta. - cl. 3
- clichê publicado em 25-5-1964 - - A Triunfante Ltda. - clichê publicado em 25-5-1964 -• depositado
estabelecido em São Paulo.
em 13-12-1963.
149 626.012 - Jaçana - Arilado
N9 626.053 - Grande Hotel storga
Willy Rechenmacher cl. 36 - clichê publicado em 25-5-96a - esta- Ltda. - Grande Hotel Atorge. Lida.
belecido no Estado do Rio Grande - clichê publicado em 25-5-1934 depcsitado em 16-12-1963.
do Sul.
N9 6261054 - Bar e Café Coimbra
140 623.013 - !ndústria e Comércio
de Móveis "Oguz" Ltda. - Indústria - Delfim Gomes de Amorim - eis.
e Comércio de Móveis "Oguz" Ltda. 41, 42, 43 e 44 - clichê publicado
em 25-5-1964 - depositado era 17
- clichê publicado em 23-5-1964.
de dezembro de 1964.
N9 626.042 -• Bijouterias O. K.
N9 626.055 - Pôsto Líder Ltda. Ltda. - Eijouterias O. K. Ltda. clichê publicado em 25-5-1964 - de- Pôsto Líder Ltda. - clichê publicado em 25_5-64 - depositado em 17
positado em 29-11.1963.
de dezembro de 1963.
N9 626.043 - Rei das Ferramentas
149 626.056 - Hotel Rodoviário Ltda. - Lei das Ferramentas Ltda.
- publicado em 25-5-1964 - deposi- Irmãos Kraemer - eis. 41, 42 e 43
- clichê publicado em 25-5-1964 -tado em 2S-11-1963.
depositado em 17-12-1963.
N9 626.014 - Maggi do Paraná
149 626.057 -. Distribuidora MeriS. A. - Maggi do Paraná S A. cliché publicado em 25-5-1964 - de- dional de Veículos S. A. - Distribuipoaítado em 5-12-1963.
dora Meridional de Veículos S.A. N9 626.045 - Baiana São Jorge - clichê publicado em 25-5-1964, depoLoftala Kalil - cl. 41 - clichê pu- sitado era 17-12-1963.
ealeado em 25-5-1964 - depositado
N9 626.058 - Casa Luiz XV cm 12-12-1964.
Hryhorij Hordij ela-. 23 e 36 N9 626.046 - Foto Iris Ltda. - clichê publicado em 25-5-1904 - deFoto Iris Ltda. - Clichê publicado positado em 17-12-1963.

DEVEDORES
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Seção de Transferência
e Licença

A

Es:g.:mcias
ktpedlente de 26 de junho de 1968
Urmos com exigências a cumprir:
Larus
Brother Company (junto
ao registro 88.190) .
Chemische Fabrik Grunau G. M.
D. H. (junto ao registro 263.970).
Polymer Ind. Chimiche S. p. S.
•(junto ao registro 365.165).
Ind. Bras. de Tintas Vai S. A.
(junto ao termo 239.950).
General Electric Company (junto
ao termo 402.669).
Benedito Moreira de Góes (junto
sio termo 458.425).
Safomatic S. A. Equipam,ento Téc:pico (junto ao termo 51i8.849 e
888.850).
Cora. e Imp. Moquem S. A. (junto ao temo 540.597).
Pastifício Tocantins Ltda. (junto
o tfraio 553.447).
Serviços Aéreos de Defesa Rural
!miá Ltda. (junto ao têrmo 533.315).
Serviços Aéreos de Defesa Rural
isiú 'L ida. (junto ao têrmo 553.317).
Gritzner Kayser OlvIBH (junto -ao
firmo 599.445).

P EVIDÊNCIA. SOC..1,./4,
REGULAMENTO

DUVULGAÇÃO NP

Una

PREÇO: NCr$ 0,20

a

tà VENDA

'

Na Guanabara
de Vendas: Av. Rodrigues Alves. I

Agência 1: Ministério da Fazenda
.ittencle-se a pedidos paio Serviço de Reenibolso Postal

•

Srnsilie

Na sede do 01N

149 626.059 - Péisto de Serviço São
Jorge Ltda. - Posto de Serviço São
Jorge Ltda. -- clichê publicado em
25-57 1964 - depositado em 17 de dedezmbro de 1963.
N9 626.060 - Bar, Restatwan
. te Rebouças - Angelo Radke
eis. 41,
43 e 44 - c l ichê publicado em
.;-5-1964 - depositado em 18 de dezembro de 1903.
149 626.031 - Armazéns Gerais
Tranqueira S. A. -- cliché publicado em 25-5-1964 - depositado em 16
de dezembro de 1963.
149 626.062 - Macarbras - Mecanica de Carros Brasileiros Ltda. classe 21 - clichê publicado em 23
de maio de 1934 -- depositado em 18
de dezembro de 1963.
749 626,063 - Pastatex
Indúsaria
e Comércio Lide -- Paste Lex -ddstria e Comércio Ltda. - cliché
publicado em 25-5-1934 - depesiteda
em 18-12-1963.
149 626.064 -- Bar, Restaurante /rtinir - Irma Spicr - eis. 41, •.", 43
e 44 - clichê publicado em 23 de
maio de 1954 - depositado em 13 de
dezembro de 1963.
N9 623.070 Fariaimóvais Ia:critório Paria de Imóveis --- ci. 33 clichê pablieado em 25-5-1f31 - depositado era 19-12-1913.
149 e2(i.C73 - Pioneira da Barreei-ia
Ltda. - Hely Walter Couto - classe 39 - clichê publicado em 25 de
maio de 1934 - depositado em 00 de
dezembeo de 1933.
N9 626.075 - Refrigerante Brasília
- Mitri Moufarrege - cl. 43 - cliché
publicado em 23-5-1964 - depositado
em 7-1-1954.
149 626.076 - Sulizis - Antônio
Araújo Pilho - el. 41 -- cliché publicado em 25-5-1964 - depositado
eia 8-1-190:4.
N9 6213.077 - Lojas Alibabá Muhsen & Saleh Ltda. -- els. 12 e
36 - clichê publicado em 23-5-1954
- depositado em 8-1-1964.
N9 626.078 - Armazém Taguatinga
- Zaki Mohamad Sammour - classes 41, 42 e 43 - clichê publieado em
25-5-1964 - depositado em 8.-1-19,34.
149 626.019 - Armazém Damasco
- Gemei Nakie Massuh classes
41, 42 e 43 - clichê publicado em
23-5-1934 - depositado em 8-1-1984.
149 625.080 - Serralheria Sto. Antônio - Tola* Taira & Taira•Komasi
- classe 11 - clichê publicado em
25-6-1934
depositado em 8-1-1984,
N9 623.081 - Sociedade Boca dr,.
Mata - Sociedade Boca da Mate_ -classes 16, 26, 41 e 50 -- clichê publicado era 25-5-1934 - depositado
em 8-1-1364,
N9 626.082 - Bar e Restaurante
Taguatinga - Joel Dias Soares
classes 41, 42 e 43 - clichê publicado
em 25-5-1964 - depositado em 8 de
'aneiro de 1964.
149 626.085 - Big Ben - Isaac
Clohan Ezerzer - classes 13, 25, 35
36 - clichê publicado em 25-5-1964
- deposi:ado em 8-1-1934.
149 626.086 - Fundações e Obras
Limitada - Moacyr Dutra Filho clichê publicado em 25-5-1964 - dapsitado em 9-1-1364.
N9 626.087 - Candango - Elaine
Janiques de Matos - classe 46 clichê publicado em 25-5-1964 -- de*.mitado em 10-1-1961.
N9 626.088 - Old Star - Elaine
Janiques do Matos - classe 46 :liche publicado em 25-5-1964 - deacsitado
10-1-1904. .
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N 9 540,965 - Inioa. Ac•nbi LiJ
mitada - Reg. 72.233,
N 9 540.96 .6 - Irmãos Avobi Limitada - Reg, .372.254,•
N9 540.967 • - Inflijas Acerbi Limitada - Reg. 372.365.
N 9 540.986 - Mappi do Brasil Ind. Farm. Ltda. --- neg. -72.256.
1\1 1' 540.988 - Mappi do Bia.sil R'-g. 372.257.
Ind. Farm, Lida,
1,57errall;a,
Guarani ,
Ne ,Ii-P.0O2
Limitada - 'Reg. $72.258.
N9 540.010 - Grigooij Biller
Reg. 372.259.
N 9 541.015 - Antônio Abud
Reg. 372,260.
N a 541.035 - 01111 Mothieson Chemical Corp. - Reg. 372.261,
Lob. Inc.
N9 541.036 R,eg, 372.262.
N 9 541.056 - Malharia Gi.,blion's
Sociedade Anônima - Iteg. 37'2.263.
119 541.268 - Calçados Illgienópolls
Magazine Limitada - Re, .372.264.
N 9 541.275 - Ind. de Aces. para
Reg. 372.265.
Autos Gointol Ltda.
119 541.313 - Scrvinddstria S. A.
Roupas Prof, - Reg. 372.266. Egg. de Solos
N 9 541.333
Eágosolos - Reg.
Pund. Ltda,
372.267.
N9 541.36 - Max,1;12p S.A. Ir d , e
Com. - Reg'. 312.263.
N9 541.337
g aribe SÃ. Ind .0
Com. - Reg. 312 269.
Karibe S.A. Ind. e
N9 541.338
, Com. -• Reg, 372.270.
Karibe S.A. Ind • e
N9 541.33,9
Reg. 312.3111;
P2.226.
Electrolux Lida,
119 541.343
Cia. Nacional de Reg. 372.212.
. 9 544.944
I N
Reg.
W1
Aí:11
,
. Metálicos
2.2tos
119 50.347 - Dalla Vido
Cia.
Limitada - Reg 32.r2,
N9 540.944 - ('ia. Nacional de
N9 541.348 - Dana Verde ,5.-;
Let,tcfatei-es Metálicos Atmeo -- Reg. Limitada - Eteg. 12.274.
372.228,
NO 541.349 --- Daála Verde
1C 540.945 • - Cia. Nacional de‘ Limitada - Rsg. 372.271
„ Artefatoe 2et61teea Alma c - Rei.
119 541.350 - Dana Verde i!ei
372.239.
Reg, 37-2.276Cia. Nacional 1),0 Linlitada
N9 540.90
119 541.361 ,»•-• Mae-berson Tecidos
Artefatói. Metfitcos Almac - Reg.
e Confec. Limitada - Reg. 3t2.2C,
372.240,,
- Carlos Meitor da
11 9 541.
N 9 540:947 - Cia. Nacional de
Artefatos 'Metálicos Almac - R. Silva Castelo Branco --'Reg. 372.278.
212.241,
. Na 541.367 - Dual Livros para
N 9 540.94,8 - Cia. Nacional de Cartórios Limitada, -- Rog. 372.279.
Reg.
Artefatos - Metálicas Alinac
119 541.383 -- Irra Bandeira de
272.242.
Lima - Reg. 372.280.
Na 544.949 -- Cio. Nacional de
N a 541.386 - D. Oliveira (Pv,Rcg.
Artefatos Metal n co", Alrrac
Limitada -- Reg. 372.281,
372.243.
119 541.499 - Cia. de Calçados
N 9 540.932 - Cia. Nacional de
'Artefatos Metálicos Ataiao - Reg. DNB - Reg. 372.232.
372.211.
N9 541.437 --"Adidas SportscruldaAdi Dassier K.O. - P.ag.'
N9 540.9M - ela, Nacional de, • 3brikicn.
•
io 3,
Artefatos Metá lico:4 Almac --• Reg.
119 511.439 - Hyde Leather Co.,
312.245.
Inc. -- Reg, 372.284.
N a 540.954 - eia. njoiteal de
119 541.472 - Roblima E A. Com .
Reg,
Artefatos Metálicos KireaC
e lomb. - 'Reg, 272.t,s85.
;372.246.
N 541 . .482 - Lanificio Suirlogran.
N9 540.958 - Cio,. Na cional de denso
S.A. - Reg. 372.280.
Reg
Artefatos Metálicos A1111'1e
372.247.
N a 541.508 - José Etruseo Viaira
N 9 540.919 - Cia. 1Niicional.de - Reg. 372,287.
Artefatos Metálicos Almac - Reg. . Na 541.509
Jo.35 EtruSco- 'Vieira
372.248,
-- Reg. 372.288 .
N9 540.999 - Cia. .Naclonal. de
N 541.512 - José Etrusco vieira
Artefatos Metálicos Anisa r: -- Reg.
Reg. 372.289
372.249..
N 9 541.514 - josé Etoasio Vieira
N9 540.962 -- Cia. 1\ acionai • de , - Reg. 372.290.
Artefatos Metálicas Almac - Reg.
Na 541.577 - Walter Neoblum 372.250.
Reg. 372.291.
1n19 540.963 - Cia. Nacional de
N 541.603 - Ind. Mil Nil de_MeArtefatos metálicos .Alriiac -- Reg.
ais L i mitada - tieg. 272.292.
372.251.
N 9 541.624 - Fab. de Sicos de
N O 540.964 •.- Tr nãos Acerbi LimiI'apel 'tapeei Limitada - Leg. 37:)29
itapeci Uta.
-/.,ez. 372.293.
Reg. ¥12..42,,
tada
,N 9 626.089' - Sociedade de Alvenaria e Revestime n to s Brasilia Ltda.
5 Manuel da Silva Rodrigues - elasse 16 - clichê publicado em 25-5-1964
1 - depositado em 13-1-1964,
N9 629.090 - Vêr Editóra, Ltda. 11Juthero Vieira - classe 32 -- clichê
I'publicado em 23-5-1964 - depositado
tem 14-1-1964.
N 9 626.091 - Jorna -- Construções
FiElétricas . Jorna Limitada - classe 8
clichê publicado em 25-5-1964 --depositado em 2-11964.
11 9 626.092 - Braneltex - BraIndústria e Comércio de
neltex
iMalbas Lida.. - classe 23 clichê
publicado em 25-5-1964 - deposi tado
em 2-1-1964.
119 626.094 - Corngoito Oritec
indústria Química e Alimentícias Lt'Mitada, - classe 41 -- clichê publicado
em 25-5-1964,
, N 9 626.096 - Bramefios Bramerios - Construtores Elétricas Industrial Itda. - classe 8,
Nottfiveogo
Retificados por ,,e? saído com
incorreções:
••icant notifica,dos os •requere.ntes
dos certificados abaixo mencionados
comparecerem a êste Departamento
o prazo de 90 dias ta, fira de efe.
arem o pagardento tla taxa, de acôr
o com o Decreto r..O 254, de 20 de
fevereiro de 190.,
CertiM'ados Ex¡y?didos
INIQ 540.939 - Cia. Nacional do
Artefatos Metá.'licas Aintac -- Reg.
02 235
540.941 - Cia. Nacional de
Attefatos 'Metálicos, Altnac Rcg.
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-

OFX.'Al.

• -

• -

(Se,ro III)

N. 5-16.973 - Orechria Sooirno LiN? 54.850 -- Av..! • .i.o:rnandes de
Oliveira Sa - toog. $72.294.
mitada - • Reg . 372 . 329
N 9 544.000 -- Mos m Eng, bola
N. 546.933 - António Gozzi &
- Reg. 372.295.
Irmãos -- Reg . 372.330.
t'Irry--Daoidson Mo514.444 N. 547.155 - Emp. Cineuiatoorá.
tor Co. - Reg, 272.236.
fica fixitofilmes S.A. - Reg. 372.331.
11 9 544.806 - J, Arruda Scares
N. 547.424 - Construtêcnica S.A.
- Reg. 372.297,
Com.
e Cons. -- Reg, 372.332.
N 9 545.103 - Eng. e Canal. Jitpura Limitada - Reg. 372.298.
N. 547.536 - Cerâmica S. Caetano
N 545.111 - Druri'S S.A. Ind. S. A. .- Reg . 372.333.
de Prol. Intern.
Reg. 372.2902.
Confec. de Roupas
-N. 548.010
N. 545.153 - Fluminense Auto Pe- Eriton Ltda.
Reg. 372.334.
vis -- Ltda. - Reg. 372.300.
N. 548.025 - - Daniel Martins S.A..,
N. 545.325 --- Const. e Com. Ind. e Com. • - Reg. 372.335.
Obras Ltda. - Reg. 372.301,
Ind. e Com. PoliN. 548.248
N. 545.432 --.• E. Merck Aktien- jarra Ltda. --- Reg. 372.336.
gesellsnaft -- Reg, 372.302.,
Farbenfabrikne Bayee
N 548.377
Reg, 372.337.
N. 515.814 Sociedade Com, de Mtlengesschaft
Bebidas S. Francisco Ltda. - RegisN. 548.745 - Miguel Olympic; de
tro 372.303..
Arruda Padilha - Reg. 372.338,
Ind. e Com.. TeclaN. 5 .15 .8i J
N. 548.977 - Jose Rosito - Regis-,
soa Ltda,
Reg. 372.304. triz, 372.339..
.
N 545,908 - João Aparecido Cla.549.143 - S.A< Dumex (Du.•
N.
ro Gaspar - Reg. 372.305.,
mex Ltda.) --. Reg. 372.340.
•
N. 515.908 -• João Aparecido ClaN. 549,158 - • Clevite Corp. •- n
ro Gaspar - Reg. 372.305..
Reg, 372.341..
i
Movm, Renovador
N. 545.961
Suercbeck S. A.,
N.
549.181
...
.
Sizadícal - Reg, 372.306..
" Charutos e Cigarrilhos •- Registro ...i
N. 546.194 - Joseph lancroft
372.342..
.
Soa Co, --- Reg . 372,307..
N. 519.331 -- Com . Trilho Otera)
N. 546.378 - Solon Henrique Gon- S,A, - Reg. 372343,
çalves -- Reg. 372.308,
• N, 549.332 - Com. Trilho Otero
N. 546.525
S. A. Viu e Agre. , S.R. --- Reg. 372.344.
Snroquense,S. • Avas - Reg. 372.309.
N,. 549.480 - Cocaim S.A. Com.:
N. 546.536
Lea Izzo de Abreu Cons. e Administração de imóveis --,
-- Reg. 272.310..
Reg. 372.345..
N. 549.604 - Inquibras S. A. laN. 546.733 - s.:. Posto de Serviços
MDU L tda. --- Reg,
! chistria química -- Reg. 372.346,
_eu..
7
li -e
N. 549.965 -......ass.mo
mi
N. 546.783 - Consórcio de :Vendas
Registro Reg. 372.317:..
e Empreendimentos Ltda..
372312.
N. 550.157 --:- Emp. Gráfica o CruN. 546.851 - Santiago Nibardo zeiro S.A. - Reg. 372.318.
Navarro Jorge - - Reg. 372.313..
N. 550.160 --- Emp. Fraf. o Cruzeit
N. 546.870 • Mecânica Irmão Ca- S-A., .-- Reg. 372.349.,
pozzt Ltda. - Reg. 372,314.,
N. 550.162 ---- Emp. Gráfica O CruN. 546.872 -- Alberto Horta Júnior; zeiro S.A. - Reg. 372.350. - Com, Ind. 1mp. S.A, -- Registro
N. 550.167 - Emprêsa Gráfica O
372.315.
Cruzeiro S.A, -- Reg. 372.351,
N. 546,936
,Dissolminas - Ind.
de Dissolventes Minas Gerais Ltda.
Emprèsa Gráfica O
N. f.40.165
•-R, 372.316,
Cruzeiro S.A. - Reg. 372.352,
N. 546.942 - • Cafeeira Paraná LiN. 550,168 - Emprêsa Frá fica O
mitada. -. Reg. 372.317..
Cruzeiro S.A, -- Reg, 372.352..
N. 516.943 - Auto Peças Pedro
N. 550.422 ---- Balbek S.A. Com..
Ive Ltda. -- Reg. 372,318,
'e Ind. - Reg, 372.353.
N. 546.947 -- Dist. -de. Latic Norte
550.715 - Azinio de Souza
N.
Paranaense Ltda. - Reg. 372.319,
Horn -- Reg, 372.351.
. Ãgricafé L'
N. 550.718 -- Confeitaria SzDLLI
N.
'latada -- Reg. 372.320,
N. 550.718 - Confecções Szarnes
N. 546.951 Prod. Cinematográ- Ltda. - Reg. 372.355.
fico Herbe.rt de Richers S. A. - ReN. 550.725 -Verôliica Prod.
gistro 372.321."
mentidos Ltda. - Reg. 372.356,
Rádio Legendária
N. 546.956
N. 550.743 - Irecerna de Barro3
Reg. 372.322..
Ltda,
Barbosa - Reg. 372.357.
N. 546.957 - Rádio Difusão Uni"N. 550.779 -- Renato de Souza
ão Ltda. - Reg. 372.323.
- Reg. 372.358,
N. 546.958 - Rádio Clube PosaN.
550.787
-- Oasil -- Emp. de
tagrossense Ltda. --- Reg. 372.324.
Org. e Adm. de Soe. Ltda. - RegisN. 546.959 -- Rádio Difusora de tro 372.359.
Rio Negro Ltda. -- Reg. 372.325.
N. 550.801 -- Herberth Rodolpiti
- u- Pa - rif' Wds.kier -- Reg. 372360,
N. 54d.961 - Auto %st,: 5. L
iz Ltda.' < -• Reg. 372..326.
N. 350.862 -- Herberili Rodolph
Ma- 1 mil Weisser - • Reg. 372.361.
N. 546.965 - Francisco
chado - Reg. 372.327.
N. 546.072 -- Arrucld
mitada - Reg. 3 /2.328,

Cia. Li-

N. 550.884 - Brunner e Co..
Lda. - Reg. 372,362,,
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I N. 550.983 - Nacib Javdch 8 0a.
N. 514.242 - R. Serras Emot
N. 525.590 - R. Teroson Werke
Reg. 372.363.
- Reg. 375.605.
G. m.b. H.
N. 551.398 - Manoel
D. Santos N. 515.419 - R. Cerâtri ca SanitáN.
5.25.910
R. Empresa E' ta
Reg. 372.364.
ria Proceliie S.A. - Reg istro ... dual de C ntnnas Ltda. - Reg. 375.621.
N. 551.481 - jo-",c, Alfredo Balbino 375.606.
N. 526.171 -- R. Thomaz Garcia
• Reg. 372.365.
N. 515.859 - R. joaqutin Martins - Reij. 375.622.
N. 551.501 - Com. de Papeis de Santana - Reg. 375.607.
N. 526.397 - R. Encyclopédia BriPapelão Esplanada Ltda. - Registro
N 517.579 - R. Sociedade Comi. tânica Inc. -- Reg. 375.623.
372.366.
Juiz de Fora Ltda. - Reg. 375.6.8.
N. 526.485 - R. Carlos HenriRetificação
N. 518.057 - R. Cervedria Bie que Medeiros - Reg. 375.624.
Ficam Notaicados os requerentes dos ckert S.A. - Reg. 375.609.
N. 527.707 - R. Cia. Mineira de
C,ertilicados abaixo mencionados a comN. 519.187 - R Metalúrgiea Var- Investimentos Crédito, Financiamento e
parecerem a este Departamento no pra- t es Ltda. - Reg. 375.610.
Investimento - Reg. 375.625.
zo de 00 dias a fim de efetuarem o
N. 521.240 - R. Confecções de
pagamento da taxa de acôrdo com. o
N. 528.054 - R. Riachuelo S.A.
Decreto n" 254 de 28 de fevereiro de Roupas Irith Ltda. - Reg. 375.611. Crédito Financiamento e Investimento
1967.
N. 5211.305 - R. Paulo de Azevedo - Reg. 375.626.
N. 528.273 - R. Renato de OliLtda. - Reg. 375.612.
Certificados Expedidos
veira - Reg. 375.627.
N. 455.230- R. Vifra Ind. e Com.
N. 521.571 - R. Dr. Modesto
N. 528.343 - R. Instituto de IdioFarina - Reg. 375.613.- z
Reg. 375.579.
Ltda.
mas Yazigi S.A. - Reg. 375.628.
N. 503.754 - R. Fábrica Produtos
N. 521.600 - R. Fuzi Sadao N. 528.852 - R. Editora Brasiliera
Lavex para Inds. Lavanderias Limitada Reg. 375.614.
de Livros e Revistas Edibras Limitada
• Reg. 375.580.
N. 524.241 - R. Partibras Partici- - Reg. 375.629.
N. 504.268 - R. Cia. de Eletri- 3.t...,ão e Com. Ltda. - Registro ...
N. 530.377 - R. Ador Ltda. "AdmI
cidade- SchorchWerkevo_gt Haef- 375.615.
•
nistração - Reg. 375.630.
'eller do Brasil - Reg. 375.581.
N. 525.116 - R. Teroson-Werke
N.
533.783
R.
Nelson
da
Costa
N. 504.570 - R. Sintésla Indústria G. m.b.H. - Reg. 375.616.
Marrelll - Reg. 375.631.
Quánica S.A. - Reg. 375.582.
N. 525.374 - R. Construtora AmN. 534.926 R. Capitólio-OrgaN. 504.629 - R.I.P.T. S. A. bar S.A. - Reg. 375.617.
nização Técnica de Seguros - RegiaImportadora Peças Tratores - ReN. 525.404 - R. Cia. Comi. de tro 375.632.
gimento - 375.583.
Imóveis - Reg. 375.618.
N. 535.865 - R. Vemag S. A.
N. 506.785 - R. Ind. Metalúrgica
N. 525.459 - R. Teroson-Werke VeicuIos e Máquinas Agricolas Ltda.
nuffi S.A. - Reg. 375.584.
G.
b. H. - Reg. 375.61.,2.
- Reg. 375.633.
N. 506.787 - R. Ind. Metalúrgica
Truffi S.A. - Reg: 375.585.
•r•
N. 50.6.788 - R. Ind. Metalúrgica
S.A. - Reg. 375.586.
N. 506.789 - R. Ind. Metalúrgica
Truffi S.A. - Reg, 375.587.
N. 507.437 - R. Gravações Elétricas S.A. - Reg. 375.588.
N. 507.152 - R. Renato Antônio
Brogiolo - Reg. 375.589.
N. 607.154 - R. Renato António
Brogiolo - Reg. 375.590.
VOLUME 1
N. 508.419 - R. IvIóve:s 12 de
Ouutbro Ltda. -Reg. 375.591.
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
N. 509.012 - R. Bebidas Merino
S.A. - Reg. 375.592.
ATOS LEGISLATIVOS DO PODER EXECUTIVO
N. 509.057 - R. Equipanto Equipamentos para Autos Ltda. - Reg.
Leis de janeiro a março
Ai 5.93.
Divulgação n• 1.043
N. 509.463 - R. Minasaço S. A.
Metalúrgicas - Reg. 375.591.

alk,EÇÃO DAS LEIS
1968

PREÇO NCr$ ZOO

N. 50.580 - R. Societa F.armaOurice Ltália - Reg. 375.595.
N. 510.972 - R. Ciba Soctete Anolayme - Reg. 375.596.,

VOLUME 11

N.' 512.113 - R. Sociedade Imobiliaria Predilux Ltda., - Regiistro
375.507.
N. 512..676 - R. Mário Claudio
da Costa Braga - Reg. 375.598.
N. 512.688 - R. Wiederkehr
- Reg. 375.599.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
Decretos de Janeiro a março
Divulgação n• 1.044
PREÇO NCr$ 12,00

N. 513.121 - R. Schilling-Hillier
S.A. Ind. e Com. - Reg. 375.600.
N. 513.267 - R. Antônio Bassetti
Reg. 375.601, N. 513.553-- R. Galgate-Falmotive Company - Reg. 375.602.
N. 513.592 - R. Proquiai-Produtos Químicos e Alimentícios Indústria
e Comércio Ltda. - Reg. 375.603.

A VENDAç
Na Guanabara
geção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, r
Agência Ministézio da Fazenda
,Ajeadaii a pedidos pelo Serviço de Reemb6iso Postal

N. 514.172 - R. Nelson dos Santos - Reg. 375.604.

n

Em Brasília

Na sede do

Julho de 1968
N. 536.237 - R. Sociedade Civil
Nacional de Empreendimentos Ltda.
--- Reg. 375.631.
N. 536 586 - R. Johann A. Wifing -- Reçi. 375.635.
N I. 539.630 - R. Fonte -Emprésa
Moral. e Indt. de Matérias Primas
S.A. - Reg. 375.636.
N. 541.423 - R. Irmãos Me& Ind. e Lmi. Ltda. - Reg. 375.637.
N. 54,
- R. Lanifício Sulrio
grandense S.A. - Reg. 375.638.
N. 542,140 - R. Imobiliária Aquidauna Ltda. - Reg. 375.639.
N. 542.14'7 - R. Gráfica Editora
Publicações Especializados S. A.
Reg. 375.640.
N. .543.081 - R. Golgate-Palmolive Company - Reg. 375.641.
N. 544.173 - R. Fábrica de FIM
S. A. - Reg. 375.642.
N. 544.897 - R. Laboratório PhosKola Ltda. - Reg. 375.643.
N. 545.566 - R. Gredisubanc Ar.
tigos e Utilidades Domésticas Ltda. Reg. 375,644.
N. 545.649 - R. Manganoferrea
Mineração S.A. - Reg. 375.645.,
N. 545.650 - R. Siter Sociedade
Técnica de Engenharia e Racionalização Ltda. - Reg. 375.646.
N. 545.755 - R. Organização Dailas de Contabilidade e Negócios Limitada - Reg. 375.647.
• N. 546.024 - R. Ind. e Com. São
Roque Ltda..- Reg. 375.648.
N. 546.129 - R. Cia. Distribuidora
de yalôres codival Crepito binanciamento e Investimentos. e Inventimentos
- Reg. 375.2649.
N. 546.344 - R. Carlos Pereira
Quánicas S.A. - Registro
37.650.
N. 546.763 - R. Sijarca-Engenharia Sociedade Ltda. - Reg. 375.651.
N. 546.815 - A. Averbras Agroveterinária Ltda. - Reg. 375.632.
N. 546.831 - R. Taiyo Indústria
-de Pesca S.A. - Reg. 375.653.
N. 547.277 - R. Fedelbras S.A.
Importação e Exportação - Registro
375,654.

N. 547.506 - R. Migliari Barbosa
8 Cia. Ltda. - Reg. 375.655.
N. 548.180 - R. Belgobras S.A.
Importação e Comércio - Reg. ....
375:656.
N. 548.458 - R. Sociedade Imobiliária de Vendas e Administração Eo.
eivai Ltda. - Reg. 375.657.
N. 548.976 - T. José Rosito --Red. 375.658.
,
N. 549.005 - R. Schering Corporation - Reg. 375.659.
N. 549.006 - R. Schering Corpo'.
ratiOn -Reg. 375.660.
PI. 549.014 - R. Adrema-Werke
G. m. b. H. - Reg. 375.661..
n. 549.015 - R. Talita Aparecida
de Abreu - Reg. 375.662.
N. 549.018 - R. Dr. A. Wander
- Reg. 375.663.
N. 549.020 - R. Dr. A. Wander
S. A. - Reg. 375.664.
N. 549.021 - R. Dr. A. Wander
S.A. -Reg. 375.665.
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IN, 555.023 - R. Pedro Carlos da
N. 555.532 - R. Irmãos FernanFonsêoa Vermes e outros - Reg.
des -.Reg. 375.699.
575.735.
N. 555.684 - R. Irmãos Fadai N. 555.380 - R. José Mariano
Reg. 375.700.
Rayrnundo de Souza - Reg. 375.336.
N. 555.794 - R.N.V. Philips' •57. 9
- R. D. F. VaseonGloelampenfabrieken , - Registro núme- cenas 555:659
S. A. Óptica e Mecânica de
ro 375.701.
Alta Precisão - Reg. 375.738.
N. 556.369 - R. Carlos Eduardo
N.9 566.111 - R. Sociedade Bra. de
Cavalcanti de Albuquerque Villela - Fomento e Criação do Cavalo Puro-Sangue Haras Restinga COUtriy
Reg. 375.702,
Reg. 375.739.
N. 566.529 - R. Messa fi Cia. Li57. 9 566.945 - R. Ind. e Com. Co!- .
mitada - Reg. 375.703.
dermar S. A. - Reg. 375740.
N. 417:590 - R. Lanifício SulrioN•9 566.947 - R. Ind. e Com. Ootgandense S. A. - Reg. 375.704.
clmar S. A. - Reg. 375.741.
N.9 432.294 - R. Indubrás S. A.
57. 9 568.294 - R. Jair Luis SanInd. e Com. - Reg. 375.705.
tiago - Reg. 375.742.
.075.671.
N.9 432.293 - Rr. Indubrás S. A.
57.9 568.487 - R. Madeleine Mar. N. 549.058 - R. Leonardo Golds- Ind. e Com. - Reg. 375.706.
eelle Beghin Dassanville
Reg
N.9 449.323 - R. Sociedade Téc- 375.743.
,Celn - Reg. 375.672.
nica e Indl. •de Lubrificantes Solutec
57. 9 .568.816 - B. Manoel Kherla¡ N. 549.065 - R. Confecções Mello Sociedade Anônima. - Rn. 375.707.
1 8. A. - Reg. 375.673.
57. 9 451.767 - R. Laboratório Zam- kian S. A. Ind. e Corri. de Calçados.
-- Reg. 375.745. .
! N. 549.069 - R. Liga de Amado- beletti S. A. - Reg. 375.708.
57.9 301.283 - R. Distribuidora de
Lebre - Reg. 375.674.
N. 9 467.280 - R. Cofibras Cia. FiComestíveis Discos S. A. - Reg.
nanciadora Bras. - Reg. 375.709.
375.746.
• N. 549.070 = R. Victório Feria
57.9 467.286
R. Cohbras Cia. Ei- N.9 412.971 - R. Condomínios das
liklho 6 Cia. Filhos - Reg. 375.675.
nanciadora Bras. - Reg. 375.710.
Aguas da Prata - Reg. 375.748,
, N. 549.071 - R. Editorial BruN.9 467.299 - R. Cofibrah Cia. Pi_
gueira Ltda. - Reg. 375.676.
57.9 412.973 - R. Condomínios das
nanciadora Bras. - Reg. 375.711.
Aguas da Pra-ta - -Reg. 375.748.
N. 549.076 -:- R. Consórcio BraN.9 497.304 - R. Cofibras Ca. PI- 57.
9 426.925
R. Vecambrás Metais
gileiro de Imóveis Com. e Indústria min-Madura Bras. - Reg. 375.712.
Prebiosos Ltda. - Reg. 375.749.
Ltda. - Reg. 375.677,
57. 9 471.729 - R. Velbras S. A.
N. 549.082 - R. Walter Heraldo Ind. Bras. de Veludos - Reg. 375.712 57.9 454.037 - R. Cia. Centro Brasisileira de Pecuária Centrobrás Scalamandre - Reg. 375.678.
N.9 471.730 - R. Velbras S. A. Reg. 375.750.
, N. 5,49.187 - R. Oxilastex Ind. Ind. Bras. de Veludos - Reg. 375.714, 57.9 457.888 - R.. Indubrás Ind. de
de Tecidos e Resinados Ltda. - ReN.9 471.73.3 - R. Velbras S. A. Refrigerantes Brasília Sociedade Anôgistro 375.679.
Ind. Bras. de Veludos - Reg. 375.715. nima - Reg. 375.751.
N.9 472.982 - R. Elevadores Sur Li: N. 550.133 - E. Lecien S. A.
57.9 464.862 - R. Com . de Calcados
Caibras Ltda. - Reg. 375.752,
Ind. Farmacêutica - Reg. 375.630. mitada: - Reg. 375.716.
57.9 504.539 - R. . Rilma-Tour 57. 9 465.204 - R, Ind. Textil Yubras
N. 550.367 -- R. Terral S. A.
Máquinas Agrícolas - Reg. 375.681. Agenicia de Turismo Ltda - Reg. Limitada - Reg. 375.753.
375.717.
57.9 467.279 - R. Cofibrás Cia. Fl.N. 550.377 - R. Terreaf S.A.
N.9 506.060 - R. Bazar Edyceer. nanciadora Brasileira - Reg. 375.754.
Máquinas Agrícolas - Reg. 375.682. Limitada
- Reg. 375.718.
117. 9 467.282 - R. Cofibras Cia l+n:
N. 550.393 - R. Terral S.A. Má- N. 9 507..661 - R. Pisolac Reves- nanciadora Brasileira - Reg. 375.755.
„imento Plásticos Ltcla - Re g. 375.719 37. 9 467.284 - R. Cofibras Cia. Piquinas Agrícolas - Reg. 375.683.
57.9 509.999 - R. Mecânica Justus nanciadora Brasileira - Re
N. 550.778 - Renato de Souza
g. 375.756.
Peltrin S. A. - Reg. 315.720.
Freitas -- Reg. 375.684.
57. 9 467.287 - R. Cofibras Cia, PiN. 9 513.129 - 1. Predilar S. A. nanciadora. Brasileira - Re g. 375.757.
N. 550.786 - R. jacob Kaiser - Empreendimentos
e Administração
57. 9 467.288 - R. Cofibras Cia FiReg. 375.685.
-- Reg. 375.721.
unciadora Brasileira - Reg. 375.758
N. 550.933 -- R. Meriçihi 6 Filhos
57.9 514.807 - R. Elbe Kamerr
37.9 467.291 - R. Cofibras Cia Pi3 MBH - Reg. 375.722.
Ltda. - Reg. 375.686.
.unciadora Brasileira - Re g . 375.756.
N.
514.914
R
.
Teleunião
S.
A
N. 551.747 - R. Aços Finos Pi
N. 467.295 - R. Cofibrais Cia. FiInd. de Ràdios e Televisão - Reg.
ratini S.A.. - Reg. 375.687.
unciadora Brasileira - Reg. 375.760.
375.723,
N. 552.509 - R. IVIoutinho Bujar- 57. 9 518.001 - R. Feigenson S. A.
N.9 467.297 - R. Cofibras Cia. Pidon 6 Cia. Ltda. - Reg. 375.683. Ind. e Com. - Reg. 375.724.
tanciadora Brasileira - Reg. 375.761.
N.9 467.298 - R. Cofibras Cia. PiN. 552.536 - R. Fritz Frederico 4.9 518.408
R. Imobiliária Oeste
aanciaclora Erasideira
R.eg. 375.762.
Schlesinger - Reg. 375.689.
Limitada S/C - Reg. 375.725.
N. 467.322 - R. Cofibrás Cia.
N. 552.580 - R. Francisco de
57.9 521.380 - R. Imca Istituto cit.
Medicina Cirúrgica e Acidentes Lida. Fia Ell1C: adora Bras. - - Reg. 375.763.
Assis,. Felipe - Reg. 375. 690.
- Reg'. 375.726.
N. 469.098 - R. Cia. Bras. dc
N. 552.599 - R. Drogavelgos Li
57.9 543.068 - R. J. R. Geigy SO -I Medidores - Reg. 375.764.
tintada - Reg. 375.691.
ciedacie Anônima - Reg. 375.727.
N. 552.696 - R. Olin Mathieson N. 544.908 - R. Lanifício Sulrio- • N. 471.732 - R. Velbras S.A.
Ind. Bras. de Veludos - Registro
Chemical Corporation - Reg. 375.692. grandense S. A. - 375.728.
375.765.
37. 9 545.525 - R. Ind. de ProduN. 553.0a4 - R. Retifica Regente
N. 471.734 - R. Velbras S.A .
:os Químicos Leomar Ltda - Reg.
Ltda. - Reg. 375.693.
Ind. Bras. de Veludos - Registro
375.729.
375.766.
N. 553.125 - R. Tecnion Indl.
57. 9 549.861 - R. Ild. de Sabões e
Ltda. - Reg. 375.694.
N. 4'11.735 - R. Velbra
s
S.A. Ind.
Detergentes -Hrabo. àimitada - Reg.
N. 553.177 - R. Servejaria Coa- 37-5.730.
Bras. de Veludos - Reg. 375.767.
ceição Ltda. - Reg. 375:695.
57.9 551.400
- R. Alberto FranN. 471.882 - R. Pôsto de Seaviços
jancláia Ltda. - Reg. 375.768.
N. 553.200 - R. The National eisco de Carvalho - Reg. 37a.731.
552.268 - R. Produtos Alimer
Cash . Tegister Company -- Rog*stro '
N. 473.554 - 12. Avibrás Com.
tidos Morrp Velho Ltda. -- Reg. e Ind.
385.606.
Ltda. - Reg. 375.769.
375.732.
N. 553.276 - R. Paulo Campos N. 9 552.997 - R. Grassi S. A
N. 469.657 - R. Pedrinhas AgroTelles - Reg. 375.697,
Incil. S.A. - Reg. 375.770,
nd. e Com. - Reg. 375.733.
N. 554.951 -- R. Auto Zona St1' 1\1-.9 553.664 N. 501.886 - . R. Textil Scavone
Confeitaria e ResLtda. - Reg. 375'.(N8.,
!iurante Fasano S.A,
Reg . 375.731. S.A. - Reg. 375.771.
N. 549.035 - R. Formed - Forageedora de Material Médico e CleatiRoo S.A. - Reg. 375.666.
N. 549.036 - R. Formed Fornecede Mateáal Médico e Científico
.A. - Reg. 375.667.
•
. 549.045 - R. Armando Peco- Reg. 375.668. •
N. 540.046 - R. Armando Pecorar
•
Reg. 375.668.
N. 549.046 - R. Armando Pecokerà - Reg. 375.669.
N. 549.047 - R. Edson Medeiros
, . Reg. 375.670.
N. 549.052 - R. Serviço Nacional
;dle Investimentos Ltda. - Registro
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N. 06.639 - R. Editora Educaciona' Ç.Ã. 375.772.
N. 506.754 - R. Fábrica de CNgarros Flórida S.A. - Reg. 375.773.
N. 511.767 - R. BaldWin Lima
Hamilton Corporation - Reg. 375.774..
N. 518.030 - R. Plastar S. A.
Com . e Ind. de Materiais e Produtos
Plásticos - Reg. 375.775
N. 518.523 - R. Restaurante Moatese Ltda,
Reg. 375.776.
N. 520.473 - R. Lojas Campos
de Aparelhos Dongsticos Ltda. - Registro 375.777,
N. 524.008 - R. Condomínio do
Ltlificio Brandão Magalhães - Registro 375.778.
N. 528.381 - R. Gustav Raab 8
Cia. Ltda. - Reg. 375.779.
N. 533.863- R. Hilpert S. A.
- Reg. 375.780,
N. 540.224 - R. Samuel Wajnberg 6 Cia. Ltda, -número
375.?91.
N. 542.350 - R. Aços Villares
S.A. - Reg. 375.782.
N. 542.352 - R. Aços VIllares
S.A. - Reg. 375.783,
N. 542.353 - R. Aços Villares
S.A. - Reg. 375.784,
N. 544.057 - R. Vulcan Artefatos
de Borracha S.A. - Reg. 375.785.
N. 544.385 - R. Simca do Brasil
S.A Incll, de Aktores Caminhões e
Automóveis - Reg. 375.786.
N. 549.085 - R. Waldyr Magalhães' Fontes - Reg. 375.787,
N. 549.367 -- R. Irmaos Abad
/lutada - Reg, 375 . 788
N. 549.989 - R. Cia. de Canetas
Compactor - Reg. 375.789.
57". 551.840 - R. Asberit S. A.
- Reg. 375.790,
N. 551.852 -- R. Mac Com. c Publicidade Ltda. - Reg. 375.791.
N. 553.351 - R. Sociedade de Mineração Desterro Ltda. - Reg. ...
375,792.
N. 553.569 -- R. Nelson Vieird
Garre- o - Re-' 375.793,
N. 553.570 -. R. Nelson Vieira
Garrocho - Reg. 375.794,
N. 553.571 - R. Nelson Vieira
Garrucho - Reg. 375.795.
N. 553.667 -R. Dionlube - Larclol:ne S.A. e Com. - Reg. 375.796.
N. 555.003 - R. Eversil S.A. Produtos Farmacêuticos - Ind. e .Com .
- Reg. 375.797:
N. 555.004 - R. Eversil S.A.
Produ,os Farinacctrilcos Ind. c Comércio - Reg. 375 . 798 .
N. 555.005 - R. Eversil S.A. Produtos Farmacêuticos Ind. e Comércio
- Reg. 375.799.
•
N. 555.026 British American
Tabaco Company Ltd -. Reg.
375.800,
N. 555.031 - Niels Totéis Rabula
dos Ltda. - Reis. 375.801.,
N. 555.040
R. Cada Calçados
Ltda. - Reg. 375.802.
N. 555.050 - R. ' Irmãos Novaes
Arquitetura Engenharia e Construções
Ltda. "-- Reg. 175.803.
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N. 555.076 — R. kg. C. Olivetti
N. 555.066 — R. Ing. C. Olivetti
C.S.P.A. — Reg. 375804,
ei C.S. p. A. — Reg. 375.812.
N. 555.067 — R. Ing. C. Olivetti
N. 555.077 — R. Ing. C. Olivetti
C.S. p. A. — Reg. 375.805.
6 C.S. p. A. — Reg. 375.813.
N. 555.069 — R. Ing. Olivetti
N. 555.079 --ï. Ing. C. Olivetti
C
p. A. — Reg. 375$.806.
6C.S. p. A. — Ref. 375.814.
N. 555.070 — R. In. C. Olivetti
' N. 555.080 -- R. Ing. C. Olivetti
t, C. S. p. A. — R. 375.807 .
N. 555.071 — R. Ing. C. Illivetti ei C.S. p. A. — Reg. 375.815.
C.S. p. A. — Reg. 375.808.
555.081-- R. Ing. C. Olivetti
N. 555.073 — R. Ing. C. Olivetti I ei N.
C.S. p. A. — Reg. 375.816.
ei C.S.p. A. — Reg. 375.809.
N. 555.074 — R. Int- C. Olivetti ' N. 555. .082 — R. /ng. C. Olivetti
6 C.E. p. A. — Reg. 375.817.
r. A. — Reg. 375.810.
N. 555.083 — R. In. C. Olivetti
N. -555.075 — R. Ing. C. Olivetti
Reg. 375.8.18.
C.S. p. A.
C., C.S. p. A. —Reg. 375.811.
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N. 555.035 — R. kg. C. Olivetti
C.S. p. A. — Reg. 375.819.
N. 555.086.— R. Ing. C. Olivetti
y C.S. p. R. — Rei. 375.820.
N. 555.087 — R. kg. C. Olivetti
Ci C.S. p. A. -- Reg. 375.821,
ei

N. 555.088 — R. Inug. C. Olivetto
iS C.S. p. A. — Reg. 375.822,
N. 555.089 — R. Ing. C. Olivetti
& C. S. p. A. — Reg. 375.823.
N. 555.090 — R. 'lig. C. Olivetti
C.S. p. A. — Reg. 375.824,
N. 55.092 — R. Ing. C. Olivetti
6 C.S. p. A. — Reg. 375. 25.
18
N. 555.196 -- R. rViassao Suzuk
-- Reg. 375.826.

N. 555.223 — R. Terinaut S.A.
DistribuIdora Química e FarmPcéntie6
-- Reg. 375.827,
N. 555.224 — R. Termacrist 5 .A.,
Distribuidora Química e F,:rmaréaui:a
— Reg. 375.828,
N. 555.225 -- R. Ten10. C "f8t S . A
Distribuidora Quimice e Farrnacéurea
Reg. 375.829.
N. 555.227 — R. Termacrist S.A.
Distribuidora Química e Farinaceatica,
-- Reg. 375.830,
N. 555.228 — R. Tennacrist S. A.
Distribuidora Química e Fannacéntica
— Reg. 375.831.
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Publicação que se faz de acôrdo com o art. 20 do Código da Propriedade Industrial (Decreto-lei n9 7.903-45), em tace do que ficou resolvido ao
Item 4 da Portaria 119 73 de 8 de outubro de 1967, do Direta--ceisral
TERMO Na 137.030
De 9 de março de 1962
Société Technico — Commerciale
das Machines Autornatiques Modernas" — França.
Título: "Processo e dispositivo
para a emissão e exploração de
mensagens marcadas destinadas a
diferentes captadores".
Privilégio de invenção
Pontos característicos
— Processo para a emissão e a
exploração de mensagem tt, marcar
sôbre dois elementos destinados a
dois captadores diferentes uni dos
quais fazendo parte de uma máquina, caracterizada pelo fato de. ser
marcado por intermédio de um mesmo dispositivo de marcação, o elemento destinado a um dos captores
por via direta do elemento destinado
ao outro captor.
2 — Processo conforme o ponto 1,
caracterizado por se usar um dispositivo de marcação a dois códigos.
3 — Dispositivo para a emissão e
a exploração de mensagens a marcar , doia elementos destinados a dois
lcaptores diferentes um dos quais fazendo parte de uma máquiaa, caracterizado por um dos elementos ser
éle mesmo capaz de transmitir ao
outro por transferência ou modificação de um material ou estado ffsico, uma marca correspondendo
aquela que êle recebeu.
4 — Dispositivo conforme o ponto
3 caracterizado por unia dos elementos anteriormente citados ser
uma fita de marcação constituída
por uma base de matéria plástica
translúcida ou transparente que
traz uma camada de marcação destocava' deixando aparcaor em transparência a marcação efetuada, e que
comporta uma substância endureeivai sob a ação do calor, suscetível
de se endurecer por aquecimento
sem se deteriorar sob a dita ação.
3 — Processo conforme o ponto 1
para exploração de informações a
partir de unia quantidade do ponto:,
de rigem onde são dispostas máquinas contábeis de cadência lenta e
um ponto central onde é dispost
uma máquina calculadora a cadencia rápida, caracterizado pelo tato
de utilizar sôbre cada uma :les máquinas contábeis para efeito r, e leitura direta, sôbre uma fôlha base
destinada a uma exploraçãn local,
como fita de marcação, uma fita que
deixa aparecer após a sua 'utilização a forma dos caractereea, que a
impressionaram, e -de traMferir em
seguida essa fita para um conjunto
de cadência rápida compreendendo
unia máquina ledora para ler nessa
cadência rápida, as informações
contida na fita introduzindo-a em
uma máquina calculadbra verificadora das operações efetuadas pelas
máquinas contábeis em cadência
lenta, as ditas Informações após
essa verificação sendo então fornecidas a uma máquina calculadora de
exploração em cadência rápida.
• 6 — Arranjo para a aplicação do
processo conforme o ponto 5, caracterizado por compreender urna quantidade de máquinas contábels de cadência lenta, fitas de mareação de
tipo supraci tado para as d'ais maquinas, um conjunto de cadência

de forma a easseerrar o dito flange, a
um supradito dispositivo combinado
de rolamento -e vedação é disposto
entre cada superfície oposta dos ditos anéis e do membro flageado.
5. .Uma junta, de acôrdo com
qualquer uni dos pontos precedentes,
caracterizada pelo fato de uni anel
cie vedação ser fixado ao' dito outro
membro flangeado, e na qual um
anel de pressão orienta o anel de vedação contra a extremidade interna
do membro de acoplamento flangeado para efetuar uma vedação deslisantas substacialmente hermética entre os membros de acoplamento.
6. Uma junta, de acôrdo com o
ponto 5, caracterizada pela fato do
anel de vedação se apresentar na
forma de um anel cihndrico substancialmente plano e ser concêntriTERMO N9 137.134
co com a extremidade interna do
membro flangeado, o dito anel é fiDe 14 de março de 1962
xado entre os anéis 'reaaato-das e o
dita outro membro de acoplamento e
FMC Corporation — Estados Uni- é subsaetuido no interior da extremidos da América. — Titulo: "Junta dade interna do ,dito tubo membro
de tubo articulada (ou orientável)". e dali orientado sôbre o anel de vedação por uma multiplicidade de moias.
Privilégio de invenção
7. Uma junta, de acôrdo com
Pontos característicos
qualquer um dos pontos 2 a 6, inclusive, apropriada para ligar dois con1. Uma junta de tubo articulado dutos numa linha de vasão para ma(ou orientável) caracterizada por nipular um liquido hidrocarbonado à
compreender dois membros de aco- temperatura muito baixa caracterizaplamento tubulares tendo cavidades da pelo fato de cada tira combinada
cornunicantes, um dos ditos mem- de rolamento vedação
serformada
a
bros tendo uni flange externo for- de material plástico substancialmenmado sôbre o mesmo, pelo menos te sólido, tal como de Toflon, Malar,
um anel retentor destaável fixado ao ou Kal-F, que é quimicamente ineroutro dos ditos membros, uma ma- te ao liquido hidrocarbonado e que
neira hermética para encerrar o dito exibe propriedades autolubrificantes
flártge e para dêsse modo localizar às ditas baixas temperaturas.
os ditos membros entre si, e dispo8. Urna junta de tubo articulada
sitivos combinados de rotação e vedação entre o dito membro do aco- para interligar rotativamente dois
condutos
numa linha de vasão para
plamento flangeado e o dito anel em
anéis para facilitar a rotação reci- a manipulação do liquido hidrocarproca do dito anel, ou anéis e do bonado a urna temperatura muito
dito membro flangeado enquanto, ao baixa, caracterizada por compreenmesmo tempo, mantendo uma ve- der um primeiro membro de acopladação substancialmente hermética mento tubular tendo um flange ,de
aparafusamento concêntrico nivelaentre os mesmos..
do com a sua extremidade interna,
•
2. Uma junta, de acôrdo com o um anel de vedação plano acoplado
ponto 1, caracterizado pela fato dos com o dito flange, um primeiro anel
dispositivos combinados de rolamento retentor acoplado com o dito anel de
e vedação compreenderem pelo me- vedação e fixado ao dito flange de
nos uma tira de vedação e rolamen- aparafusamento, e parede interna do
to combinado elástica e anular dis- dito anel de retenção sendo une resposta entre pelo menos um par de salto periférico voltado para dentro
superfícies opostas do anel ou anéis se acoplando com o dito anel de vede retenção e do membro flangeado, dação, um anel de retenção sega dita tira ou tiras de vedação e rosujeito contra o dito prilamento combinados sendo apropria- mentado
meiro anel de retenção e formando
das para reduzir ao mínimo a fric- uma
camada anular se abrindo para
ção durante o deslocamento recipro- dentro
em cooperação com o dito
co do dito membro flangeado e do primeiro
anel de retenção, uni segundito anal ou anéis e para efetuar do membro
acoplamento tubular
uma vedação substancialmente her- coaxial com de
o dito primeiro membro
mética entre o dito membro flangeade acoplamento e tendo uma extredo e os anéis retentores.
midade interna plana ou acoplando
3. Uma junta, de acôrdo dom o com a parte marginal interna do
ponto 2, caracterizada pelo fato da dito anel de vedação a um flane extira ou tiras combinadas de rola- terno disposto na dita câmara anular,
mento e *dação serem formadas um anel de rolamento e vedação
de material plástico que • é quimica- combinado montado na dita câmara
mente inerte ao material a ser con- em cada extremidade do dito flange,
duzido pela junta a que também Pos- os ditos anéis de vedação e rolamensui e conserva propriedades auto-lu- to sendo deslizavelmente acoplados
brificantes sob as condições operacio- com a parede definindo as extreminais para a junta.
dades da -câmara e com as extremido dito flange, um anel com4. Unia junta, de acôrdo com qual- dades
de vedação e rolamento clquer um dos pontos precedentes, ca- binado
se acoplando deslizavelmenracterizada pelo fato do flange no líndrico
membro flangeado ser recuado da te com a superfície periférica do dito
extremidade interna do dito mem- flange e a superfície oposta da cábro, dois dos supraditos ancas reter- mnra e r.1.is combinados de vedação
lotes são fornecidos e são- separáveis e roiammto se acoplando deslizavel-

rápida compreendendo mal maquiaa
!ntidas
ledora das informaçr
dita fita, uma mácidoes calculadora
de verificação receben& informações da máquina ledoi 5 a verificando os cálculos das má pinas contábeis em em cadência lenta e uma
máquina calculadora de exploraçáo
recebendo as informações através a
dita máquina de verificação.
A requerente reivindica de adindo
com a Convenção Internacional e o
art. 21 do Decreto-lei ti 7.903, de
27 de - agôsto cie 1945, as prioridades
dos correspondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes da
França, em 10 de março de 1961, sob
no 855.302 e 10 de abril de 1961, sob
ns. 858.289 e 858.439.

mente cem a superfície periférica exterior do dito segundo membro de
acoplamento tubular ale cada lado do
dito flange e acoplando as .superiicies _periféricas ' internas dos el_tos
primeiro e segundo anéis de re:enção, todos' os ditos •anéis de vedação
e rolamento sendo formado O a material plástico quimicamente inerte e
autolubrificante, o dito anel de yes
dação sendo plano e localizado entre o concêntrico com os ditos membros de acoplamento com uma face
do mesmo topejando a extremidade
interna do dito segundo membro do
acoplamento, um anel de pressão embutido no dito primeiro membro de
acoplamento e se acoplando com a
face oposta do dito anel de vedação
plano, e dispositivos orientados por,
mola cooperando com o dito anel de
pressão para pressionar o dito and
de vedação plano contra , o dito
membro de acoplamento para efetuar
uma vedação hermética entre os
membros de acoplamento.
9. Uma junta de tubo articuladas
construída conforme aqui descrito
com particular referência à concre'tização ilustrada nos desenhos apeias
sos.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e Co
art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, , de 27
de agôsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América em 24 de abril
de 1961, sob ir 104.987.
Ta.:RMO DE PATENTE NQ 137
de 19 de março de 1962
Philco Corporation — Estados Unis
dos da América — Titulo — Procesa
so para fazer vadações de vidro com
uni metal.
Privilégio da iinvcação
Pontos Característicos *
1 — Processo para lazer vedação
de vidro um metal, sendo o metal
uma liga composta de ferro e niquel,
caracterização pelo fato de compreender: oxidação química seletica do
componente de Urro do dito corpo
disposição de uma carga de vidro em
contacto com as porções de superficie
oxidadas do dito corpo; e aquecimento do dito vidro e porções de supera
ficie oxidadas a uma temperatura do
dito °vidro e porções da superficie
oxidadas a uma temperatura sufia
ciente para efetuar a sua junção hera
mética.
2 — Processo para fazer vedação
de vidro com uni metal, consistindo
o metal numa liga de ferro, níquel O)
ou cobalto, caracterisado pelo fato
de compreender imersão das porções
de superfície da dita liga num ragento
químico para oxidar o componente de
ferro do dito corpo; exposição cias
ditas porções de superfície ao dito
reagento químico durante uni tempo
suficiente para produzir um uvas.
'cimento de óxido, de ferro de espessura prédeterminada, pondo uma carga de vidro em contacto com as poro
ções de superfície oxidadas da dita
liga; o aquecimento do dito vidro e
porções de superfície a uma tampetatura suficiente para efetuai' a junção hemética entre êles..

•
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3 - Um processo para fane veda UI dito alojamento de fechamento ai Tênue de patente 219 137.388, de tacto em resposta ao manuseio do
dito transportador da maneira menOlo de victro com um metal que con- ettl Orno dos condutores uma carga. 22 de março de *1982.
cionada.
s.sc.e numa liga de inquel-cobalte-fer- de material ando; o aquecaneuto das
ro, caiacterizado pelo fato de com- ditas partes metálicas o material vi- Philco Corporation — Estados Uai- 4 — Um sistema de sinalização
pseander: a imarçao das porções cie trio suma tempasetura suficiente pa- dos da América.
Para indicar o manuseio inadequado
superada da dita li ga 1/infla soluça° ra efetuar a sua • junção hermésica. Titulo: "Sistema de Sinalização". de um transportador adaptado para'
alcalina que contém um agente de 8 — Na manufatura de hastes pasa Privilégio a invenção:
receber artigos sujeitos a dano motioxidaçáo capaz da mudar acuava- dispositivos semicaadutores hermetivado por tal manuseio, caracterizado
:n ..11.e o camponense de feror da di- camente
Pontos característicos
•
Mo fato de compreender meios de
do tipo que têm um
ta lisa; perm.tindo que a•reação gui- elementovedados
metáreo composto de hovar 1 —'Um sistema de sinalização para circuito indicador elétrico incorpoaa.
aria a paassigs durante um perlado de 1:gado hermèticamente
um corpo ataicar o manuseio inadequaao de um dós no dito transportador, elementos'
espessara prédeterminada de Macio de vidro, caracterizado apelo
fato de, tiansportadar adaptado para rectwer estabelecedores de contacto cooperantempo auficiente para produzir uma
tes incluídos nos dias meios de cirtalo nas ditas pr.rçõe de supc•rfis que o dito procassa compreende;; aragos sujeitos a danificação moti- cuit
o. Pelo menos um dos ditos ele..
cie; coocaçao- de uma carga tia vi- imersão das porções de superfície do vada por tal MIAM" caracterizado alentos
sendo movivel da
dro cru contacto com porções 40 su- dito elemento metálico numa solução pelo fato de compreender muco de "calçãocooperantes
estabelecedora de contacto
compreendida pelo b dróxido da um circuito indicador elétrico incorparapszatae oaidasias da dita liga; e metal selecionado d3 grupo que can- dos no dito transportador e meios de para a posição interruptora de con&a:assado de atipsif.c.e o:aclamas da Viste de sódio e potássio, e um agen- raanuta4o nos oitos meios de ar- tacto e metós elásticos suportando um
aaa; e u. cio o dai) vidro e te d eoxidaçáo selecionado do grupo cano e operáveis para abrirem auto- dos ditas elementos cooperante; para
po.çaca cie sua:aia:ia oxidadas a uma que consiste de nitrato de sódio e ni- maticamente as últimas em resposta o seu movimento para a pastção inturalei casara aura:is:Via para efetuar trato de sódio; permit ndo que a rea- ao manuseia do dito transportador da ierruptora de contacto em resposta
-o manuseio do dito transportador da
a oaasao hennesaca entre eia.
química prossiga durante um pro- maneira mencionada.
maneira mencionada.
4 -- aaa aaccssa para fasaa veda- ção
2 — Um sistema de sinalização
cesso
de
tempo
sufic.ente
para
proçoes de tatiro cum um metal que can- duzir um revestMento de óxido de ac5rdo com o ponto 1, caracterizado 5 — Um sistema de sinalização para
tas:e nana liga cia Á:oro-níquel-cobal- ferro de espessura prédeterrainada pelo fato de compreender ainda ce- Indicar o manuse:0 inadequado de um
to, caractarizada p:10 fato de que
mentas de contacto cooperantes m- transportador adaptado para receber
ccmp:aancan im.sçao d3 porções de nas ditas porções de superficie; e pos- aluídos nos ditas meios de circuito, artigos
sujeitos a dano motivado Por.
astace da di.a Lx nana solução teriormente ligação hermética de aParando os ditos elementos para fe- tal manuseio,
caracterizado pelo fato
I . . t .iiea c:a:atendo uni uaaente quimi- uma carga de vidro as porções de cha= normalmente os ditos ina.to de ccmpreender
metos de circuito Ine3 Cern uai putensial da oxidaçáo su- superfícies oxidadas do dito elemen- de circuito e sendo operáveis para dicador elétrico incorporadas
no dito
ficlenis sale d
s ouneate para oxidar o to.
abriram os últimos em resposta aa transportador, elementos estabelace(santa:loisa de fsoo da dita liga; 9 — Qualquer das novas c,aracte- manuseio do dito transportador da dores
e interruptores do circuito inp.omatIndo que a reação da oalciação risticas de construção ou combina- maneira mencionada.
paasiaa durante um período 02 tem- ção como mostradas ou descritas anui 3 — Um sistema de sinalização paro cluidos nos ditos meios de circuito e
zperávels para a Posição interruPsinn
Pc para produzir unia es- não obstante os pontos procedentes
o manuseio inadequado de um de circuito em reposta ao manas:ao
pia:aura prédeterminada ao óxido da ou objetivos estabelemds u caracte- iatlicar
taansportador adaptado para recuar do dito transportador da maneira
ferro nas ditas mações do superfície: risticos da invenção como expressado artigos sujeitos a dano motivado por mencionada
e meios para acoPialson
e ligraão hermatica de um corpo de aqui.
tal manuseio, caracterizado pelo fato elètricemente Os ditos meios de cirmeseta:O variar) iso:ante às porções
A requerente reivindicii de acôrdo de compreender do circuito indicado: cuito a um indicador de condiçao do
de cap.:Meie oxidadas do dito corpo.
com a Conservação Internacional e o elétrico incorporados no dito trans- circuito externo. o.
5 — Uma procesa3 para. fazer veda- Art. 21 do Decreto-Lei na 7.903, de portador, meios de contacto elétrico
6 — Um sistema de sinalizarão
ção da viaia com lira 11/0.4 que can- 27 de agõsto de 1945. a prioridade do incluidos nos ditos meias de circu i
rasae muna liga oe rarro-niquel, ca- correspondente pedido depositado na
-to,sendim cota cara indicar o manuseio inadequado
nse:ariana, peio raio de que ccm- Repartição de Patentes dos Estados assentáveis manualmente em postoao de um transportador adaptado para
mierstio de porções de suestabelecedora de contacto e meios receber artigos sujeitos a dano mar
perfície da dita liga numa soluça° Unidos. em 29 de março de 1961. para efetuarem o deslocamento lato- tivado por tal manuseio, caracterizasob o n9 99.020.
pelo fato de compreender meios
básica comendo um reagente
mático* dos ditos meios de contacto do
ae circuito indicador elétrico Mor-do com um potencial de oxidaçao suRio de Janeiro. - p.p.
para a posição interruptora de zon- Parados
no dito transportador, maios
ficiente seletivamente para toxicar o
do contacto elétrico incluidos nos
composto da ferro da dita liga; perditos meios de circuito, Incluindo os
m.anclo quo a reação da oxidação
ditos meios de contacto pelo inen03
prossig a ourante Um panado de temum elemento de contacto que é mupo sui.eante para produz.r uma , avivei da posição de fechamento de
peasura pradeterminada de óxido de
circuito para a posição de abanara
ferro nas ditas perde superfrcie desde circuito' e meios de vibração suhermatica da um corpo vitr.o de
portando o dito elementos de contos- .
material isolante às porções de sutci e operável para efetuar o seu mo;
perfície de oxidação da dita liga.
vimento para a posição de abarem
6 — Na manufatura de hastes para
de circuito em resposta ao manuseio
diapositivos semicodutores herméticado
dito transportador da minara
mente vedados do tipo que têm uni
descrita.
DE
elemento metálico composto de uma
liga de ferro-niquel ou ferro-níqu •
't — iiTm sistema de sinalização
-cobalto ligada hermètioamente a um
para indicar o manuseio inadequado
CM material varie° isolante,, cade um transportador adaptado para
ractèrivatdo pelo fato de que o procesreceber artigos sujeitos a dano motiso campo ande; imersão de soperficie
vado par tal manuseio, caracterizaao
do dito elemento metálico no reagenpelo Lata de compreender meie de
te químico para oxidar o componeneDO
circuito elétrico indicador incorpora.
te de ferro da dita liga; permitindo
ias no dito transportador, uma esasuque a, reação química prossiga durantura es;abelecedora e interruptora de
te um período de tempo suficiente
circuito incluída noa ditos meios de
para produzir tua revestimento de
circuito, Incluindo a dita estrutara
-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(sada de ferro de espessara prédeterogo menos um elementos de contacto
minada; e posteriormente ligação
.novivel da posição estabelecedora de
hermética de uma carga de. material
contacto para a posição interruPtoia
isolante vitrio às porções da super
Vol. 44 (Paga. 287 — 562) maio de 19O8
de circuito, meios para moverem
-fícieoxdas itoelmn automaticamente o dito elemento de
tálico.
contacto para a posição PIUM:Para
— Na manufatura de hastes para
de circuito em resposta ao manutzno
dispositivos semicondutores hermèticio dito, transportador da maneira
PREÇO: NCr$ 5,00
camente vedados do titpo que tinn
mencionada e meios para reterem
um alojamento de fechamento meelasticamente o dito elemento as
tálico e condutores compostos de uma
alta última posição mencionada.
liga da tenro-fiquei ou fertro-niquelcobalto ligados hermèticamente a um
8 — Um sistema de sinalização
Bacelo isolante de material vario, capara indicar o manuseio inadequado
A
'VENDA
s
racterizado peio fato de o P rocessode um transportador adaptado para
compreender: Imersão de porções dea
receber artigos sujeitos a dano metiGuanabara
Na
auperficie das ditas partes metálicas
vado por tal manuseio, caracterizada
numa solução básica contendo um
pelo fato de compreender uma mSono de Vendas: Avenida Rodrignes Alves te 1
reagente quimico que possui um poetade de contarde de circuito elétrico
tencial de oxidação suficient4. seletiApiada Is Ministério da Fazenda
Incorporado no dito transportadar,
vamente para oxidar o corapotrente de
coMprendendo a dita unidade uma
Atende-se a pedidos pelo Serviço de ReembOlio Postal
ferro da dita liga; terinitindo que a
base não condutora, pares de memreação química prossiga durante um
bros condutores alongados suportados,
Era Brasília
periodo de tempo suficiente para propela dita base e estendidos dali em
duzir um revestimento de óxido .de
direção relacionadas angularmente,
Na sede do D. I. N.
ferro de espanara prédeterminada nas
elementos de contacto cooperantes
ditas porções de superfície: disP081suportados pelos ditos membros nal
n•••n•••n~.....~ suas porções extremas estendidas e
ção dentro do cavidade definida pe-
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mantidas normalmente dêsse modo dito transportador da maneira menem engatamento estabeleceaor as cionada, incluindo os d.tos meios de
contacto, pelo- menos um mamai.° comutação um par de membros vicondutor de cada par ee o elemasto bráveis alongados term-nanao cada
um elamento de contacto, divergind_
de contacto suportado dessa fal
sendo construída e arranjado tiar. :s ditos membros substa.ncialmante
na ângulos retos com referência 1131S
oscilar em resposta ao manu:en
transportador da maneira mona Gt a- dOS outros de modo que um dos diaos
da e para efetuar assisti o mov.m...1, membros e seu elemento de contacta
são atuados para abrirem os ditos
do dito elementos de contacto
fora de engatamento estabelecedor de meios de circuito Por fôrças atuante,
contacto com referência ao seu ei•- noutras direções geralmente transversais às ditas determinadas direções.
mento de contacto cooperante, .
15 — Quaisquer das nsciaas carac9 -e Um sistema de sinalização de
acôrdo com o ponto 8, caracteriza,dc terísticas de construção ou combinapelo fato de compreender um invó- ções conforme mostradas ou descrilucro que aloja a mencionada unida- tas aqui apesar dos pontos precedeade de contrôle e de que uma tampa tes ou objetivos estabelecidos ou cafecha o dito invólucro, sendo a dita racteristipas da invenção como extampa removível para permitir o pressa aqui.
acesso a e expor a, dita unidade.
A requerente reivindica de acôrdo
10 — Um sistema de sinalização de com a Convenção Internacional e a
acôrdo com o ponto 8, caraeterizad, art. 21 do Decreto-lei W 7.903, pelo fato de que o mencionado mem- 27 de agôsto de 1915, a priortdade
bro condutor de cada par está ha do correspondente pedido depositauc
foima de uma mola de arame dotada na Repartição de Patentes dos Estade uma porção extrema estemlida dos Unidos da América, em 29 de
livre e de que o mencionado elemen- março de 1961, sob o n s 99.155.
to de contacto suportado pela Cadima está na forma de um corpo cumpactado estendido longitudinalmeme TERMO DE PATENTE N9 137.604
a partir da dita extremidade livre
da dita mola de arame.
De 30 de março de 1962
11 — Um sistema de sinalização de
N. V. PhilipsiGloeilamfabrieken
acôrdo com o ponto 8, caracterizado
pelo fato de que, o menciona-do meaí- Holanda.
bro condutor de cada par está na
Titulo: "Aperfeiçoamentos em ou
forma de uma mola de arame doada aelativas a garavadores e/ou reprodude uma porção extrema livre esten- tores magnéticos, particulaimente
dia longitudinalmente, de que o xner- equipamentos para ditados, possuindo
aionado elemento de contacto está na dispositivos da retórno para o portaforma de um corpo compacto esten- dor de som" — Privilégio de Invendido longitudinalmente a partir da ção.
dita porção extrema livre da dita
Pontos características
mola de arame e de que o outra
membro condutor de cada par esta
1 — Aperfeiçoamentos em ou relana forma de uma mola chata dotada
de uma porção extrema livre dobra- tivos a gravadores e/ou reprodutores
da dispasta em alinhamento longitu- magnéticos, partiaularmente equipadinal com o dito membro de mola de mentos para ditados, possuindo disarame, estando o mencionado ele- cositivos de retõrno para o partador
mento de contacto cooperante dis- da som, e espregando magazines
posto na dita porção extrema livre construidos para receber uma única
bobina do portador de pravação em
dobrada.
forma de fita, aos quais os magazi12 — Um sistema de sinalização ne nes e as extremidades_ do portador de
acôrdo C3111 o ponto 8, caracterizado :em providos de uma presilha aprepelo fato de que o mencionado ele- séntam uma constitlição tal que, para
mento de contacto está na- forma de a forma de uma bobina em um maum corpo compacto, sendo o lado r'n aazine vazio, precisa ser introduzida
dito corpo coberto com material iso- apenas a presilha afixada à ponta
lante e tendo meios engatáveis eam do portador de gravação, na abertue mana:criado elemento de contacto :a da perede do 'Magazine, caracteripara manter o mesmo fora de erga- zados
pelo fato de, na abertura do
tamento estabelecedor de contacto.
magazine enroladíor depositado no
13 — Um sistema de sinalizaçãe no aparelho, ser provida uma peça de
para ind-car o manuseio inadequado bloquio acoplada com o dispositivo de
de um transportador adaptado mera ligação do movimento de retôrno do
receber artigos sujeitos a dano moti- p ortador de som, por meio da qual a
vado por tal manuseio, caracterizado passagem, pela abertura, de uma prepelo fato de compreender meios de silha por dentro do magazine enrolacircuito elétrico indicador incorpora- dor, pode ser" bloqueada.
dos no dito tranaportador, e meios de' 2 — Aparelho, como o reivindicacomutação para abrirem automaaca- do ponto 1, caracterizado pelo fato
mente os ditos meios de circuito em de possuir um comutador, por interresposta ao manuseio do dito trans- médio do qual o acolplamento
portador da maneira mencionada, in- peça de bloqueo com o dispositivo de
cluindo os ditos meios de comutação ligação do movimento de retarno do
um primeiro elemento de contosto portador de som pode ser removido à
disposto para ser atuado para a po- vontade.
sição de abertura de circuito por 9 — Aparelho, como o reivindicado
fôrças atuantes em determinadas di- nos pontos 1 ou 2, Possuindo um moreções e uni segundo elemento de vimento de retômo rápido e um lencontacto disposto para ser atuado pare. to para o portador de som, caracteria posição de abertura de circuito 7ado pelo fato da peça de bloquios
por barça atnuantes na direção ge- -,e acoplada ~ente ao dispositivo de
ralmente transversal às ditas dire- ligação do movimento de retiarno
ções.
lento do portador de som.
14 — uni sistema ele sinalização
4 — Aparelho, como o reivindicado
para indicar o manuseio inadequado em um ou mais dos pontos precedentes,
empregando magazines nos
de um transportador adaptado para
receber artigos sujeitos a dano mo- quais a abertura para fazer passar a
tivado por tal manuseio, caracteriza- aresilha pode ser ultrapassada apenas
do pelo fato de comprender meios de depois de superar a fôrça de uma
circuito elétrico indicador "incorpo.a- mola que bloquia a passagem, caracdos no dito transportador e meios de terizado pelo fato da mola poder ser
comutacão operáveis para abrirem aloqueada pela peça de bloqueio em
au t omaticamente os ditos meios ds -ma posição que obtura a passagem
circuito em resposta ao manuseio do da presilha
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5 — Gravador e/ou reprodutor
magnético, substanc:almente constituído de conformidade com a descrição aqui feita ocra referência ao desenho anexo.
A requerente reivindica de acôrdo
.com a Convenção Inaanacional e oart. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de 27
ole agesto de 1945, a prioridade co
aorrespondente pedido depositado na
:aepartição de Patentes da Austria,
em 1 de abril de 1951, sob número
A-2.696.
-

a aso. Lata com referência aos dessa,
nhos anexos.
A requerente reivindica de acaardo
co ma Convenção Internacional e
art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de 27
de agasto de 1945, a prioridade do
a ça-Ssa andante pedido depositado na,
:-7epartiç110 de Patentes da FIolancla„,
um 7 de abril de 1961, sob número
163.32a.

TERMO DE PATENTE N9 137.60?

De 11 de abril de 1962

'
TERMO DE PATENTE N9°137.942

Minnesota Mining And Manuface
tUring Company — Estados Untdoa
da América — Titulo: "AperfeiçoaN. V. Philips'Gloeilampenfabrie- mentos em aparelho de fita de auto.
ken — Holanda.
enfiamento".
Titulo: "Aperfeiçoamento em ou
Privilégio de invenção
relativos a cabeças magnéticas de
gravação e/ou reprodução, destinadas
a gravar, reproduzir e/ou apagar rePontos característicos
gistros magnéticos, particularmente'
sinais de vídeo" — Privilégio de In1 — Aperfeiçoamentos em apare.
venção.
.hos de fita de auto-enfiamento, caracterizados pela combinação de uma
bobina de abastecimento enrolada
Pontoes característicos
com lana extensão de fita tendo uma
1 — Aperfeiçoamentos em ou zela-' porção de guia, uma bobina de enro.
tivos a cabeças magnéticas de gra- lamento, dispositivos orientadores devação e/ou reprodução, destinadas a finindo urna dada trajetória entre as
gravar, reproduzir e/ou apagar regis- ditas bobinas, dispositivos propulsotros magnéticos, particularmente si- res na periferia da data bobina de
nais de vídeo, e um estreita pista de abastecimento acopláveis com a dita
um portador de registros magnéticos, aorção de guia na dita bobina abascabeças estas que compreendem pelo tecedora para empurrar a mesma por..
menos dois componentes do circuito ção de guia exteriormente da citada
feitos de material ferro-magnético bobina de abastecimento e ao longo
maidico sinterizado, no meio do qual dos ditos dispositivos orientadore.s
direção da dita bobina enroladora, e
se, encontra um entreferro efetivo
preenchido com material não-magné- um dispositivo para efetuar a cone.,
tico que tanto serve para proteger as xão de enrolamento da dita porção
paredes do entrferro efetivo como de guia com respeito à dita bobina
enroladora ao ser passaria uma exafira ligar as dois componentes do tremidade da dita porção de guia
circuito mecanicamente entre si, fia- para a dita bobina de enrolamento.
racteiaados pelo fato da um .dos dois
2 — Aperfeiçoamentos em aparelhos
componentes do circuito, que têm
i. áticamente a mesma essessura, sm de fita de auto-enfiamento de acôr.
com o ponto 1, caracterizados pelo
•od tal maneira apontado que sua su- do
da porcão de guia acoplável pelo
perfície limite de entraderro apresen- :ato
dispositivo propulsor ser de tal
ta urna largura substancialmente me- dito
que perde o contato de
ntor caie a superfície limite do entre- comprimento
acoplamento
propulsor com os ditos
erro do outro componente de cir- dispositivos propulsores
com a chemito, enquanto que a superfície laa gada da extremidade dianteira
da
teral do ccmponente tendo superfície dita porção de guia na dita bobina
! i mite do entreferro menor é preen- de enrolamento numa posição para
chida com material que apresenta ser enrolada sôbre a mesma.
aproximadamente as Mesmas propriedades magnéticas e mecânicas do
3 — A perfeiçoamento em aparelhos
de fita de auto-enfiamento de acôrmaterial do entreferro.
o ponto 1, caracterizado pelo
2 -- Cabeça magnética de gravação do com
da dita porção de guia ter uma
e/ou reprodução, conforme a descrita fato
parte de maior largura que a fitai
no ponto, caracterizada pelo fato da e os dispositivos orientadores com,.
superfície estreita de limitação do -ireenderem partes orientadoras inter.
entreferro sei situada no cantro do espaaadas por uma distância maior
componente do circuito e pelo falto que a largura da fita e acoplável corre
slasse componente de circuito sor en- as bordas opostas da dita parte de
chido em ambos os lados.
guia.
3 — Processo de fabricação de cabe4 — AperfeiçoamentOs em apare-as magnéticas como a desc rita mie lhos de fita de auto-enfiamento de
omito 2, caracterizado pelo fato de acôrdo com o ponto 1, caracterizados
antes de unir as placas ein. uma das -;elo fato dos ditos dispositivos profaces de uma dessas duas placas se- pulsores compreender um rôlo de
rem feitos um ou filais conjuntos ele acionamento para o exterior.
'bis sulcos rasos, encontrando-se em
5 — Aperfeiçoamentos em apareama das bordas da face e me são
-nchidos com material reforcador não lhos de fita de auto-enfiamento de
magnético, após o que, na face lato- acôrdo com o ponto 4, caracterizado
-ai da placa local izada no lado da aelo fato de existir um dispositivo
desenggtável para o dito
dita borda e a uma distância desta aropulsor
de acionamento para o exterior
que excede uni tanto da altura cle-a- rôlo
para desen patar os dii ada do entreforro da cabeça, e sulco etosdispositivos
dispositivos propulsores.
este que é enchido cem um material
« 110-magnético, após o que, e CFMQ Aderfeiçoamentos em apare.
libada e/ou polida e retirada mina
lhos de fita de auto-enfiamento de
mantidade de material dessa face. sicôrdo com o ponto 5, caracteriaados
'ai que as tiras de material da placa aelo fato dos dispositivos para abelua aparecem entre cada duas camiar ou desengatar os ditos disposai.
s as do material refor eador desem an- vos propulsores serem sensíveis ao
^ando juntamente naquela face, acoplamento el e enrolamento da pora
ep rsentam uma largura igual à lar - -ão de guia sare a bobina de enroaura desejada da tri lha ou pista
-ar gravada pela cabeça.
— Anerfeiçoarnentos em apara.
4 — Processo de fabricação de ca- •Iu. de fita de auto-enfiamento de
aecas magnéticas tia ra sinaie de vi- ck 10 com o ponto 4, caracte?*ado
leo-freqiiência, substanciamente or- 'a)o fato do rólo de acionam:eito
kia, fora ser dessincável de uma poganizado de acôrdo com a descrição
De 30 de março de 1962
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sição recuada paar posiçãO operativa
na qual é friccionaralmente aeoplavei com a dita porçiío de gula sôbre a
bobina de abastecimento, existindo
dispositivos para recuar o dito rolo
de acionamento para fora da dita
posiçao operativa.
8 -- Aperfeiçoamentos ern aparelhos de sita ci.e auto-enfiamento cie
acedo com o ponto 7 caracterizou°
peio lato dos dispositivos para recuarem o rojo cie acionamento para fora
selam ssensive.s ao acoplaniento as
em:amianto da porção de guia sdbre
a oebina enroladora.
9 - Aperfeiçoamentos em aparelhos de rata ue auto-enfiamento de
acordo com o ponto 1, ca7a.cu.:i.,„zaa,,
peio jato dos dispositivos propulsores sarem deaenginavas e existir uni
membro cie conaole tendo unia pra.
mala posição de contróle e orientava aara uma segunda posiçáo
cootroie, disposiOvos de sujeiçao desci: gatoves operavas para montar o
Oito membro de controle naalita primora posiçao quando desarreada para
a incarna contra a dita oricoto
eeiUos ligados com os ditas dispositivos proso-monos e com o doa
membro de contraia operáveis para liberar os altos dispositivos propulsores
rem o deslocamento do dito membro
de contrae para iota segunda ponçoa, e um menoosmo de liberação
pala os ditos clisoositivos de sujeScaSiVC1 ao acoplamento coe co•
re aaionto da clOrt perçáo de guia
• e a dito br.:).lia - de enrolar.
10 - Adenelmomentos em aoareli ..s de rito ue auto-alijamento de
roardo com o ponto 9, caracterizados
pno jato de tombou existir um seguido dispositiva ca sujeição iam
o aito membro cle contróle, os ditos
ciaposa.ves ogaoco com as ditos aispootivos propuncres e com o dito
membro de contnele Incluindo crispoaaivas de traearnento liberáveis previnindo a operação dos ditos dispositv2s propuesons exceto quando c
d .o dispositivo dc travarnento é libeia:, existindo dispositivos interlignido 03 ditos segundos dispagotivos
ce retenção e os ditos dispositivos
de lat.:anão e os ditos dispositivos de
no, ementa para efetuar a liberação
dos ditos segundos dispositivos de sujeaão com a liberação dos ditos diap Ovos de travamento.
li - Aper:elçcamentos em aparelho; de lita de auto-enfiamanto de
•
CM o ponto 1. caracterizados
peio rato ce nela existir uma proputram rara diante liborável para a dita
taaaria de coro-ar e uma propulsão
1Y-ernativa de re-enrolar liberável
rent dOa bobino de abastecimento
ri si-motivos sensíveis à u mtreetic
predaorminado de fita da dita ira
ia: a de abastecimento para a dita
de enrolamento para liberar a
a e prooulsão para diante e acoplar
• ceta propulsão de re-enrolamento.
e illoresitivos sensíveis ao re-enrolaleoa to de uni trecho predetermina&
da daa gula sóbre a dita bobina dc
ai....:;..-?.cirnento para liberar a dite
pro a o . ..ão de re-enrolamento.
12 - Aperielçz,, amento em aparalhos de fita de auto-enfiamento de
a:Urdo com o ponto 11, caracterizados
pelo fato dos dispositivos para liberar a propulsão de re-enrolamento
também, re-acoplarem os ditos dispositivos propulsores e a dita propulsão para diante para iniciar uni nitra°
ciclo operacional.
13 - Aperfeiçoamento em aparelhos de fita de auto-enfiamento de
acOrdo com o ponto 9, caracterizados
pelo fato de existir uma propulsão
para diante liberá.vel para a dita bobina de enrolamento, uma propulsão
alternativa de r°-enrolamento libenível para a dita tobina de abastoCimento, dispositivos atuando para
deslocar o dito membro de contorne
no sentido de sua primeira posicã
de contrôle contra a dita orientação
e dispositivos de contrôle ligados cor
as ditas propulsões para diante e de
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ra-enrolamento e com os ditoa dis- &caimento d periferia da bobina de art. 21 do Decreto-lei n9 7.903 de 211,,
positivos de atuação e incluindo um enrolamento e acoplável na abertura de ageisto de 1945, a prioridade dai
correspondente pedido depositado na
segundo membri de contrôle deslo- da dita porção de guia.
17 - Aperfeiçoamentos em apare- Repartição de aPtentes dos Estadoe,
cave] de uma ¡rimeira posição para
uma posição de re-enrolamento na Usos de fita de auto-enfiamento de XJnidol da América, em 13 de abra
qual efetua a liberação da dita trans- acordo com o ponto 6, caracterizados de 1961, sob n9 102.804.
missão para diante, a operação da pelo fato dos dispositivos para libedita propulsão de re-enrolamento e
a operação dos ditos dispositivos de
atuarão para deslocamento do dito
membro de controle para sua primeira posição.
14 - Aperfeiçoaments em apare.
111°3 de fita de atito-enfiamento de
acordo com o ponto 13, caracterizados
pelo fato do dito segundo membro
de contraia ser deslocável para a dita
nosição de re-enrolamento em rei-'
nosta ao transporte de um comprimento pre-determinado de fita da
ata bobina de abastecimento para a
dita bobina de enrolar, o dito membro de contrôle sendo deslocável para
sua dita primeira posição em- miasta ao re-enrolamento de um comarirrento predeterminado da guia sirbre a dita bobina de abastecimento
rara liberarão da dita propulsão de
a9-enrolamento.
15 - anerfeiçoamentos em aparel hos de fita de auto-enfiamento de
neardo com o nonto 1, caracterizados
-elo fato dos dispositivos rara efetuar
o acoplamento de enrolamento da
r ia poreão de gu l a Miare a dita bobina da coral ame ,' to empreender
reaaltos coonorantes sôbre a dita
Oebina de enndamento e &Obre a extremidade livre da dita porção de
Rola.
16 - Ap erfeiçoamentos em apare• -os de fita' de auto-enfiamento de
oeôrdo com o conto 1, caracterizados
nelo fato dos dispositivos rara efetuar
n e coolamento de enrolamento da
dita g uia sObre a dita bobina de enarOarroo ito comnreenderem uma abert ura formada na extremidade livre
da 'dita porrrão de gu i a e um nian
com ação de mola se projetando ra.

rar os diapositivos propulsores compreenderem uni membro sensível ou
detector adjacente à periferia da dita
bobina de enrolamento tendo uma
posicão detectora na trajetória da
porção de guia com o enrolamento da
mesma sôbre a bobina de enrolar, o
tecoplair -"to da dita porção de guia
com o dito membro detector gerando
uma Mara de atuação deslocando o
dito membro detector para uma posição recuada.
18 - AnerfeicroaMentos e manaralhes de fita de auto-enfiamento de
acórdo com o ponto 17, caracterizados
rica° fato do membro detector ser
formado com urna ! sunerficie de cama
ra dolável nela dita porca° de guia.
19 - Anerfoleoamentos em apare
lhos de fita de auto-enfiamettio de
acfirdo com o ponto 11. caracterivados
pelo fato do existirem dispo-i1'-''sensíveis ao nemOamento de emento da porca° de guia sai- o
dita bobina de enrolamento para
liberar os ditos disnositivos oranul_
sores AS ditos dispositivos de liberacão incluindo um membro detectar
montado de maneira móvel adjacente
à periferia da dita bobina de enrolamento tendo uma posicão detectorr
na tra.ieberia da dita poreão de guia
~ante o sen enrolamento sôbre
co
dita bobina de enrolamento, o acoplamento da dita guia com o dito
membro detector gerando uma força
de atur e ao eficaz para deslocar o
dno membro d et ectar nara uma posi
r%0 recuada, os ditos disiarisitivos para
liberarem a dita promilsão de te-eurolametno também funcionando para
retornar o dito membro detector
sua posirão detectora.
A rennerente reivindica de ocôrdo
com a Convenção Internacional e o

TERMO DE PATENTE N9 138.101..

De 17 de abril de 1962
ÉPearY Rand Coroara-10n - Es.
tados Unidos da América.
Título: Meeenismo par aaanpliar a7
espaço entre letras.
i
Privilegio de invenção
Pontos Característicos
Titulo: Mecanismo pararampliar
espaço entre Polzas, de u'a máquina
de escrever, caracterizado pelo faia),
cl ecompreender em combinação corai
Um mecanamo de impresolo. disnoal
sitio° ano to aes rinp. Lopatrar 'o citado onecenismo de impressão; dia.
nositivos de e-capa/tient() para governar os movimentos de ampliação
dos caracteres de impressão e dia-,
bositivos associados aos citados diSa•
bositivos motores para ampliamento
dos movimento; de aspaomonta do
altado carro através dos diaposativoe
de escapamento Independente-menta 1
ria operação do citado mecanIsind
de impressão.
1 - lVfecanismo para ampliar O
espaço entre letras de u'a máquina
de escrever, caracterizado pelo fato
de compreender em combinarão com;
o mecanismo motor, dispositivos dd
-filo motor e dispositivos de braço
motor suscetível de mover-se pelei
citado dispositivo motor para
ração de dispositivos de barra de
tipo de impressão, sob contrõle de .
um mecanismo de tecla, dispositivo&

de escapamento para governar 06
movimentos do espaçamento de les
t' ias de um carro de prato de aceírde
com a operação do citado dispositivo de barra de tipo, e dispositivo'
controlados pelo citado dispositiva
de braço motor, para extensão doé
movimentos de espaçamento do cit~
carro. através do citado dispositiva

CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO

de escapamento Independentemente
da operação do catado dispositivo da

LEI E REGULAMENTC

de escrever. caracterizado pelo fa
de compreender, em combinação COM
um mecanismo motor, dispositivos de
nilo motor e dispositivos de bra90
motor suscetivel de mover-se pelo 01tado ralo para operação do dispositivo da barra de tipo de impressão
sob contróle de um mecanismo de
tecla; dispositivos para mover a fil.%
dispositivo de barra universal de fita
atuados pelo citados dispostiivos as
ituados pelos citados dispositivos lie
braço motor, pear ' operação dos 01.
fados dispositivos para mover a fite
dispositivos de escapamento para
aovernar os movimentos de espaçamente dos caracteres de um carro
de prato de aoirdo com a operação
dos citados dispositivos de barra de
tipo; dispositivos controlados pelo citado dispositivo de traço motor para
ampliamento dos movimentos de espaçamento do citado carro através
do citado dispositivo de barra de
tipo; e dispositivos °parados pelo ciUdo dispositivo para mover a fita,
cara contrdle da operação do citadd
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barra do tipo.

3 - Mecanismo para ampliar m!
espaço entre letras, de U'a iné,quiza

dispositivo de amplianvnto,
4 - Mocan:scao para ampliar o espaço entre letras, de u'a máquina

de escrever, operada ir.ecinicamente,
caracterizado pelo fato do compreender um carro de prato móvel; dispositivo de rói° motor; dispositivos de

braço motor suscetível de mover-se
nor meio dos citadas dl positivos de
nelo, para operação do. dOpOOtiods
4 e lanara de tip o ri* ' a rde- '^ sob
eerdr6/a de /mi m n- an e 131,çamento dos caracteres ao citado
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• carro de prot.& de izárdo com o ope- rolo, para operação do dispositivo de espaçamento normal entre os caracteres cám.ra, una pesai:gero de alirneir ao
ração do citado dispositivo de .uatra narra do tipo de impressão, sob contreoe e disposiovos controlados por tecla paro ção através d^ qual o combustivel a
de tipo; dispositivo de ajuste do te- de um mecanismo de tecOu dispositivos
unia pressão ro to manes em parte de.
cla para o controle da, operação do :te escopo:imoto para o posamo dos mo condicionamento do citado dispo sitivo aendente da velocidade do motor p. tu
•
escaPamento.
para
meta
de
operação
de
citado dOpositivo braço motor e disentrar em uma extssmidade da ••••
Posithos controlados pelo citado dis- vimento.s de espaçamento dos caracteres operação automática. após cada ação cér mata para atuar sobre a válvula. te
positivo de ajuste de tecla e opera- do citado carro de prato: diapositivos de espaçomento normal. do citado dispositi- outra passagem cont. alada peia vO*dos pelo citado dispositiva de ope- ajuste de tecla para controle da operação vo de escapamento.
vala, pela qual a outra extremitivi'e
ração de fita, para iniciar a ação do citado dispositivo do braço motor: e
13 — Mecanismo de unia máquina de da câmara pode ser colocada em e.)do citado dispositivo do braço motor dispositivos controlados pelo citado dis"doação com urna tente de Iltotoo
para o ampliamento dos movimentos positivo de ajuste de tecla e operados acordo coas o ponto 12. caracterizado sob pressão quando a prdssao na
de apaçamento do carro de prato pelo citado dispósitivod de operação de pe .1 0 lato de compreender,' uma barra uni- ;agem de alimentação au:uenla e paatravés do citado movimento da esversal de fita operada pelo coado dispoqual a dita outra extremida Os da
paçamento, independentemente da ida. para iniciar a ação do citado. dis- tivo motor, dispositivos de operação de la
pode ser cava daria. quando a
operaçáo do coado dOpositivo de positivo do braço motor. para antpea- lita aiondO conjuntamente cem o citado cansara
acessão na pit e sagem de alimenta o'ío
mento dos movimentos de espaçamento
botar de tipo.
carro do prato, através do citado dis- disposaivo de condlcionamento controla- cai.
5 — Mecanismo par s amproir o eo- do
do por tecla, para iniciar n citada opera.
2 — Uma bomba peva combw.fvel
positivo
de escapamento.
paço entre letras d . tl'a máquina
çâo automática do mecatdoen motor de liquido de acOrdo com o ponto 1. t s ado tocrever. acracterizado pelo fato
10 — Mecanismo para ampliar o es- :s.:nom:lento; e dispositivos na citada racterizada porque a dita 'fonte e a
de compreender, em combinação com paço entre letras de uma máquina de esbarra universal .de fita. para ajustanten- Passagem de alimentroão.
um mecauismo motor para a operacrever,
caracterizado
pelo
fato
de
comato
do tempo. de operação do citado dis- 3 — Uma bomba para notni1ti-t4:el
ção do; barras de tipo da impressão,
liquido de acareio com o ponto r casob o controle de Um teclado: dispo- preceder, mo mecanismo de impressão, positivo de operação da fita.
racterizada por inciMr uma válon'a
sitivo, de toscaptuneroo pala propor- dispositiovs de escapamento de espaça14 — Mecanismo para ampliar o espa- le retenção para evitar o fito:a lo
cionalrnento de um movi:nano de es- mento do carro operador pelo citado meda extremidade mais larpaço simples entre os caracteres a canismo dc impressão: dispositivos moto- ço entre letras, de unia máquina de escre- aombustivel
da câmara para a passa-em de
serem imprimidos; dispo ã itivoS de res paro operação do citado mecanismo ver, caracterizado pelo fato de compreen- ga
alimentação.
atuação da fita operaaee pelo citado de impressão, comoreendendo uma ban- der, uma mecanismo de escapamento para
4 — Uma bomba para combustfvel
mecanismo motor; dopositivos comi-'
contreee
dos
movimento
de
espaçamento
de braços motores; dispositivos do
liquido de ao5rdo com o ponto 1. catroladoh pelo eliado dispo.sitOvo de cada
letras
de
um
prato;
uma
ação
de
tipo
da g
porque a outra passe.a.,em
atuação da fita pora iniciar a ope- teclado para controle da operação dos para impressão no citado prato; dispositi- racterizada
referida é destasada a ser ali:noivaração do mecanismo motor indeptm- citados braços metores; dispositivos de
dentemente do citar% oeettróle de te- operáção da fita; dispositivos de barra vos motores controlados por tecla; um da com óleo lubrificante pela borneta
clado: dispositieos de ajuste da te- universal de fita operados pelos Citados conjunto de partes ligando os citados de óleo do motor, com o qual a bom• lo para condicionamento do citado oaraços motores, para atuação dos citados dispositivos motores com a citada ação ba de combustievl estie associada.
5 — Urna bomba para combuoivel
dispoolovo de Inicio Ca atuação para dispositivos de operação da fita, sendo de tipo, para operação da última; dispo- liquido de ackdo com o ponto 4 caoperação pelo citado di spositivo da ain dos braços motores adaptado para salvai de barra universal de fita associa- racterizada por incluir uma válvula
atuaçáo da fita; e (40s:tios operados cum o citado dispositiva; motores; e de retenção para evitar o fluxo de
dos pelo citado ruem:insolo motor paro atuar o citado dispositivo de escapamen- dispositivos . para ajustamento dos citados óleo da extremidade
mais larga da
operação do citado dispositivo de es- to; e dispositivos de condicionamento dispositivos de barra universal, parocon- câmara para a bomba de
óleo.
capamento para ulteriormene mae-s •pars ampliainento do espaço, operados
6 — Uma bomba para combustvel
capamento para ulterioemsnte am- pelos dispositivos de operação de fita, tréle da operação do citado mecanismo iiquido
s
caracterizada
por
compreenpliar o cilodo inc:emento de espaço para iniciar urna ação de espaçamento do de escapamento.
der a combinação e a disposição das
simplos.
i.irado braço motor atuante, do escapa15 As caracteristisas de novidade e partes substancialmente como descrimento, independentemente do citado dis- invenção, substancialmente tomo ilustra- to com referência aos desenhos ane-- Mecanismo para amplio- o
xos
paço entre letras, de toa máquina positivo çontrolador do braço motor do do e descrito,
A requerente reivindica de acordo
de escrever, caracterizado pelo fato teclado.
de Possuir cata, em comb:nação com
com a Convenção Internacional, e o
21 do Decreto-Lei na 7903, de 27,
uma unidade de mecanismo motor
11 — hire:atonto) para ampiiar o espa138.388 Art.
de agasto de . 1945, a prioridade do
móvel, incluindo disto...toiros de araço ço entre letras. de uma máquina de escre- TERMO DE PATENTE N 9
corres
pondente pedido depositado na
motor e dispositivos de impressão ver, earacterizãdo pelo fato de compreDe 24 de abril de 19418
operados pelos caad:ss d: positivos de ender dispositivos de impressão, disposiRepartição de Patentes da Inglaterra,
braço motor; um ztspo Uivo de barra tivos motores controlados por teclado
em
25
de abril alt 1981 sob ri" 14867.
Estados
George K. Freeman, Jr.
universal de fita associado crom os para operação do citado dispositivo de Unidos da América.
citados dispositivos .1a OrMa motor;
Título: 'Combinação ou conjunto
dispositivis de operação da fita atua- ,mpressão; dispositivos de escapamento
TERMO N. 138.444
dos pelo citado disposit:vo de barra controlados pelos citados dispositivos de de bateria de 6 volts e de 12 volts".
De
25 de abril . de 1962
universal; e dispos1 • 111,3 de orelha no impressão, para espaçar normalmente os
Privilégio de invenção
citado dispositivo de barro universal, caracteres a serem imprimidos, incluinRequerente: N. V. Philips' Gloeiatuando conjuntamente COM o ci- do o citado dispositivo de escapamento
lampenfabriekes, Holanda. •
-Pontos Característicos
t•ado dispositivo de bom °motor. para uma peça de espaçamento, e os citados
regulagem da operarão ao citado disTitulo: "Aperfeiçoamentos em ou
dispositivos motores incluindo dispositipositivo de opeiosflo da 1:ta.
1 Uma construção ou conjunto relativos a dispositivos destinados a
vos de operação da peça de escapamen- de bateria compreendendo uma plu- gravar
e/ou reproduzir gravações
— Mecanismo pmo amp l iar o espaço entre letras, dr uSs maquina to: dispositivos de operação da fita, uma ralidade de células eletroliticas,carac- magnéticas sóbre uma fita portadora
de escrever. de aco plo cara o ponto barra universal de fita, operada pelo ci- terizadas pelo fato de que ditas cé- — Privilégio de Inv.
ponto 6. caracterizado pela fato do tado dispositivo motores, para atuação lulas estão dispostas em uns par de
Pontos ettracteristicos
serem os diapasitivo.s da oeellia in- I tios oitados dispositivos de operação de jogos, estando as células de cada j45dividualmente ajustileele. em relação fita; dispositivos de .braço de levanta- go ligadas em série de que Mos Mos
estão
interligados
por
um
ralé,
de
que
1 —Aperfeiçoamentos em ou relaao d:sposilivo de braço motor, com mento; dispositivoss de alavanca para
os gitás éles atuam conjuntamente, ompliamento do espaço, condicionados dito relé -tem um primeiro conjunto tivos a dispositivos destinados a gruo
te de contactos e de que meios eletro- var ,elou reproduzir gravações magde trodo Que a regulagam da operação do citado disp a3itivo de operação tecla, para soltar o citado dispositivo magnéticos ligam dito par de jogos néticos sabre utne fita portadora, :xotes.
de fita possa ser feita nr.teet de ser, do braço de levantamento, para o movi- automaticamente em ligação em sé- preendendo dois tambores alinhados,
a unidade de mecanismo, colocada mento de elevação no caminho do cita- rie, de que dito relé tem um segundo separados entre si e rigidamente prena máquina de escrm.er.
do dispositivo de operação da fita; e conjunto de contactos e de que mais sos a uma armação, e entre Hes. um
— Mecanismo pora ampliar dispositivos suscetiveis de moverem-se eletromagnéticos ligam automatica- ama rotativa, Provido de uma peça
mente dito par de jogos em ligação de acionamento e uma ou mais cao topaeo entre letroe. de
pelo citado dispositivo do braço de
beças magritéticaa, caracterizado pelo
mea iqmi hm de escrever, czn..cterizado v antamento, para Iniciar a operação dos em paralelo.
pelo foto de coiroro.ender uma unidade dispositivos de operação da peça de es- 2 . — Uma construção de conjunto fato de um dos dois tambores ser
prèso com seu fluido à armação e a
do ineektiossno motor. incluindo dispositi- paçamento, pata dar um incremento de de baterfa substancialmente como outro
tambor sar prèso ao fundo do
vos de buço motor, dispositivos de bar- espaço ao espaçamento normal entre os descrito e l'autrado nos desenhos ane primeiro tambor mencionado ou à
ra una- osso' da fita associados com a ci- caracteres a serem imprimidos, indepen- nos.
armação por meio de uma central de
tada troldade e operado pelo citado bra- dentemente do controle de espaçamento
conexão, sendo o disco rotativo e sua
ço motor: dispoeitioo de operação de normal do citado dispositivo de escapa- TOEMO DE PATENTE N9 138.373 peça de acionamento montados na
referida peça de conexão.
fita comado pelo citado, dispositivo de mento pelo citado dispositivo de Moses2 — Dispositivo como o reivindicaDe 24 de abril de 1962
barra itniversal: e dispositivos no citado
ia no ponto 1, caracterizado pelo fato
dispootivo de barra universal, atuando
da peça central de ligação ser consti12 — Mecanismo para ampliar o espoC.A.V. Limited — Inglaterra.
oonjuntenante com o citado dispositivo so entre letras, de uma máquina de estuída por um pino e pelo fato do
de braço motor, e ajustável para regulaTitulo:
Bombas
para
combuativeis
acionamento do disco ser materialicrever, caracterizado pelo fato de com- liquidas — Privilégio de invenção.
(min da operação do citado dispositivo preender, dispositivos de impressão; diszado por uns moter elétrico, tendo
um rotor socialmente vazado e um X
de opertoOta de fita.
positivos motores controlados por tecla
Pontos Característicos •
catador,
prèso a um dos tambores.
9 — Meeanisnio paro ampliar o espaço para operação dos citados dispositivos
3 — Dispositivo de aprovação e/ou
entre letras, de uma máquina de escrever de impressão; dispositivos de escapamen- 1 — Ume bomba para combustível reprodução de gravação magnética
acionada mecâniamente. oaracterizado mento controlados pelos citados disposi- liquido, para um motor de coma la- sabre uma fita portadora, substancialpelo fato de compreender. carro de prato tvos de impressão para serem jinprhnidos tão interna, do tipo especificado, ca- mente constituído conforme aqui desmóvel: ditmesoivos de rolo motor: dispo ea-acteres normalmente espaçados; dis- racterizado por compreender, em com crito cem referéneia ao desenho anealtivos de brim° motor. sitsc:tiv:is de pos itivos motores para operação do dis- binação. uma câmara cill'edriea na xo.
qual o trabao operável a fluido é A reverente reivindiea de acordo
moverem-se pelos citados dospositivos do positivo de escapamento para ampliar o acomodado, liana válvula cilindrsca
na com a Convenção Internacional e O

2736 Quarta-fdra 3
Art 21 do Decreto-Lei u9 7.903, de 27
de agasto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Holanda,
em 28 de abril de 1981, sob número
364.173.
TERMO N9 138.467
Depositado em 26 de abril de 1962.
Modelo de Utilidade: "Nevo espremedor de laranjas e outros" — D.P.
Vasconcellos S.A. Óptica e Mecânica
de Alta Precisão, sociedade brasileira, anónima, estabelecida na cidade
ele São Paulo.
Pontos Característicos
1 Nôvo espremedor de laranjas e
outros, caracterizado por compreender inicialmente uma coluna vertical
ôca, que se alarga inferiormente formando base em U, com pés antiderrapantes inferiores, coluna esta ainda
provida de um braço central superior, avançado para a frente, terminando em um suporte cilíndrico.
avançado para a frente, terminando
em um suporte cilíndrico anelar, disposto horizontalmente, e com furo
central dotado de dois recortes diametralmente opostos.
2 Nôvo espremedor de laranias e
outros, como reivindicado em 1, caracterizado por compreender uma
cápsula effindrice, de pequena altura
e grande diâmetro. tendo a superficie
de fundo suavemente côncava, convergente para um curto pescoço central inferior, disposto atravessando o
furo central do suporte anelar descrito em I. pescoço este ainda provido, em correspondência nas recortes'
do dito furo, de um par de orelhas
laterais de trave, diametralmente
opostas: e no interior da referida
cápsula, sendo colocada uma peço
subet anciattnente semi-esférica e &a.
tendo a superfície inteiramente de'e,
da de ranhuras horleontais coma:
tricas, e ainda provida de uma finta
extrema inferior de reottenas aberturas rate ais, reeteitrinente distribuída.
3. Nevo espremedor de laranjas e
outros, como reivindicado até 2. caracterieado por compreender um cu r
eixo horizonte]. disposto atraves--to
sando a coluna referida em 1, próximo ao seu extremo senerier, e ri gidamente contn cfltea, a ui/abrace externe
de alavanca, eixo êste ainda soliderio, no interior de dita colune a tene
roda dentada. acoplaria sôbre uma
haste-crenraiheira vertical, deslisante
ao loneo de geias fixas, e salientaria
do-se etravés de eberetra 'prevista na
face suncrior da citada coluna.
4. Nôvo espremedor de laranjas e
outroe, como reivindicado até 3, caracterizado ne/o fato de a haste-cremalheira deecrita em 3 ser solidária
pelo cabeeote , su perior, em cuja mar-anterior é prevista uma capa semiesférica voiLeda para a cápsula cilíndrica referi •la em 2, capa esta no
Interior da qual é fixada outra peçe
semi-esférica eco. de superficie lisa
porém concordente em diâmetro e
posição com a pe^a. rarihurada assentada no interior da dita cápsula.
5 letivo espremedoe de laranjas e
outros. como reivindicado até 4, sueslancialueinte como descrito e ilustrado nes desenhos anexos.

leeRlefo DE PATENTE 149 138.504
De eie de abri/ de 1962
Mallory & Co. Inc. — Estadas Unidos da América.
Titulo: "Estrutura de bateria pritnária folheada a ouro" — Privilégio
lle invençao..
Nulos Carceteristicos

Eet nttit
(Te bateria primária
u.::0„ caracterizada por
tellicada

MÁRIO OriVAL neello my

Juilio de .1968

.compreender uni recipiente de aço 9. Bateria, como a reivindicado, no
com ievesiiineiato de ouro pelo menos ponto 6, caracterizada pelo fato do
na superiecie Interna, um despolarl- referido composto ser o Mb0.
zador de catodo, consistindo prepon- 9. Bateria produtora de corrente
derantemente de um material tirado elétrica, caracterizada por comportar
da classe constituída por lien02 e um recipiente de aço, um revestimenHg0, precisamente ajustado no refe- to de ouro na superfície interna desrido recipiente e em contacto com o se recipiente, um catado em intimo
revestimento em questão, um eletróli- contacto com a dita superfície foto, um enodo e uma barreira espaça- lheada, um enodo e um eletrólito.
dera absorvente de eletrólito, colocada entre o dito catado e o referido 10. Bateria produtora de corrente
elétrica, caracterizada por compreenanodo.
der um elemento metálico uma Rilhe
2. Bateria, como a reivindicado, no de ouro na superficie desse elemento.
ponto 1, caracterizada pelo fato do um despolarizador produtor de oximaterial a que ali se faz referência gênio em intimo contacto com a suser o lien02.
perfície folheada, um anodo e u:d
3. Bateria, como a reivindicada no eletrólito.
ponto 1, caracterizada pelo fato do II. Bateria, como a reivindicada no
material a que ali se faz referência ponto 10, caracterizada pelo fato do
ser o Hg0.
referido elemento metálico ser o aço.
4. Bateria, como a reivindica& A requerente reivindlea de aceado
no ponto 1, caracterizada pelo fato do com a Convenção Internacional e c
catodo em questão incluir uma pro- Art. 21 do Decreto-Lei n9 7.903 de 27
'porção relativamente pequena de car- de apesto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
bono.
Repartição de Patentes dos EZ.UU.
5. Bateria, como a reivindicada no da América, em, 28 de abril de 1961,
ponto 1, caracterizada pelo fato do sob n9 108.231.
•
eletrólito consistir de uma solução
aquosa zincada de KCH.
8. Bateria primária, caracterizada TERMO DE PATENTE N9 138.e.09
:Gr compreender uni enodo de zinco
De 26 de abril de 1982
amalgamado, um catado composto de
u'a mistura de grafite e uni composto Requerente: Rádio Corporation Of
— Estados Unidas de Amétirade. da classe constituída por lien0:1 Amerlce
e legO, um recipiente de aço alojan- rica .
do o dito catodo, um espaçador enTitulo: "Potocelula".
tre (emita% e o enodo em referência,
Privilégio de Invenção
um eletrólito composto de KOH zinPontos earacterístkos
cado de potássio e água, e uma delgada fôlha de ouro no dito recipien1 — Um dispositivo totosensivel, ca..
te, e em contacto com o catado men- racterizado por ter uma lotocélual
cicnado.
compreendendo uma haste aiongada
7. Bateria, como a reivindicada no condutora de luz, um sub-conjunto de
ponto 6, caracterizada pelo fato do célula fotocondutora encaixada em
referido composto ser o Mn02.
uma extremidade da dita haste, e a
•
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outra extremidade da dita haste sen..
do adaptada para receber luz.
2 — Um dispositivo fotosensível
_meado o ponto 1, caracterizado porque
dito sub.conjun; r, eernereende uni ele.
mento teto-cone:. ee tendo um par
!e eletrodos no meeeeo. e porque dita
outra extremidade da haste conduto.
--a de 1117.t celerada a uma distância
lubstane:a: do ale-conjunto.
3 — Um diariOsItivo fotosensível segundo o pente 1, caracterizado por.
que dito sub con • te compreeade uni
;s ubstrato p:ano tendo um revesti.'
.ricnto potottondutor no mesmo. uni
rar de eletrodos no dito revestiraen.
'o dimensões seneiveis à luz predetere
minadas, e porque a haste cone e:ira
de luz tem um comprimento substane
clahnente maior que o máximo das die
mensões sensiveis à luz.
4 — Um dispositivo fotosensivel semando o ponto 1, para uso '111111 tele:
visor, caracterizado porque dito sub- n
conjunto ainda inclui uma camada
de materna sinterizado fotocondutor
tia dito substrato. e dito sub-conjunto
ainda inclui um per de eletrodos ina
terligados no material fotocondutor,
um revestimento de silicone circunda
eito sub-conjunto, dito revestimento
de sincop e fixa dito sub.con junto deu.
tro de uma extremidade da haste cone
titeom de luz, sendo o comprimento
-lesse haste várias vezes maior lite a
eimensão máxima de sub-conjunto, e
,endo o' utra extremidade da haste con.
slutor.a de luz tornada áspera.
5 — Um dispositivo fotasensivel segundo o ponto 1, caracterizado porque a haste condutora de luz tem uma
extremidade de diâmetro grande c
ema extremidade de diâmetro pequeno, sendo o sub-conjunto ligado á ex.
tremidade de diâmetro menor da hes.
:e condutora de luz, e dita extrema
dade de diâmetro grande da .nitté
adaptada para receber luz.
6 — Um dispositivo segundo a pon.
to 1. caracterizado porque a ha::te
autora de luz tem ao menos uma cur.
va na mesma.
'7 — Um dispositivo folosensivel se.
.c,undo o ponto 1, caracterizado por
incluir um tubo de raios catódicos, e
eleiaentos de circuito para variar automáticainente os níveis de contraste
a brilho do dito tubo, uma haste con.
eutora. e porque os elementos de circuito são controlados por dito fototubo.
8 — Um dispositivo fotosensivel se.
eundo o ponto 7, caracterizado por..
que o tudo de raios catódicos tem uma
face plana colocada numa região ten..
do *um nivel predeterminado de luz,
eendo os elementos do circuito die.
postos numa localização distante da.
alta foce plana, uma das porções ter..

minais é adjacente à dita localização,
dita fotocópia é ligada aos elemen.
los de circuito, a outra porção tia ex.
aemidade é lisposta adjacente à face
plana para receber luz no »Wel do
ambiente na dita face, e a porção do
dito dispositivo intermediária ite pereees terminais é condutora de luz, :ala
que ditas elementos de circuito são
adaptados para serem controlados por
alto nivel de luz, para levar a. apre.
.:entação da dita face plana a p• euir
um brilho e um contraste determinados pela luz ambiente da dita face
plana.
A requerente dinvindita de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
- Art. 21 do Decreto Lei n9 7.903, de
27 de agasto de 1945, a -alei:fade de
correspondente pedido deposit e Ao na
Repartição de Patentes dos atados
Unidos da América, em 10 de maio
de 1961, sob o n9 109.152. — Rio de
Janeiro.

.

=MO DE PATENTE N. 138.563
DE 27 DE ABRIL DE 196a
Ainerican Brake Shoe Company -Estados Unidos da América.
Título: "Equipamentc
da Operação de Chave de Linha Férrea".
Privilégio de invenção.
Pontos característicos
1 — Equipamento hidráulico de
operação de chave de linha férrea, no
um par de agulhas, ligadas, por uma
barra de- operação, devem ser deslocadas de uma posição para outra,
equipamento ês,se destinado a operar a barra de operação, caracteriza-da por incluir um pistão, que se move em um cilindro eia movimento de
avanço a partir de uma posição retraída até uma posição avançada e
de posição avançada, no setnido in.
verso„ de volta à posição retraída, em
um único ciclo de operação; tubulações ligadas ao cilindro e funcionando no dito ciclo de operação no sentido de dirigir o fluido sob pressão
desd eurna fonte até uma das extremidades do oilindro, ao mesmo tempo ligado a extremidade oposto do
cilindro ao reservatório hidráulico,
para movimentação do pistão no sentido do avanço, e vice-versa para
movimentação do pistão no sentido
contrário; tais tubulações sendo liga_
das a urna válvula direcional, tenda
uma posição operativa correspondente ao sentido de avanço do pistão e
uma segunda posição operativa correspondente ao sentido inversa de
pistão, e dispositivos de contrôle dastinados a iniciar o ciclo de operaçatdo - equipamento hidráulico, ciclo êste
que inclui o movimento do pistão ae
sua posição inicial para soa posicão
mais avançada, seguida de dna:reão
Imediata.
2 — Chave de linha férrea, como a
reivindicada on ponta 1., caracterize.
da pelo fato da fonte de fluido sob
preecão ser um reservatório acumulador.
3 — Chave de linha férrea com a
reivindicaria no ponto 1, cararteriaaar
pelo fato da válvula ser uma valvule.
de tipo colenoide ou tiço ralé, tenclo
um primeiro rolé que, quando encalardo, dctormian uma pesiçao c)erat:,.r.
C.a válvula corresponcicute á din-aale
de avenço do patao e ura
rcaa raie, a'ando circitadc, de.terinia a
outra posição operativa da válvul t,
coit• ;ardente à tare:alio inversa do
pista°, e dispositivos de contrôle elétrico para iniciar um ciclo de opera_
çáo do equipamento hidráulico, inclu_
indo os referidos dispositivos de contrôle uma chave' de partida, uma primeira chave de contrôle preparada
para fzcbar quando o pistão se en.
contra rn a sua posicão inicial retraída, a fi mde completar um circuito
quando a chapara o maneiro
ve de partida recebe energia, e uma
segunda chave de contrôle, preparada
para fechar quando o pistão se encontra em sua çosição avançada, a
fim dá completar um circuito para o
sagundo selencido.
4 — Chave de linha férrea, do tipo
em que um par de agulhas podem se
deslocar entre duas posições limite
em relação aos trilhos a e encôsto,
por meio de uma barra de operação
que liga essas agulhas, caracterizada
por dispositivos que movimentam as
ditas agulhas entre as referidas' duas
posições limite, compreendando, uma
peça excêntrica ou cano, montado
para rotação em tórno de uma articularão fixa, elos de ligação, afixadoa para rotação com o cano e ligaà barra de operação a fim de
transforan ar o movimento rotativo do
cano em movimento linear da barra
de operação, e dispositivos destinados
a fazer girar o encantriao a fim de
manipular a abava, incluindo êstes
últimos dispositIvac uni pistão hi-
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são girados para aproximo): ao
dráulicamente operado, funcionando fato do corpo da fornalha ser piar- vais
dentro . de um cilindro, desde uma necido de ressaltos cooperando com ditas laminar, ama da out: a para
_
accionar
a f,ta que se estende entre
posiçã retraída, no sentido de avan- membros de apoia ou fixedores no su
ço, para conjugar-se e fazer girar o porte, . s as ditas bordas era fias quando as
ditas bordas eatram em contato recano, Conforme citado, para unia po4. Um forno rotativa, de acôrdo cíproco.
sizão avançada e, em seguida, para
ser" movido da posição avançada, ime- com o ponto 3, caracterizado pelo
2 — Um aparelho nispensador de
diatamente, no sentido opósto, retor- fato dos ressaltos consistirem de anéis fita adesiva, az ne5rdo com o pona
nando à dita posição retraída, em dispostos em tôrno do corpo da for- to 1, caracteriz .do pelo fato ' das
um único ciclo operacional, 'tubula- nalha.
bordas ou fos das laminas serem
ção ligada, ao cilindro e funcionando
5. Um forno rotativo, de acôrdo formados para entrarem em contato
no referido ciclo operacional para dirigir fluido sob pressão a partir de com o ponto 3, uaracterizado pelo a um ângulo asado constante e p:a0
uma fonte até uma das extremida- fato dos ressaltos consistirem de es- determinado e ao longo de apenas
uma área relativamente pequena em
des do cilindro, ao mesmo tempo li- trias no corpo de fornalha.
qualquer ocaaião quando os ditos
gando a extremidade oposta do ci7. Um forno rotativo, de acôrda membros móveis são girados para
lindro ao reservatório hidráulico para
movimentar o pistão no golpe de com qualquer um dos }Matos 3 a 6, aproximar as ditas lâminas uma tia
avanço, e vice-versa para movimen- caracterizado pelo fato dos suportes outra.
tação do pistão no sentido oposto; ou membros fixadores • serem dispos3 -a, Um aparelho dispensador de
sendo a referida tubulaço ligada a tos para ser radialmente apontados. fita
adesiva de acôrdo com o ponto
uma válvula direcional, tendo unia
8. Um fôrno rotativo, de acôrdo
primeira posição operativa corres- com qualquer um dos pontos 3 a 7, 2, caracterizado por possuir dispopondente ao avanço do pistão e uma caracterizado pelo fato dos suportes sitivos para manter um rôlo de fita
segunda posição operativa, correspon- ou membros fixadores caesistirem de sôbre o dito pivô e dispositivos lodente ao sentido inverão do pistão, e elementos elásticos ou flexíveis que calizadores da fita afixados ao ditos membros móveis intermediariadispositivos de contrôle destinados a
iniciar um ciclo de operação de equi- podem absorver a expansão térmica' mente no dito pivô é as ditas lama>
do
corpo
da
fornalha.
nas para acoplamento com a localipamento hidráulico, ciclo ésse inda fita que se estende do dito
cluindo o movimento do pistão desde
9. Uni forno rotativo, de aoôrdo zação
sua posição inicial até sua posição com qualquer um dos pontos 3 a 8, rôlo da fita suzg, as ditas lâminas.
avançada, seguido de uma reversão caracterizado pra) fato das superfí4 -- Um aparelho dispensador de
imediata.
cies uooperantes formarem um an- 'fita adesiva de acôrdo com o ponta
5 — Chave de linha férrea, Como gulo obliquo com o eixo longitudinal 1, caaacterizado pelo fato dos ditos
a reivindicada no ponto 4, cara-'te- do corpo da fcrnalha de forma a dispositivos localiza-dores compreenrira-da pelo fato da fonte de fluido transformar a expansão radial do cor- derem uma plataforma afixada a
sob pressão ser um reservatório po da fornalha em um deslisamento um dos ditos membros móveis e um
acurn,ulador.
impulsor afixado ao outro dos ditos
axgal.
móveis, a dita plataforma
6 — Chave de linha férrea, na qual
Um forno rotativo, de acôrdo membros
10.
um par de agulhas, ligadas por uma com qualquer um dos pontos 3 a 9, e o dito impulsor se estendendo uni
barra de operação, deve ser operado
para o outro e paralelamente ao eixo
de uma posição para outra, caracte- caracterizado pela fato de que para geométrico do dito . pivô, a dita plafim
de
centralizar-se
o
corpo
da
o
rizada por equipamento hidráulico
taforma o impulsar sendo disposto
destinado a operar a barra de opera- fornalha no suporte as . superfícies a aproximadamente, a mesma, disção, incluindo um pistão móvel, em cooperantes e nos membaos de apoio tância do dita pivô para contato
um cilindro, no sentido de avanço, têm um formato cônico ou aunei- entre si quando os ditos membros
desde unia posição retraída até uma forme.
móveis são girados para afastar as
posição avançada, no senitdo opôsto.
11. Um fôrno rotativo, de acôrdo ditas lâminas urna de outra, a dita
de volta à posição retraída, um resere impulsor sendo adiciovatório acumulador para fornecer com os pontos 3 a 10, caracterizado plataforma
nalmente dispostos para se situaacm
fluido hidráulico ob pressão para mo- leio fato dos ressaltos terem formato em
posições afastadas um de outro
vimentar o pistão, conforme supra- côniuo ou piramidal de forma a fixar
citado, uma chave de pressão pala o corpo da fornalha na direção axial. quando os ditoa :lembres móveis são
airados para aproximar as lamines
medir a- condição de reservatório
12. • Um forno rotativo, de acôrd^
acumulador e um motor e bomba para com Cs 11011tOS 1 a 11, caracterizado uma da outra.
carregar o acumulador em resposta à pelo fato do corpo da fornalha ser
5 — Um aparelho dispensador de
demanda da chave de pressão.
centralizado e mantido no lugar por fita adesiva de acôrdo com o ponto
erriál la e ,: cunhas a serem ajus- 4, caracterizzado pelo fato dos ditos
A requerente reivindica de aeôrdr
dispositivos lcaalizadores compreencom a Convenção Internacional e e •• ars par parafusos axiais.
derem adicionahnente um. extrator
eat. 21 do recrete-lei na 7.903 de
Um
forno
rotativo,
de
acôrdo
13.
afixado a das ditas lâminas
27 de agósco de le da a prioridade do
arar
os
pontoo
1
a
6,
caracterizado
para deslocamento com a dita lâearrespondente pcdiCo depoeitado
pelo
fato
do
corpo
da
fornalha
ser
repartaão de Patentes dos Estadas
mina e contra a fita após a dita fita
;Lr I los da América em 19 de selem- centralizado e mantido no lugar par ter sido seccionada pelas bordas das
alavancas articuladas ou de cotovâlo ditas lâminas, para desprender a
aro cie- 1931, sob n.9 139090.
afinadas à unidade de anel.
extremidade seccionado, da fita das
A requerente reivindica, de acataia ditas lâminas, e uni retentor afixado
Ta:R:MO ala 138.568
com a Convenção Interna-danai -e o à outra das ditas lâminas para des.
com a lâmina no sentido
Artigo 21 do Decreto-Lei n 9 7.903, de locamento
De 27 de abril de 19,82
do dito extrator, para acoplamento
27 de agôsto de 1945, a prioridade de com
a superfície da dita extremidacorrespondente pedido. de Patente, de- de seccionada
da fita e paeviin tr a
Stora Eepparbergs Bergslags
positado na Repartição de Patentes dita extremidade
se desloque no snbolag — Suécia.
da Suécia em 9 de maio de INL sob tido do dito róib de fita.
Título: — "Instalação para fornos o na 4.911.
6 — Um aparelho dispensador de
basculantes."
fita adesiva, de acôrdo co mo 'ponPrivilégio da invenção.
'12RMO DE PATENTE N9 138.649 to 1, 2 ou 5, caracterizado pelo fato
dos dois membros móveis serem de
De 30 de abril de 1962
conformação idêntica, os ditos memPontos Caracteristteos
bros cada um aendo 'um flange afia
Minnesota Mtaing Manufacturing nado à sua periferia, os ditos flano
1, Um forno rotativo basculante caracterizada pelo fato do uorpo da for- Company — Estadas Unide p da Amé- ges se estendendo no sentido do outro membro por distâncias complaa
nalha ser destacavelmente instalado. rica
convenientemente fixado de forma Título: "Aparelho dispensador de mentares para proporcionar uma
cavidade em tôrno do dito pivô, a
destacável, num suporte basculante e fita adesiva".
dita cavidade senda passível da
giratório, tal como uma unidade em
forma de anel, de forma que possa
abertura e feanamento através tuna
Pontos Característicos
ser facilmente destacável do suporte
abertura formada entre o flange em
(unidade de anel), por exemplo,
1 — Um aparelho dispeneador de cada um dos ditos membaas quando
quando a fornalha é colocada numa fita adesiva, caracterizado por com- os ditos membros móveis são girados
posição perpendicular ou quase per- preender dois membros móveis pi- numa das direções opostas sôbre o
pendicular.
votaatelmente afixados para movi- dito pivô, a dita abertura sendo fechada quando os ditas membros são
2. Uia. forno rotativo de acôrdo com mento de rotação simultânea em di- girados na dana° alternativa oposo ponto 1, caracterizado pelo fato do reção opostas a uma lâmina afixa- ta, um manípulo afixado ao flange
cada uni dos ditos membros,
Emante (unidade de anel), ser equi- da. a lamina
se estendendo parale- de cad amembro para girar os ditos,
pado com um ou mais anéis de rola- cada
ao eixo geométrico da afi- membros para abrir e fechar a dita
mento que são dispostos para rolar iamente
xação p:votante dos ditos membros cavidade, e dispositivos para suousabre rolamentos.
móveis, as ditas lâminas cada uma lar um rôlo de fita sôbre o dito pivô
a. Uni forno rotativo de acôrdo com tendo um fio para contato com a para extração da fita através a dita
a ponto 1 ou 2, caracterizado pelo outra quando cs ditos membros mó- abertura form a da na dita cavidade
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cotando a dita cavidade é aberta,
Inna lâmina oposta afixada aproximadamente à mesma distância do
'Cito pivô ao flange em cada, um dos
ditos membros e se estendendo paaalelatnente ao eixo geométrico do
:dito pivô, as ditas lâminas sendo
localizadas de cada lado da dita
abertura formada na dita cavidade
e cada uma das ditas lâminas tendo
um to ou borda para contato coai
Ii witra quando os ditos membros
mineis são girados pelo deslocar-se
zi d:tos manipuladiores para aproai:irar as *ditas Itunnisa, uma da outra
para fechar a dita abertura e secc:oetar a fita que se estende do dito
rolo através a dita abertura e entre
ror retas bordas ou fios quando as
ei,tiaa bordas entram em c:Intato rec;.;rin,en .
' A reqaerente reivindica de ac6rdo
ç-int a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de
27 de asaste, de 1945. a prioridade
do correspondente pedido depositado
Ira repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 2 de
mato de 1961, sob o U9 107.200. *

DIÁRIO OFICIAL (Sacão III)

•

Julho de

1.945.3
•-

conforme Ilustrado nos desenhos carbónico N, N-dialquil-substituido é 10 — Processo de aceirdo com qualapenses.
oxidado para formar o dissulfureto de quer dos pontos 1 a 9 ,caracterizado
porque a ftalocianina de metal sulA requerente reivindica de acórdo tetra-alquil-tiuram correspondente.

co ma Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei N9 7.903 de
27 de agasto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estados
enristes tr. América em 11 de maio
de 1961, sob ne :09.310.

a — Processo do aairdo com o pon- eonada, que é usada em solução aquoto 2, caracterizado porque um sal de sa como catalisador, escolhida do grumetal alcalino do ácidoN, N-dimetil- po que consiste da ftalianina do
dttio:oarbarnico é exidado para for- do ferro sulfonada e ftalocianina de
mar diasulftweto de bis Use N-dimetil- níquel sufonada.
a.
— Processo de acórdo com qual4 — Processo de acónito coá o pon- quer dos pontos 1 a 9, caracterizado
to 2, caracterizado porque um sal de porque a ftalocianina de metal sulalcalino de ácido N. N-dietil- fcnada, que é usada em solueão
TERMO DE PATENTE N9 138.978 metal
ditio-carbâmico é oxidado para for- como catalisador. escolhida do grui»
DE 11 DE MAIO DE 1962
mar dissulfureto de bis-' N, N--die- que consiste de ftalocianina de Jartil-tiocarbamilto .
ro stdfonada e ftalocianina de níUnlversa: 011 Products Company — 5 — Processo de aceodo_ com o pon- quel
sufonada.
Estados Unidos da América.
to 2, caracterizado porque uru sal de 11 — Processo de acardo com qualTitulo: "Preparação de Dissulfure- [metal alcalino do ácido N. N-dilso- quer dos pontos 1 a 10. caracterizado
i propil-ditio-carbermico é exidado pa- porque o pli da mistura de reação
tas de 'Miram".
r ra formar diasulfueeto de bis-(N, Naquosa é mantida na faixa de 7 a 8.3.
ditsopropil-tis-carbatnilai.
Privilégio da invenção:
12 — Processo de acórdo com o
6 — Processo de acórdo com o pon- ponto II, caracterizado porque o plt
Pontos característicos
to 2, caracterizado porque um sal de da
mistura de reação é regulado pela
metal alcalino do ácido N, N-dibutil1 — Um processo para a prepara- ditio-carbámico é oxidado para for- adição, à mistura da reação, de um
ção de um dissulfureto de tiuram mar diasulfureto de bis-(N, N-dibutil- reagente escolhido do grupo que oonsubstituido com hidrocarboneto, careste de ditexido de carbono, ácido
racterizado por compreender a oxida- tiocarbamilat ,
acético e ácidos minerais.
ção de uns sal de metal alcalino de 7 — Processo de actirdo com o pon- 13 — Processo de acôrdo com qualum ácido &tio-carbónico substituído to 1. caracterizado Porque uni sal de
DE PATENTE NO 188.976 cem hidrocarboneto, em que a subs- metal alcalino de um ácido dItio-car- -quer dos pontos 1 a 12, caracterizado
Muição com hidrocarbonato compre- bámico N, N-diaril-substituldo, é oxi- Porque o sal de metal alcalino do
' DE 11 DE MAIO DE 1962
ende pelo menos um radical do gru- dado para formar o dissulfureto de ácido ditio-carbárnico é oxidado Por
Caaadian Ingersoll-Rand Company. po que consiste de radicais alquila e tetra-aril-tiuram correspondente.
lonized — Capada.
arila, a dita oxidação sendo efetua- 8 — Prcceeso de &cardo com o pon- contato com ar,' na presença do catip.' pelo cantato Com um gás conten- to 1, varacterizado porque um sal de talisador.
1
Titulo: "Tambor descascador para :o oxigênio, na presença, como cata- de metal alcalino de um ácido ditio14 — Processo de acórdo com qualtortas-.
Lesado'', de uma solução aquosa de earbámico N-alquil-N-aril-oubstituldee quer dos pontos 1 á 13, caractorineuma
ftalocianina
de
metal,
sulfonada
é oxidado, para formar o correspon- do porque o sal de metal alcalino do
Privilégio da Invenção:
eu carboxilada. em. que o metal é dente dissulfureto de bis-(N-alqui-N- ácido ditio-carbamica é oxidado em
escolhido
entre
os
metais
do
Grupo
aril-tio-carbandiat .
uma temperatura na faixa de 15 a
Pontos Característicos
VIII da Tabela Periódica dos Ele2009C,
e na presença de uma quan9
—
Processo
de
acórdo
com
qualmentos,
e
opH
1 — Um aparélho para descascar faixa de 7 a 12. -da solução está na quer dos postos 1 a 8, caracterizado tidade da Italocianina do metal sultorne caracterizado por compreender
porque o sal de metal alcalino do áci- fartada que está na faina de 5 a NO
um tambor cilíndrico horizontalmen- 2 — Processo de acórdo com o ponditio-carbarnico-substituido com partes por milhão, em peso, baseada
te devasto tendo uma extremidade to. 1, caracterizado porque um sal do
hidrocarboneto escolhido entre o sal n equivalente do hidróxido de medo admissão e uma extremidade de de metal alcalino de um ácido &tio- de sadio e o deépotássio.
tal alcalino do sal de metal alcalino
cio-carga, e uma variedade de cabede ácido ditio-carbâtnico presente.
çote-. transversalmente disposto inter15 — Processo para a •preparação
emaçados no interior do dito tamde um dissulfureto de duram subabor eo extremidade de admissão para
atuído com hidrocarboneto, substan619~1111111
attextremídade de descarga para for- 4
cialmente como descrito.
mar compartimentos intercomunicanA requerente reivindica, de acórdo
tas sucessivos no interior do tambor
com a Convenção Internacional e o
cicia cabeçote sendo provido de uma
Art. 21 do Decreto-Lei ny 7.903. de
abertura circular central, as ditas
SALVAGUARDA DE
27 de agósto de 1945, a prioridade do
aberturas sendo sucessivamente maiocorrespondente pedido de Patente,
reV na direção da extremidade de descarga.
depositado na Repartição de Patentes doa Estados Unidos da América.
O aparêlho para descantar toem 11 de maio de 1961. abo no 109.249.
rça de acórdo com o ponto 1, ca•otacrizado pelo fato das paredes pe•ifétecas de todos os ditos compartiTERMO DE PATENTE Ne 138.9811
DIVULGAÇÃO N` A.00d
~talos não serem perfuradas exceto
DE 11 DE MAIO DE 1962
ai' c....4apartimento final na extremidade da descarga, aquéle compartiC . A . V. Limited — Inglaterra.
mento final sendo relativamente eureecoin rm)eito a qualquer outro dos
Título:
"Bombas de combustível
ditos compartimentos e guarnecido de
equido para motores de combuatãe
raSá Os na sua periferia formando
interna".
Preço NCr$ 0.20
turtn rwneira eitindnea.
" Privilégio da invenção
O aparelho para descascar terd., de wardo com o ponto 1, canivierizado por dispositivos para faPontos Caraeleristic.03
zer girar o dito tambor em tdrno
t,eu eixo cilíndrico.
1 — Uma bomba do gênero espectd
A VENDA
:as ado, caracterizado por compreender
O apiaelha para descascar tomi
pistão bidrãulicamente operável
ros. de acordo com o ponto 1, cajura determinar a graduação dos dis:. açter17.ado por aduelas de abrasão se
recendendo longitudinalmente e paNa Guanabara
i oosaivoa limitadores, e dispositivos
JusíveLs à densidade e, ou visco.sidaralelamente ao eixo geométrico do
Seção de Vendas A y. Rodrigues Alves, II
tambor e montadas no interior cias
;te do combustível para variar a pres.
paredes do tambor.
.ão hidráulica que atua sôbre o pis5 -• O aparelho para descascar toAgência Ii Ministério da Fazenda
• - Uma bomba de acórdo com o
roe,. de acórdo com o ponto 1, caponto 1, caracterizada pelo fato do
raçutrizado por, pneus no exterior do
Atende-se
a
pedidos
pelo
Serviço
de
Reembôlso
Postal
,:tstão ser contido num cilindro, a
dito tambor à intervalos espaçados,
una extremidade do qual é orientaam par de mancais de rolamento esto por uma mola, e na qual as extrepegados para cada pneu e dloPOoliita§ Brasília
voa para ajustar o espaçamento to
midades opostas do pistão se CUCOUrolos de cada par para regular a alsom em comunicação entre si atratia séde da DIN
tura de sustentação do tambor. •
uma passagem sestranzulada tal
mia quando um eambu.divel menos
-41— Um descascador de toros ot.v;scc7o é alimentado a dita printrara
Seratialmente conforme descrito e
extremidade do cilindro o pistão as-
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sumirá uma posição junto a ou viaH
nha a esta extremidade, ao passo,
Que quando um combustível mais viscoso é alimentado à dita primeira'
extremidade o- pistão será deslocado
no sentido da extremidade posta do
cilindro.
3 - Uma bomba, de acórdo c.sm o
ponto 2, caractcrizada por incluir um
orifício de descarga estrangulado à
partir da dita extremidade oposta, do
cilindro.
4 - Uma bomba, de acôado cam o
ponto 2 ou o ponto 3, caracterizada
por incluir batentes ajustáveis para,
o pistão em extremidades opo ias .do
cilindro, respectivarnente.
5 - Uma bomba de acôrdo com o
ponto 2, 3 ou 4, caracterizada por
incluir um.a, válvula de escape para
limitar a pressão do combustível ao
ali dito primeira extremidade do cilindro.
- Uma bomba, de acôrdo com , o
ponto 1, caracterizada pelo fato do
pistão ser contido num cilindro, a
uma extremidade do .qual é orientado
por uma mola, e uma válvula sensíVel à densidade de combustível ou
proporcionada para controlar a admissão de combustível a dita primeira
extremidade do cilindro.
'7 - Uma bomba, de aceddo co m o
ponto 6, caracterizado pelo fato da
válvula ser operável por uma bóia
contida, numa câmara disposta para
ser abastecida com combustível, a
densidade da, bóia sendo tal que
Quando um combustível mais leve se
encontra na câmara a válvula será
fechada para permitir que o pistão
amima uma posição na dita primeira
acttremidade do cilindro sob- a ação
da mola, porém, quando um combusalvel mais pesado ae encontra na cfla
Ceara a válvula Dará, aberta para adnanar combustível à dita primeira extremidade do cilindro 0 dêsse modo
permitir Que o pistão seja deslocado
no amado da aaitreanklaele oposta do
Cindia).
- Uma bomba, de acôrdo com
ta ponto 1, caracterizada pelo fato do
pistão ser contido num cilindro a
tana extremidade do qual é orientado
taxar uma mola, e uma válvula aensiVel a viscosidade do combustível é
1 ..1 mimada para controlar a ada
tu. de combustível à dita primeira
extremidade' do cilindro.
9 - Uma bomba, de acôrdo com o
ponto 8, caracterizado pelo fato da
válvula -aer operável por uma bóia
omitida numa câmara para a qual o
oombustível pode circular e se escapar através orifícios estrangulados
' tais que -quando um combustível menos viscoso está sendo usado a bóia
assumirá uma posição na parte inferior da câmara. e dêsse modo fechará
a válvula para permitir que o pistão
assume uma posição numa extremidade do cilindro, porém, quando um
combustível mais viscoso está sendo
asado a bóia se localizará na parte
ouperior da câmara dêsse modo
atarindo a válvula e permitindo que o
combustível atue sôbre o pistão para
deslocá-lo para a extremidade oposta
do cilindro.
10 - Urna bomba, caracterizada
por compreender dispositivos limitadores ajustáveis, encerrando a combinação e arranjo de partes e.ssencialmente conforme descrito com referênc:as à figura 2, figura 3, figura
4. figura 5 ou figura 6 dos desenhos
apensos.
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TERMO DE PATENTE N9 13a.979
de 11 de maio de 1962
Universal Ga Products Company Estados Unidos da América. - Título: "Processo para fabricar disaulfuretos de duram".
Privilégio da Invenção
Pontos característicos

1 - Um processo para fabricar um
dissulfureto de tiuram, caracterizado.
nor compreender a- reação de uma
amina secundária substituída com hldrocarboneto em que, os substdnintes hidrocarbonetos são escolhidos do
grupo que éonsiste de radicais arila e
alquila, com dissulfureto de carbono.
na presença de um agente oxidantr
e um catalisador de ftalocianina,
recuoeracão de dissulfureto de tiuram
subsdtuldo com hidrocarboneto, de
mistura de reação resultante.
2 - Processo de acôrdo com o nonto 1, ainda caracterizado porque o
dito catalisador de ftalocianina é um
estalisador de ftalocianina de metal,
em que o metal é escolhido entre ()J
metais do Grupo 17111 da Tabela Periódica dos Elementos.
- Processo de acôrdo com o ponto 2. ainda caracterizado porque o catalisador de ftalocianina de metal
usado é um em que o metal é escolhido do grupo que consiste de ferro,
cobalto e níquel.
4 - Processo de acôrdo com qualquer dos pontos 1 a 3. caracterizado
ainda porque a amina e o dissulfureto de carbono são reagidos na presença de um agente solubilizante
não aquoso, para o catalisador de Italocianina.
5 - Processo de acôrdo com o limito 4, ainda caracterizado porque a
agente solubilizante não aquoso é escolhido do grupo que consiste de
benzeno, .etanol e metanol.
6 - Procesào de acôrdo com qual-quer dos pontos 1 a 3, caracterizado
ainda porque a amina e o dissulfurej
to de carbono são reagidos na presença de um catalisãdor de ftalocia-nina aulfonado.
7 - Processo de acta-do com o pan
o 6, ainda caracterizado porque e
amina e o dissulfureto de carbono sãa
reagidos, na presença de água, com^
agente solubilizante para o catalisador de ftaiociamina sulfosado.
8 - Processo de acôrdo com o ponto 7, ainda caracterizado porque a
reacão da amina com o dissulfureto de carbono é efetuada em um !ai
na faixa de 7 a 12.
9 aa Processo de acôrdo com o
ponto 8, caracterizado ainda porque
tal da mistura de reeçâo é mantid,
na faixa de 'I a 8,5.
•
10 - Processo de acôrdo com o
ponto 8 ou 9, ainda carac terizado porque o pFf da mistura (1.e reação ê regulado pela adicão da um reagente
ácido, escolhido do grupo que consiste de dióxido de carbono, dos ácido,
orgânicos e dos ácidos minerais. •
11 - Processo de acôrdo com qualquer dos pontos 1 a 10, ainda caracterizado porque a amina e o dissul
-furetodcabnsãoreagid
uma temperatura na faixa de ts
20090. e na presença de um gás contendo oxigênio.
12 - Processo de acôrdo com o
ponto 11, caracterizado ainda porque
a amina e o dissulfureto de carbona
a5,o reagidos na presença do ar.
13 - Processo de acôrdo com qualquer.dos pontos 1 a 12, caracterizado
ainda porque a amina é escolhida eMoo nua ceaaa -d, .4r4s
flue
a com de 1 6 átomos de carbono.

14 - Processo de acôrdo com o
ponto 13, caracterizado ainda pocque
os dois grupos alquila da dialquiLimina são idêntico.
15 - Prece. eo de acôrdo com o
ponto 14, caro eterizado ainda porque
a anima é escolhida do grupo que
consiste de dimetil-amina, dietildlisopropil-amina
amina,
e dibutil-amina.
16 -- Processo de acôrdo com qualquer dos pontos 1 a 12, ainda carac-terizado porque a amina é uma dial-R-mine..
17 - Processo de aciirdo com qualquer dos pontos 1 a 12, ainda caracterizado porque a «mina é uma a quil-aril-amina.
18 - Processo para à, fabrierica•
de um dissulfureto de floram sob s fancialmente como descrito.
A requerente reivindica de e. rilt.
com a Convenção Internacionai e
Art. 21 do Decreto-Lei n 91,001
27 de agdsto de 1945, a prioridade ‘:',o
correspondente pedido denositado
Reparticão de Patentes dos *Estada.,
Unidos da América, em 11 de maio
de 1981, sob n 9 109.252.
TERMO N9 139.128
DE 17 DE MAIO DE 1962
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terizado pelo fato do material de
aroteção ser um carbohidrato.
7 - Um processo de acôrdo-cona
qualquer dos pontos 1 a 5, caracteria
zado pelo foto do material de pra;não
colul°-aco.
8 - Um proccos.o de acórdo com
a.ualeater (;os pontos 1 a 5, caraeteo
rios. pelo fato do material de j)-w.
'-ec.'n ser oleaginoso e perfeitam»-Ud
exceder uma quantidade sufio"
-io'n para saturar os agregados
mnstalitos de celulose, porém slifi,d4'
-nte para impregnar ditos agreaad!iço
9 -- Ui processo de acôrdo ediaa
▪ ponto 8, caracterizado pelo fadei)
o material de protecão oleaginosa)
ier um óleo vegetal, óleo de caraça
'e algodão, óleo de milho, um óleo
.nineral refinado ou uma gordura an4<,'
nal.
10 proceiso de acôrdo cotia
um dos pontos 8 ou 9, caracterizada)
nelo fato dos agregados de cristaldna
de celulose serem pelo menos pardon
mente reduzidos a dimensões coloid
'tais, uma dispersão aqtiosa estave19
a os mesmos ser formada e os aaaed
-p elos ha referida dispersão serena
-tcarados com o material oleaginoso
'e proteção.
TERMO N9 139.205
DE 21 DE MAIO DE 1962

American Viscosa Corporation Estados Unidos da América.
Grafia Processing Corporation
Titulo: "Processos para Preparar alsian.dos Unidos da América.
Cristalitos de Celulose em Forma de
'Mulo: "Processo para Fabricar
Partículas" - Privilégio de Invenção. Amido e Alcool" - Privilégio el0
Invenção.
Pontos Característicos
Pontos Característicos
1 - Um processo de preparação de
agregados de cristalitos de celulose em
1 - Um processo caracterizado odaparticula,s que formam uma dispersão ximpreender uma maceração em água
aquosa coloidal, caracterizado pelo de um grão de material contenq/0
fato de consistir era formar uma dis- -mido, suj eitando-se a muci1agen1
persão aquosa coloidal estável de aqüosa do material macerado, a uma
agregados de cristalitos de celulose aparação de q uebramento para doa
associados com pelo menos cérea de >integrar o grão e libertar o german]
0,5% em pêso, baseado no pêso dos -emoção do germen do magma recaia.;
agregados de cristalites de celulose, 'ante da quebra; sujeitando o maama
de um material de proteção capaz de Isento do germen a uma operação dp
impedir a reagregação dos agregados separação da água para obter ma
de cristalitos de celulose por causa de filtrado líquido contendo amido, glua
ligações hidrogênicas entre partículas en e fibra e um resíduo sólido cone
adjacentes envolvendo grupos hidro- tendo fibra grossa, cascas e areia; sua
-:ila superficiais, agregados de crista- 'eitando o filtrado líquido assim oba
itos .de celulose êstes que por si ',ido a lima filtração em eneira pai'a
-t uando dispersados em água e após remoção da fibra final;ptratando
--,ecagem de dispersão, formam u'a -esi.cluo sólido, obtido da citada opamassa córnea, indispensável, de agre- -ação de r emoção da água para com:
rsados, e secar e recuperar os agre- 7erter o seu conteúdo de amido em,
-iados de critalito de celulose a partir açúcar, e o material daí obtido dasa
'a dispersão estável.
anado a fer mentação; fermentando'
2 - Um processo de acôrdo com j.,ste último; e então destilado- o mao ponto 1, caracterizado pelo fato `erial fermentado para dêle recuperar
da dispersão aqiiosa coloidal estável o álcool.
2 - Una processo de acôrdo com
ser formada misturando-se os agre--ados de cristalitos de celulose com a reivindicação do ponto 1 caracteria
▪ material de proteção e reduzindo-se auto porque o amido livre da filam
a tamanho de pelo menos uma parte e o gluten são separados em centra,/
dos agregados para um tamanho co- alga, e o amido su b stancialmente 11.
are do gluten é recuperado.
loidal.
3 - Um processo de acôrdo comia
3 - Um processo de acôrdo com o 'malquer das reivindicações dos pona
atento 2, caracterizado pelo fato dos tos 1 cai 2 caracterizado pomo; ó
agregados de cristalitos de celulose amido produzido após a separacao do
serem reduzidos a um tamanho coloi- seu conteúdo em gluten é posteriorral submetendo-se os mesmos a uma mente purificado suieitando a uma
ação cortante de alta velocidade na -;eparação em operações de centrifiv.
presença de um liquido aqiioso.
",aaão, lavagem e secagem.
- Um processo de acôrda com
4. Uni processo de acôrdo cana
• ponto 2, caracterizado pelo fato qualquer uma das reivindicações 1 a
dos agregados de cristalitos de celulose 3 caracterizado porque a maceração
serem reduzidos a um tamanho co- do material do grão que contém a
loidal submetendo-se os mesmos a amido é ocorrida em uma série lo
unia pressão da ordem de 703kg/cm2 estágios, com o licor escoando and
‘u. mais.
contra-corrente com o grão do maa
5 - Um processo de acôrdo com terial que contém amido.
5. Um processo de acôrdo com n
aualquer dos pontos 1 a 4, caraceaizado pelo fato do material de pro- reivindicação do ponto 2 caracteria
zado por incluir um tratamento na
--a o ser hidrófilo.
separado, da corrente de gluten par4
- Um pro.,crro de ace'S-2do com unia segunda separaeão em centa•ta
...al.tuer dos pontos de 1 a 5, carac- fuga, para obter num fluxo aquosa

ma
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auperior um gluten, e reciclando e
'cima° fluxo superior para a já Calada 0e:exação de quebramento para
formar uma mucuagem com o material ae grão que esta sendo quebra du.
6. Une processo de &arado com
*qua.quer unia das reivindicaçóes
-.ireesiientes caracterizado por lacete
dczcaiga da citada f.bra fiza em
una s2gunda separaçao da água afim
ele obter um filtrado liquido contendo amido adicional e um residuo seacto cemposzo de fibra fina, reciclando o filtrado liquido do citado material para uma operação de filtração
am peneira para remoção da fibra
r na nele contida, misturando o citatio resiauo sólido (fibra fina) com
o resíduo sólido resultante da primeira operação de separação de
agua.
7. Um processo caracterizado pox
compreender uma maceração.eni
água de um grão de material contendo amido; sujeitando urna ;nuca
lagem aquosa do material macerado
a uma operação de quebramento Para desintegrar o grão e libertar e
germen; remoção do germen da
muna resultante da quebra; sujeitando a magna isenta de germen
uma, operação de separação da água
para obter um filtrado líquido contendo p endo, gluten e fibra fina e
um resíduo sólido contendo a abre
grossa, cescas e areia; sujeitando U
filtrado liquido assina obtido a uma
filtra e ilo em peneira para remocãe
das Noas finas néle contidas; sujeitando o amido livre das fibras e o
gluten a uma se pararão em centrifuga para recuperar um amido subitanc'aimente livre de gluten.
8. Um processo de acôrdo com
qualquer uma das reivindicações pra
cedentes caracterizado porque o gráo
do material que contém o amido e a
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contra cavidades doe discos de em rido •e no que são empregados dispositeeagem colocados am ambos os lad tivos elásticos com curvas caractelea
do ressalto.
ocas decreetentes, e encontram aplicação nas sapatas de fricção, as qua's
3. Embreagem de adiado com o estão
apoiadas sôbre uma parte dc
isento 2, caracterizado pelo fato de embreagem
e par meio de berça e SCque as cavidades nos discos de em. Lica
são prensadas centra Urna outra
oreagem são curvaformes.
parte de embreagem, earac..er,42dc
4. Embreagem de acôrdo com o pelo fato de que as sapatas de fra
eonto 2, caracterizado pelo fato de ção tanto radial como taneenclalmenque os discas de embreageen com as te são guiadas por meio de elsMent n:
aias superfaies externes atuam con- eliSaticoe, os quais em uma região ai'
tra revestimentos de fricção, os te ias trabalho são aproveitados com deerespor sua vez se apoiam em parai à cente curva característica e atravécaixa e em parte ao disco de anelo de sua tensão momentânea regulam
a pressão das sapatas de fricção.
eacroduzido na caixa.
8. Embreagem de acôrdo cem o pone
5. Embreagem de acôrdo com
ponto 4, caracterizado pelo fato de to 7, caracterizaao por uma' tal osale entre o disco de ROA, o qual posição que a tensão das dementa:"
esta d:sposto na caixa e sôbre a pene elásticas com aumentada fSeaa dimi‘j-e embreagem em frema de cubo axl- nui de modo, que, o produto resulaimente deslocavea, entretanto, em tante da fôrça de pressão e o fator
relação ã caixa não girava', é engas- de fricção permanece quase ou Uatei
ada uma mola de prato cuja ten)ao temente constante.
pode ser regulada por meto de aara- 9. Embreagem de acordo com o
eusos de união os quais seguram e ponto 7 ou 8, caracterizado pelo tate
eeslocam axialmente uma parte de
que, entre as sapatas de fricção e
caixa contra uma parte de embraee de
os elementos elásticos são dispeeto
:em.
eerPOS de rolamento que se aP,Ierr
8. Embreagem de adirei» com o em cavidade curvas, no que a sub:de
ponto 1, caracterizado pelo fato de da curva com a curva caracteristicr
,ue dá empregados conhecidos cor- dos elementos elásticos e as Prov:ceelocorridas oscilações do fatal d:
-:os lamelosos que são colocados em mente
uma caixa engatados em parte com a fricção, é regulada de Mil modo, uue
caixa e em parte com o corpo de cat- o produto resultante da Maça de is%
.:Alugais em forma de cubo via recor- São e o fator de fricção permanecr
tes e através de molas de prato sea quase ou completamente constan'a.
erigidos sôbre um disco de amido que
10. Embreagem de acôrdo com U
a encontra na caixa ax a:mente des ponto
7 ou um dos pontos seguinee.,
ocável mas não giratóriamente, ao caracterizados
pelo fato de que os eleque corpos de expansão esféricas são mentos elásticos
estão formados e da
iispcstos em recortes de tal modo, postos de tal maneira
que eles agem
lue torção modificam a tensão das como molas de flexão, entretanto Jom
molas de prato.
o sinal característicos, que sobrevem.
7. Embreageln de fricção 'com pro- uma deformação elástica quando ma
teção de sôbre-carga, na qual as su- bre os mesmos atuam Maças de duas
eerficies de atrito estão sob o efeito direções diferentes. de uma força elástica, cuja dimensão 11. Embreagem de aciardo com c
, A requerente renvinclica de acôrdo re modifica com o momento transf e- ponto 10, caracterizado pelo fato, que
com a Convenção Internacional e e
Art. 21 do Decreto-lei W 7.903, de
27 de eget° de 1945 a prioridaae
do correspondente pedido depositaau
na Repartição de Patentes nos Esta
dos Unidos da América, em 26 de
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
maio de 1961, sob n9 112.954.
•

TaiRMO DE PATENTE N9 139.225
De 22 de maio de 1962
Jean Walterscheid KG — Alemanhe
— Tituas Erogreagem de Fricção cem
Limite de Momento de Torção — Privilégi o de invenção.
Pontos Caracteristicoa
1. Embreagem de fricalo com dmite
de memento de torçáo com uma sa
perneie de atrito sob ação elástica

um dispositivo da expansão, o qual

rnodIfica a tensão de mola com c,
oportunamente transmitido Momenlc
de torção, caracterizado pelo fato de
que o cilepositivo de expansão ton.
uma conhecida moia, com decrescente
curva caracteristica, coopera e a ter
ça de pressão da mola se dirige sia
bre os membros de atrito, com el cgr.
a rota de expansãO sôbre a curva característica da mola é de tal mode
regulada, que, em consequência d
crescente fator de atrito o momente
de torção aumentado diminui a féree
de pressão da mola e em fator de
atrito decrescente a tensão de mole
aumenta, de modo que, nas oectlaçóe)
do fator de atrito ocorridas durant:"
o fucionamento o produto resultante
do fator de atrito e a Raça de pressão permanece constante.
2. Embreagem de acardo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de que
uma conhecida parte de embreagem
de forma de cubo em um result.
como flange é provida de perfuraçAfee
rias quais é disposto oportunamente
um par de esferas, as Wats se afiatanl

r
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'ris molas de flexão são de forma ae'pirai e tanto no eacrotransversal tomo
ao eixo longitudinal têm uma ternao
prévia, de modo que, suas curvas apa
racteristicas apresentará um vértice.
12. Embreagem de acôrdo com o
pcnto 10, caracterizado pelo fato de
que a cavidade curva na qual se encontra um corpo de rolamento apoiado
contra as sapatas de fricção, é formada de uma espire de elemento eia*.
tico.
13. Embreagem . de acôrdo com o
eonto 9 ou um dos seguintes, caracterizado pelo fato de que os elemen. os elásticos se apoiam com suas exe
¡realidades contra pnos de apoio perfilados, os quais estão dispostos des.
ecávelmente sôbre uma parte de embreagem, de modo que, a tensão prévia dos elementos elásticos é regotável.
, 14. Embreagem de aceirdo com o
em dos pontes 1 a 6, a qual é formada como embreagem de mudança, caeacterizada pelo fato de que cie (Usam
ee embreagem estão ligados um ema
o outro por meio de molas de tração,
e que, as conhecidas alavancas de
eebreagem, as quais sito articuladas
com a ajuda de um anel deslocáveis,
anulam a pressão das molas de prato
, ôbre os revestimentos de fricção.
15. Embreagem de acôrdo com o
ponto 14, caracterizado pelo fato de
que às molas de prato atuam siSore
um disco de apiSio através de um ar7asto em forma de anel, e sôbre o
disco de apta° estão pivotadas, de ira-mira conhecida, as alavancas de debreagem para a debreagem de em°reagem.
16, Embreagem de acôrdo com um
;ios pontos 1 a 15, caracterizado pelo
fato de que é colocada uma mela
adicional, a qual se opõe com o pro.
ereseivo desgaste de revestiram.° a
em aumento da fOrça da mola adile:pal.
17. Embreagem de acôrdo com o
oonto 16, caracterizada pelo fato que
e colocado um adicional grupo de amas de tal modo, que em novos revesimentos de embreagem adicionalmea.
'e à fôrça da mola principal, desenalverá, uma expressão, a qual se diminui cana o progressivo desgaste do
:evestimento de fricção.
18. Embreagem de aceire% com a
remeto 18 caracterizado por dois aaas
encéntricos dispostos ao cubo de emreagem, os quais, nas suas superficles
Tonteiras. viradas uma a outra, aprematam cavidades nas quais se apoiam
: sferas as quais são exigidas por meio
da tensão prévia de uma mola de
prato e transferem a tensão da mcda
r.e prato de uma p'ace de pressão selere um anel de pressão que se encon'ra na caixa axialmente deslocável e
'ivremente girávei.
19. Embreagem de acôrdo com o
eonto 16 ou 18, caracterizada por uma
adicional mola de prato colocada €6ore um anel de apelo na placa de
eressão. mola esta, cu ja tensão cum
) auxílio de uma porca reguladora
'ode ser ajustada, e a apal com um
e rogrersivo desgasto de revestimento
*ornece uma crescente fôrça de opoição à mola de Prato.
20. Embreagem de acôrdo com o
aura» 17, cartecrizado pelo fato de
-ue uma placa de pressão em cava
'ade dispostas simetricamente leva
"orceis resistentes à torção, nas geais
-e apoias parafusos reguladores via
'n'ato de mola deslocáveis, ao que, a
'andai prévia das molas helicoidais é
escol hida de tal modo, oue não pede
"er fornecida nenhuma Raça sôbre o
anel de pressão, quando os revestieientos de embresteem estão desgastados até a renovação.
A requerente reivindica de acardo
com a convenção Internacional e o
Art. 21, do Decreto-lei W 7.903, de
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de gordura dos ovos que censo= eior de mallias menores, e avançada
27 de rig8sto de 1945, as primedseer
raçap , res mmivamente a pigmenta- Para aléns da stiperior.
dos coseetpondontes pedidos dum .a
dos na Repartição de Patentes na Ale- ,ão das gemas dos ovos produzido::
2. Novo conjunto de lavador, sepamanha, em 12 de junho de 1951, sob el as aves que, consomem o`alimento. vector e despolpador para café, como
O
requerente
reivindica
de
acórdo
1tas. W 30.150 11-630 e W. 30.759 11-53
reivindicado em 1, caracterizado por
cem o Convenção Internacional e o compreender um motor elétrico, ins=
e, respectivamente.
'7£03
de
27
Art. 21 do Decreto-Lei N9
:alado inferiormente na armação eule amigo de 1945, e prioridade do :sorte, e com rotação transmitida, por
TERMO DE PATENTE N 9 139.242 correspondente pedido dmositado na eorreias e polias, para um eixo transrepartição de Patentes dos Estados versal, provido de excêntrico, e disDE 22 DE MAIO DE 1962
Umidcs da América em 1 9 de agosto posto inferiormente à bica inclinada
de 1951, sob N9 128.388.
:eferida era 1, eixo êste que transmite
, George Dewey Lackey, Jr. Morelose
.otação, também tam correias e polias,
Wiéxice — Titulo; "Processo para
para o eixo transversal inferior da
prover efeito de pigmentação de ra- PERMO DE PATENTE N9 139.2PA
moega de carga, também citada em
ções para aves e processo de obtenção
24 DE MAIO DE 1952
1, o qual por sua vez é dotado dr
de concentrados para êste fim".
polia extrema, para transmissão de
Regia Nationale 'dez Usines Renaoc movimento para as demais partes de
Privilégio da invenção
— França — Título: "Motor Rotatmo conjunto.
Diesel" — privilégio da invençãs
3. Nevo conjunto de lavador, soae
Características
P
' ontos
adcr e despolpador para café, come
Pontos Característicos
mivindicado até 2, caracterizado pui
1 um processo para provar efeiecrapreentier um tanque ou reservato de pigmentação a :reações para 1 — Um motor rotativo de ciclo tório de água, equipado com bomba
aves, em relação à pele e à gordura D:csel do Vaeo que comporte um roalimentação. e instalado na frente
dos ovos e às gemas dos ovos pro- Mr de N todos de perfil epicicl oi- :a bica inclinada descrita em 1, tanduzidos por estas aves que utilizam dai que tira excentricamente em ans eue e-te provido de um compartimenas razões, caracterizado pela combi- astator de (N
la lobos form moo ai sanes:Soca com paredes inclinadac
nação, com um dos ingredientes ou N 4- 1 ca.maras de trabalho, cara.c- le fundo, uma delas perfurada, e a
com um veículo adicional da raçãe 'aerizado porque cada cai:clara de tra- .,utra solidária inferiormente a doi.,
de um material produzido por meie mlho é projetada para ter uma cã- _ongcs tubos, cilíndricos incluinadoe
ce secagem e da pulverização de frei- Tora de combustão conformada pare cora paredes perfuardos em seus treres amarelas, especialmente do gêimersos, e que avançam para
:uncicnar segundo una ciclo Diesel co chos
nero Tagctes.
da borda superior do tanque, atu•ânirra de pra-combustão dotada 42 além
2 — Um processo para proviir efei- um injetor de fluida combustível e ns sendo providos de transportado:es (relicoidais internos, resuectiva-e
to de pigmentação e rações para aves. 22 uma vela de aquecimento.
mente um para o café sêco (bóia) P
de acordo com o ponto 1, caracteri2 — Um motor rotativo segundo o mitra para o café verde e maduro.
zado pela combinação, core um dos ingredientes ou com um veiculo adicio- ?cato 1, caracterizado porque a cã- ..;OM COMO dotados de aberturas latenal da ração de um material produ- ms...e, de combustão é de forma acha- mis de entrada, uma na altura de
zido por meio da secagem e da PI7'.-- 'ad'a e delimitada em sua parte iP cível líquido e , outra próxima no fine
verizaeão de flõres de espécie de Ta- lelior pela erinickeide do rotor, a:- io do compartimento; e no interior
gems, chamada no México "seropoenr- parte superior por doia cilindros eu 'o compartimento, sendo previsto ain(militar em combinação cem outros ',maces de canos concêntricos às vai- lá um eixo transversal giratório, com
Pngredientes que provocam a cata mias de admissão e de, eacapamento, sés radiais, disposto na altura do nie lateralmente, pelos flanges lateraS. :el
pigmentação.
3 — Dm motor rotativo segundo o 4. Nemo conjunto de lavador, sepa3 — Um processo para provar efeito de pigmentação a raçõos para aves ?mato 1 ou 2, carecterizado porequ. eador e deseolpador para cale, como
eivindieado até 3, caracterizado pelo
em relação a peles e a gordura dos cada câmara de preâcombustão é co- 'ato
de as extremidades superiores elos
ovos e das gomas dos ovos produzi- Meada lateralmente segundo um ente transportadores helicoidais dos tubos
dos por estas aves que utilizam as liorizontal cujd nível é mais elevad:"
Si/0es, de acôrdoe COM o ponto 1 em relação à parte superior da °piei- cilíndricos referidos em 3 receberem
mtação, por jogos de engrenagem, de
caracterizado pela incorporação às Solde do ¡setor, essas câmara de for- um novo eixo transversal, acionado
mesmas, como um dos ingrediente: ma semi-ovoide comunicando com a por correia proveniente de polia exde um material produzido por meio câmara de combustão por um casa: ;rema do eixo transversal da moega
de secagem e da pulverização de pé- obliquo, o qual é prolongado por um eeferida em 2, e o tubo cilíndrico
talas de flêires amarelas, contendo :caindo casal central que de sambo- transportador de café "bóia" sendo
eantofila, em combinação com outras ca na câmara de combustão, imediade desviador lateral superior.
Ingredientes que provoctem a pigmen- tamente acima da opicloide do rotor dotado
enquanto que o transportador de café
e entre as válvulas.
,
tação.
maduro e verde sendo dotado de bica
Um processo para prover efeito A Requerente reivindica de aoktto extrema, voltada para a moega do
'om
a
Convenção
Internacional
e
e
dispositivo despolpador, ,êste sendo do
pigmentacão e rações para aves
em relação à pele e à gordura das Art. 21. do Decreto Lei n9 7.900 de tipo com roletes de borracha frisados,
27
de
agôsto
de
1945,
a
prioridade
do
com regulagem para grãos maiores e
aves- e às gemas dos ovos produzidos
por estas aves que utilizam essas ra- correspondente pedido depositado na Pienores, e com um dispositivo de
ções, de acardo com o ponto 3, carac- Repartição de Potentes na França, em :rês engrenagem acoplados. acionadoras respectivamente das rotações dos
terizada pela incorporação às mes- 2 6de maio de 1961, sob n9 86a-o66..
roletes de borracha frisada, de um
mas, corno uns dos ingredientes de Um
Rio de Janeiro,
cilindro de chapa manada aplicado
material produzido por meio da secacontra aquêle e do cilindro de paregem e da pulverizacão de pétalas de
des em tela, separador .de cafés verde
flores et0 gênero "Tagetos" em comTtamo N9 138.311
e maduro despolpado.
binação com outros ingredientes que
provocam a dita pigmestação,
Depositado em 25 de maio de seta
5. Mim conjunto de lavador, separador e despolpador para café, como
— Um concentrado de ração para
Privilégio de Invenção — "Novo reivindicado até 4, substancialmente
aves que contenha um veículo fisiologicamente aceitável para prover efei- Conjunto de Lavador, Separador e como descrito e ilustrado nos deseto de digmentação a mesma, de acôr- Despolpador para café", Indústria nhos anexos.
do com o processo dos pontos carne- Despolpador "Hélio", São Paulo.
-Qeerfsi r coo procedentes, caracterizado
TER1V10 N9 139.338
Ponotos Característicos
amr incluir uns pó contendo xantofile
Mio das flôres do género "Tagetes"
De 25 de maio de 1962
1. Novo conjunto de lavador, sepad'esneetalme-ate com pétalas das mesroas em quantidade suficiente para rador e despolpador pear café, caracImperial Chemical Indu-stries Limiprovar efeito de pigmentação de pele terizado por compreender inicialmen- ted — Inglaterra.
e de gordura dos ovos que consomem te uma armação suporte, sustentando
Título: "Processo Químico Orgâa maio respectivamente e pigmenta- numa das cabeceiras u'a moega su/40 das gemas dos ovos produzidos perior de carga para mistura de café nico".
pelas aves que consomem este ali- maduro, verde e séco ("bóia), e mais
Privilégio de Invenção.
mento.
impurezas, moega esta provida de um
eixo
transversal
inferior,
com
saliênPontos Característicos
G — Uni concentrado da racão ralam
externa helicoidal, e ainda dotada
aves que contenra uni veiculo fisio- cia
de
-...111
registro
de
fundo,
regulador
de
1. lha processo para preparaçã e de
logicamente aceitável de acerdo com saida, voltado para uma bica inclinaO Ponto 5, caracterizado por incluir da oscilante; e a dita bica sendo pro- bipirldis, caracterizado pelo fato de
um pé contendo xantofile, feito das vida de duas peneiras internas, a su- consistir rio tratamento de uma piridina com sódio, a uma temperatura
pétalas de flôres Ot gênero "Tagetes"
/chamado, ao México, "Zempoelxc- perior de malhas maiores, e equipada de pelo menos 50 9Ó, e oxidação do
ehitl", em quantidade suficiente para com um desolador lateral extremo Po; produto da reação sódio-piridina asprovar eeelto da pig mentação de pele as impurezas mais grossas, e a infe- sim forMado •
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2. Um processo de acórdo com O
ponto 1, caracterizado pelo fato da
eir:dina ser tratada com sódio a uma
temperatura comperendida entre Si)
e 1209C.
3. Um processo de acôrdo com os
pante, caracterizadop elo fato da pie
deliria ser tratada com sódio a uma
/emperatura dentro do intervalo cte
.5 a 100dn.
4. Um processo de acOrdo çom oa
pontos 1 a 3, caracterizado pelo nate
:o piridina ser a piridina prOpriamene
.:e dita.
5. Um processo de acerdo com reme,
eller dos pontos 1 a 3, caracterizad
pelo fato da piridina ser uma altad
eirida.
6. Um processo de acárdo com qualeuer dos ponLos 1 a 5, caeaetcrizade
pelo fato do aótlio ser usado em forna dispersa.
7. Um prcceseo de rtc5rdo Corl qualmar dos pontas 1, a 6, cerecarateedo
:3010 fato da quantidade de piridina
arada estar compreendida entre 4 e 0
eroperções molceidares nora cada proruça° atámica do sód:o.
8. Um processo de acárdo cem qual;
_uor das pontos 1 a 7, cuco/e:Azado
polo fato da osidação ser efetue/da.
por meio de cai/e:alio ou d.e uma nuse;
lura do mesmo com um gás inerte.
2luente.
10. Um processo de a:cerdo conV
...ualquer um dos pontos I a 9, carros
ereizado pelo fato da mistura de rem'ao, após exidaaão, ser aquecida ia
e' resença de unia proporção de água,
:uficiente para "precipitar o hidróxido
de sódio em forma filtrável.
11. Um processo para preparação de
Jiripidls, caracterizado pelo fato de
estar substancialmente de 9,d/rd° com'
o que foi aqui descrito com referência
aos exemplos precedentes.
12. Bipiridis caracterizado peol fato
de serem produzidos por um processo'
de acôrdo eCte. qualquer um dos pontos 1 a 11.
13. Um composto caracterizado pelo
tato de ser o 2:2'-dimeti114:4'-bipiridil.
14. Um composto caracterizado pele
'lato de ser o 2:2'-3:6'-TetranieW-4;4'Bipirldil.
A requerente reivindica de acôrdo
:som a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei n° 7.903, de 27
de agósto de 1945, a prioridade do
correpsondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Inglaterra,
em 26 de maio de 1961, sob n 9 19.081..
TERMO DE PATENTE an 139.346
de 25 de maio de 19C2
Massey--Ferguson Inc. — Estados
o; ese-.
Unidos da América — Títul
meadeiras para Cereais"
Privilégio da invenção
PONTOS CARACTERÍSTICOS
1 — Uma serneadeira de cereais'
compreendendo uma armação veicular'
que é portadora de unidades distria,
suidoras de sementes incluindo sim ca.,
cederas e rodas prensoras para reco.
'3rirem as sementes alimentatclas &!..
sulcos, as rodas prensoras sendo dispostas lado à lado em grupos conclua
eidos por elos pivoteados à armação
einterligados por uma articulação
consistindo de um conjunto articulado de vigas, caracterizada pelo fato
da articulação ter uma ligação placa:an:a cone a armação num pinto que
está localizado à meio caminho
largura da articulação e serve como
e suporte trazeiro do peso da armas,
o arranjo sendo tal que as rodas
erensore s pocirrn q o &coar e baixas'
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oeciprocameute entre si sob o ccman.
do da articulação e impõe pressões
essencialmente uniforme ,sôbre o sólo.
2 — .Uma semeadeira, de acôrdo
com o ponto 1, caracterizada pelo
gato da ligação pivotante num ponto
mediano em relação à armação in
aluir um pino pivot, o ei::3 gemêOriC0 1tj Qual se extende lonoitudinalMente.
3 -- Uma emseadeira cie cereais
acôrdo com o ponto 1 ou 2 caracterizado pelo fato da r ticuleeão compensadora incluir mai aio:: pr-ncipa
com a conexão pivoiere toralieee,
ik meio caminho eutre nus .?xtrunidadas, vigas intermediárias pieotaveimento interligadas montadas à pi
cot entre suas extremidades às etatarnidades externas das viga intermediei:ias, e os grupos das roda:
prensaras são cada uni conduzido po
uni par de e os montados a pivai
sustentados peles extremidades epos'ias de uma das ditas vigas airnunais
4 — Uma serbeadeira • de cereais,
de acordo com o ponto 1, cometer-atida pelo fato de um grupo de rodas
pren.soras ter um eixo comum sustentado por rolamentos respectivamente conduzidos nas extremidades
ele um par dos elos montados à pi
vot que são sustentados pe..a articulação compensadora, de forma que
cada eio pode' se elevar e baixar resiprocamente entre si e os ditos rolamentos sendo giráveis em tôrno do
eixos paralelos aos elos, o arranje
sendo tal que as rodas prensoras do
grupo podem se movimentar para
cima e para baixo como um grupo
e' podem também se elevarem e baixarem reciprocamente entre si.
5 — Uma semeadeira de cereais, de
ecôrdo com qualquer ponto precedente, caracterizada pelo fato da armação ter um apoio de três pontos
proporcionado na parte dianteira
por um par de rodas laterais e na
parte traseira pela conexão prvotante
com a articulação compensadora ou
equilibradora.
A requerente reivindica de acôrdo
Com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei N9 '1.903, de
27 de agôsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
aarepartição de Patentes dos Estados
Unidos da América, em 25 de Maio
de 1961, sob N 9 112.5'16.
Rio de janeiro, 25 de maio de 1962.
PP.
'.7a2RMO DE PATENTE N o 139.436
De 28 de maio de 1962
Worthington Corporation — Estados Unidos da América.
Titulo: "Unidade Motor Compressor Blandade".
Privilégio * de invenção
Pontos Característicos
1 — Num compressor do tipo Liarrnético caracterizado por compreender
uma carcaça, dispositivos separadores
para dividirem a carcaça em um
compartimento . propulsor e um jan.
partimento de compressão, dispositivos
de compressão no compartimento de
compressão e dispositivos propulsores
no compartimento de propulsão, 3s tiae.os dispositivos separadores formando
uma caixa de rolamentos para acomodar um eixo montado na dita caixa
de rolamento para interligar aperacionalmente os ditos deapositivos propulsores com os ditos dispositivos ele
compressão, uma abertura através a
parte da dita separação formando a
dita caixa de rolamento e a lia
abertura proporcionando comunicação
entre o dito compartimento propulsor
c o dito compartimene de commeo
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são, dispositivos ventiladores formados sôbre a parte girável dos pispositivos propulsores e em relação capaeada com a dita abertura para cirsular o fluido do dito compartimento
de compressão para o dito compartimento propulsor, um defletor circular
em tôrno do dito eixo e ligado com
a caixa de rolamento e com o dito
defletor circular em relação espaçada
;em os -ditos dispositivos de venela,
_ ar para proporcionar uma parte Ge
am aojam,ento para cs ditos dispo:atiço:, de ventilador em conseq jenaa, da que a eficiência operacional
cas ditos dispositivos de ventador é
lamentaria, um dispositivo deflatrox
Leado com o dito eixo para dirigir
o lubrificante do eixo que, se escapa
am.a o interior do dito compartimeno propulsor, para baixo e para o
roedor do compartimento propulsor,
e dispositivos na parte inferior ria
,eparação* proporcionando comunicação operacional entre o comparamento propulsor e o compartimento
de compressão em conseqüência do
oue o lubrificante circula do compartimento propulsor para o compartimento de compressão.
2 — Um compressor do tipo hermético caracterizado por compreender uma carcaça, dispositivos eeparadores para dividir a carcaça em
um compartimento propulsor , e um
compartimento de compressão, dispositivos de compressão no compartimento de compressão e dispositivos
nropulsores tendo uma parte girável
disposta no compartimento propulsor
os ditos dispositivos divisórios formando unia caixa de rolamento para
acomodar um eixo, o dito eixo montado na dita caixa de _rolamento oara
interligar operacionalmente os ditos
dispositivos propulsores com os ditos
dispositivos de compressão, uma abertura através a parte da dita divisão
formando a dita caixa de rolamento
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e a dita abertura Proporcionando comunicação entre o dito compartimento propulsor e o dito compartimento
de compressão, dispoattivos de ventilador formados sôbre a parte giravel dos dispositivos propulsores e em
relação espaçada com a dita -abertura
para circular o fluido do dito compartimento de compressão para o dito
compartimento propulsor, um defletor circular em Um° do dito ,axo,
dispositivos para ligar o dito defletor
circular com a caixa de rolameroo
e para manter o dito defletor circular em relação espaçada com respeito à dita caixa de rolamento e com
os ditos dispositivos de ventilador
para proporcionar uma parte de um
alojamento para os ditos dispositivos
de ventilador em conseqüência do
que a eficiência operacional dos ditos
dispositivos de ventilador é aumentada, os ditos dispositivos por último
mencionados compreendendo um dispositivo espaçador disposto através a
parte inferior do dito defletor circular e ligado com a dita caixa ue
rolamento e um membro tubular ligado numa extremidade com a parte
superior do dito defletor circular e
disposto na dita abertura na -xtremidade oposta, um membro deflereir
ligado com o eixo entre os dispositivos separadores e os dispositivos de
ventilador e dispostos em relação espaçada com a dita caixa de -•01amento para formar um espaço entre
os mesmos pelo que o lubrificante se
escapando da dita caixa de rolamento
Incide sôbre ó dito membro defletor
e flui para baixo através o dito espaço para o interior do compartimento propulsor, e dispositivos na
parte inferior da separação proporcionando comunicação operacional
entre o compartimento propulsor e o
compartimento de compressão can
conseqüência do que o lubrificante
circular do compartimento propulsor
pare o compartimento de compressão.

CENTRO NACIONAL DE SEGURANÇA,
HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO
(FUNDAÇÃO)
LEI E ESTATUTOS

Divulgação n 9 1.049
PREÇO: NCr$ 0,50

A vendai
Na Guanabara
Seção de Vendas:
Avenida Rodrigues Alves n9 1'
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo serviço de Reetnbôlso Postal
Em .Brasília
Na Sede do D.I.N.

Ta"RMO DE PATENTE N9 139.45%
De 29 de maio de 1962
Amp Incorporated — Estados Unia
dos da América. — Titulo: "Uma
unidade alimentadora de energia eietrica".
Privilégio de invenção
Pontos característicos

1 — Uma unidade alimentaaora
energia elétrica para alimentar sce
otientemente pulsações da corrente
uma série de cargas indutivas, eepa,
áalmente enrolamentos de acionar,
mento de um contador de desvio da
núcleo magnético, no qual as pulsa
çoes decorrente são previstas pela
carga e descarga atrave.s das cargaa
ie um condensador de armazenamento carregado por uma fonte do
voltgaem constante, caracterizada
oelo fato de que uni primeiro circuito para carregar o condensada:
de armazenamento através de uun
cias cargas tem um primeiro eiementa
de contrêle atuavel por uma coitaeem de contrôle do valor predetermar,
nado para originar que o primeiro
iircuito se torne condutivo, e de que
um segundo circuito para descarregar o condensador através de outra daa
cargas tem um segundo elemento do
contrôle atuável por uma voltagem
de contrôle de valor predeterminado
para originar que o segundo circuita)
se torne condutivo; pelo que as puir,
r- eações podem ser aplicadas A..3 cargas alternativamente pela aplicação
de voltagem de contrôle alternativamente aos elementos de contrôle.
2 — Uma unidade alimentadora do
energia elétrica de acôrdo com o
ponto 1, caracterizada pelo gato de
que os primeiro e segundo elementos
de contrôle são interruptores eletrônicos de estado sólido, sendo o primeiro elemento de contrôle conectado
entre a fonte de voltagem contanto
e um lado do condensador de armazenamento ,via um retificador de
bloqueio e sendo o segundo elemento
de contrôle conectado entre o mesmo
lado do condensador de armazenamento via um retificador de bloqueio e sendo O outra carga concetoda ao outro lado do condensador
de armazenamento via um retificados
de bloqueio.
3 — Uma unidade de alimentação
de energia elétrica de acôrdo com o
ponto 1 ou 2, caracterizada pelo fato
de que os elementos de contrôle sao
ligados a uma fonte comum de voltagem pulsada alternativa com uma
polaridade tal de modo a 'ser atuacel
para passar corrente pelos cumes de
poios opostos da voltagem pulsada.
4 — uma unidade de alimentação
de acordo com os pontos 1, 2 ou 3,
Caracterizada pelo fato de que o primeiro elemento de contrate se torna
não condutor quando o condensador
de armazenamento é carregado
completamente e o segundo elemento de contrôle se torna não condutivo
quando o condensador é carregado
completamente.
5 — Uma unidade de alimentação
de acôrdo com qualquer una dos pontos precedentes, caracterizada pelo
fato de que o. primeiro circuito compreende elementos de circuito que
são dimensionados de modo que O
condensador de armazenamento O
carregado através de um circuito
amortecido ressonante 'e de que O
s egundo circuito compreende elementos de circuito que são dimensionados de modo que o condensador
de armazenamento é descarregado
através de um cif-culto amortecido
ressonante.
A requerente reivindica de ecôrdo
com a Conven0.0 Inte;:nrcional o
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de
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corresponda; dentes .interligam-se, caracterizado fato de que no trajeto da relutânda dito membro sendo • uma soe-elido
correspondeispelo fato das extremidades faciais é provido para desviar o fluxo esag- com ação de cone conieapcse fs teta
Ge Patentes nos atados Unidos da opostas exiaie dos dentes serem in- nético fora do rolamento.
América em 5 de junho de 1961, sob clinadas ou afuniladas substancial- 2. Um rolamento md-frieeão cl.
mente com o mesmo ángulo com re- acôrdo com o ponto 1, cenetituído de 2 — Um dispositivo. de acirdo e.en
O? 114.695.
a ponto 1, caracterizado pelo fr t, a
lação no eixo comum dai elementos
pista externa, uma pista interna superfície Com ação de cone se,. •.
Rio de Janeiro.
do acoplamento; e dito ângulo es- uma
e
elementos
de
rolamento
dispostos
tando dentro da margem de 309 a 40e. entre as mencionadas pissae, no qual baixada para formar urna pari e
2. Um acoplamento de mandibula.s
cava pela qual com -a _rota. n
TERMO DE PATE14TE Ns 139.688 engrenáeeis de acôrdo com o ponto a pista externa é montada em uns dito cone, enquanto uns condoi :e. -alojamento
e
a
pista
iner_rna
moné
1, caracterizado pelo fato das extre1:rico é disposto entre a dita ;I'
De 6 de junho de 1962
tada sôbre um moente, cerecter.zado cônica
midades faciais axiais de cada ele- pelo
e a dita primeira par,-c-t-,
fato
de
que
o
traaen
de
relumento acoplável situaram-se na pa- tância evita a passagem do campo dito condutor será fixado (1111 , kt
aperre, Rand Corporation — U.S.A. rede
lateral de um cano imaginário;
dita parte e a parede.
t Título: Ocionader de Perfuradores. os vértices dos ditos cano.; situaram- magnético do alojamento para' a mose eõbre o eixo comum do acopla- ente através do rolamento.
3 — Um dispositivo de aeóree cem
Privilégio da invenção
mento, e as paredes laterais dos mes- ' 3. Um rolamento anti-fricção
o ponto 2, caracterizado pelo feles da
mos sendo paralelas e estendendo-se acôrdo com o ponto 2, caracterizado ita parte- cônica ser em forma de
Pontos coracteristicos
em Um angulo etnre 30 0 e 40e com pelo fato de que o trajeto de relu- V em corte transversal.
relação ao diet eixo.
— Um dispositivos de acôrde com
tância inclui um trajeto de alta relu1 — Blocas acionadores de perfu- 3. Um acoplamento de mandibulae tância provido, por um membro naco os pontos 2 ou 3, caracterizado !ores
ratioree com partes acionadoras; mon- engrenáveis de e.côrdo com ot pontos briantável associado 'can uma das fato da dita superfície de' imã') do
tadas ens placas acionadoras esse 1 e 2 caracterizado pelas ditas extre- pistas de rolamento.
cone ser disposta para se aproeenar
inclinarem-est em um
bloco acionador sendo caracterizado midades axiaissubstancialmente
da dita primeira parede quenee
4.
Um
rolamento
,anti-fricção
de
com
de 359
pelo fato dos acionadores coam as ângulo
dito
membro é girado .num sentido
acôrdo
cone
o
ponto
3,
caracterizado
retaeão
ao dito eixo.
bobinas 4 e 6, as alavancas basculan4. Um ae.oplarnento de mandibulas pelo fato do que o membro não-mag- oposto àquele no qual o dito condemr
tes 3 e as respectivas barras perta- engrenáveis
de acôrdo ceai qualquer nético é um calço em chapa inter- é inserido no interior do .dito alo. redores 8 e9 estarem conveniente- dos pontos precedentes,
posto entre a pista externa e o su- positivo em conseqüência do mo (3
mente dispostas em _carreiras super- pelo primeiro elementocaracterlzade
dito dispositivo é alto-travável
acopla- porte deste.
postas, o isento de apesto das ditas mento compreendr umadoluva
• 5. Uns rolamento a.etedrIcção de oporá com uma fõrça de sueOeeo
alavancas basculantes formando unia um primeiro e segundo -nig° de indo
denmaior a uma tentativa de puxar-, e o
projeção da própria alavanca ou do tes externos sobre a menna, os ditos acôrdo com qualquer ponto prece- dito condutor do dito dispositiva.
caractreizado em que o teajeto
elemento que a atrai, de modo que jogos de dentes possuindo extremi- dente.
de relutância inclui um trajeto de 5 — Um dispositivo, de areado rem
qualquer das barras perfuradoras dades faciais axiais • qua se inclinam baixa
relutância provido por uma de- um dos pontos 1 a 4, cameterieedo
Individuais possa ser seletivamente em direções opostas com relação ao rivação
magnética bem próximo do por um membro de invôluvro soo
acionada ou liberada.
dito eixo e mantendo o mesmo dito mencionado rolamento,
tendo pela menos uma abertura :se-aángulo,
o
segundo
elemento
acopiá2 — O bloco acionador de acetrdo vel compreendendo um • primeise e 6. Une rolamento anti-Iricçãe de ves a qual o dito condutor pode ser
com o ponto 1 caracterizado paias
segundo meios_ engzeriávels por aceordo com o ponto à no- qual o ro- inserido, o dito membro de amoles.
alavancas basculantes 3 ficaram man_ um
intermédio
de dentes interoos os lamento inclui unia pista externa su- mento cooperando com cada abeaulidas nas suas respectivas posições quais engrenam-se
alternadamente portada por um alojamento o a pis- ra, sendo de seção transversal ,ese
pela ação das molas em forma de com os ditos primeiro
e segundo jo- ta interna suportada, por um eixo, cialmente cilíndrica, sendo dist.omega 2.
gos de dentes de acoplamento, res- caracterizado pelo fato de que a de- para o dito movimento rotativo mo
magnética circunda o eixo e interior cio dito membro de invo - e3 — O bloco acionador de acordo pectivamente, as extremidades faciais rivação
em relação racial ao mendonedo oro, e tendo pelo menos uma sueercom os pontos 1 e 2 caracterizado pectivamente, as extremidades faceies está
ficie de itcunhamento sôbre o In ,sino
pelas partes acionadoras, como os ciciais dós dentes das ditas engrena- rolamento.
acionadores com as suas bobinas 4 gens sendo substancialmente parale- 7. Um rolamento a.nti.fricção de seletivamente alinhável com a dita
las
com
relação
às
extremidadee
fa• 6, as alavancas basculantes 3, ou dais axiais dos dentes com os quais ao5rdo com o ponto 6, caracterizado abertura no dito membro de ti15.45-•
pelo fato da que a derivação magné- lucro.
barras perfuradoras 8 e 9 e its mo- eles se engrenam.
las em forma de omega estafem su- • 5. Uc acoplamento de mandibulas tica é um retentor de lubrificação e .6 — Um dispositivo, de acôrdo com
portadas apenks e não fixadas tis engrenáveis de acôrdo com qualquer cujas partes têm urna permeabilidade o poeto 5. caracterizado pelo fato do
que é maior do que a per- dito membro de acunharnento peeeor
placas acionadoras 7.
pontos precedentes caracterizado magnética
meabilidade
magnética do rolamento. uma variedade de superfícies mie
4 — O bloco acionador de acôrdo dos
dentes
de
pelo
menos
uru
dos
peleis
som os pontos 1 a 3 caracterizado ditos
8. Um rolamento anti-fricção de acunhamen o sôbre o mesmo sei
elementos
acopláveis
ser apoia•pelo fato da espeestuo, das-- placas do ou encostado em uni elemento acôrdo com qualquer cim dos pontoe vamente anilháveis com as
•acionadoras 7 poder ser -selecionada elástico.
5-7, caracterizado pelo fato de que aberturas ao dito membro de Mireou modificada por meio de calços ou
6. Um acoplamento de mandíbulas e trajeto de baixa relutância é pro- lucro.
~adores, de modo que os bloca de aceirdo com o ponto 5 caracter'. rido por um par de membros indenacionadores possam ser formadas rodo pelo fato do dito apeio ou en- táveis, relativamente' méveis, bem 7 — Um dispositivo, de acôrdo com
o ponto 5 ou d. caracterizado pelo
para perfurações em 45 ou 80 co- doto elástico ser um elemento eláslen a0 outro e tendo uma fato do membro de invólucro &o ser
lunas.
tico disposte -entre os dentes e a par- eroximos
curta- passagem de ar entre Os mes- cilíndrico.
5 — O bloco acionador de acôrdo te restante do elemento azodlável.
. 8 — Uns dispositivo. de actordo rem
com os pontos 1 a 4 caracterizado 7. Una acoplamento is m.andibuias mos.
pelo fato das barras perfuradoras 13 engrenáveis de. aceordo catre o ponto 9. Uns rolamento enti.ericeão de qualquer um dos pontos 5 a .7, carae.
e 9 serem mentidas pela pressão das 5 caracterizado pelo fato do elemen- acôrdo com qualquer Um dos pontos terizado pelo fato do dito mernero
molas de compressão- 10 nas atue to de encôst elastico ser uma mola precedentes, caracter:zado eplo fato de invólucro ser de forme essene ree
respectivas posições, de modo que se disposta entre os dentes e- a parte de que um par de rolamento. cir- mente eretangular, a dita prinv'en
alavancas basculantes 3 não ficans restante. do elemento acopláveo,
cundam um eixo e são montados em Parede formando um membro pla8. Um acoplamento de Menditulas em alojamento, e mie uma luva de nar lateral, a dita segunda pieedo
Impedidas no seu movimento basengrenáveis de acôrdo íeesn qualquer derivação magnética circunda um formando um membro planar inf e
culante.
dos pontos 5, 6 ou 7, caractenzaeo
-rio,etndambéu emo
6 — O blooc acionador de acôrdo pelo fato do elemento de acoplamen- dito entre os rolamentos.
com os pontos 1 a 5 caracterizado to de mandíbulas ter meios de guia
A requerente reivindica de acôrdo planar superior. todos os três m . me
pelas placas acionadoras 7 serem dis- estendendo-se axialmente e os dentee com a Convenção Internacional e o bros formando uns invólucro di rerpostas sem encaixes que permitem serem formados em um ene/ ceue se Art. 21 do Decreto-lei ise 7 9Z,) de ma essencialmente retangular ceore
maior facilidade cie montagem.
engrena com os • ditos meios da guia, 27 de agõsto de 1945, a prioridade de os meemos, o dito membro de eru.eia.
deslizando axialmente com relação correspondente p:diclo depositado na mento sendo de um diâmetro - sue.
A requerente reivindica de acôrdo aos
mesmos, o elemento de 'encesto Repartição de Patentes dos Estado; ciente para lotar substanciatmenie o
com a Convenção Internacional e o elástico
estando disposto entre °anel Unidos da América, em 8 de junho dito recinto ou invólucro de forma
Art. 21 do Decreto-Lei 1:19 7.903, de e Uni batente
retangular, a dita superfície rebaifixo formecie no ele- de-1961, sob n.9 115.716.
27 de agôsto de 1945 a prioridade do mento acoplável,
xada se estendendo transversalmesita
correspondente pedido depositado na A requerente reiveviesa de acôrdo
ao dito eixo principal e se encene.
Repartição de Patentes da' Alemanha, com a Convenção Internacional e o TERMO N 9 . 139.925, DE g, 6-1962 toando com a superfície cilíndrica exem 7 de junho de 1961, sob flúmen? Art. 21 do Decreto-lei n.9 '7.903, d.:
terna de dito membro de acunhamen.
R 30.477 IX C-431.
27 de agosto de 1945 a prioraidde do Benjamin Doktor
Estados Unidos to muna borda mirvilinea. a dita nie
correspondente pedido depositado na da América.
oerfície rebaixada numa Prini-ira
Repetição de Patentes doe Estados Título: "Ap
posição relativa com re goelto ao dito
erfeiçoamentos na cons- membro planar lateral formando um
TERMO DE PATENTE N.O 139.742 Unido; da América, em 18 de dezemtrução
de
um
bloco
terminal".
bro de 1961, sob n.9 180.033.
espaço no interior do qual a extreme.
De 7 de junho da 1962
dade do dito condutor pode ser hl.
--• Privilégio de invenção
serida, e numa „segunda posição reAaton Manufacturing Consome — TERMO DE PATENTE Ne 139 856
lativa servindo para aslinhar o dito
'estados Unidos da América.
-Pontos característicos
:condutor entre a dita borda curvei.
De 8 de junho de 1982
Titulo: "Mecanismo de acoplamenuca e o dito membro planar lacere].
to por desi/ze".
1 — Um dispositivo para prender 9 — Um dispositivo, de acôrdo cem
Eaton Menufacturing Company — um
Privilégio de invenção:
condutor elétrico caracterizado -2 ponto ff, caracterizado por possuir
Estados Unidas da Américo
por compreender uma' primeire pa- um por dos ditos membros planares
Pontos earacterist'icos
Titulo: Derivação de raamenta.
rede, uma parede interligada com a !atereis. a dita superfície rebaixada
Privilégio da invenção.,
mesma e dela se estendendo lateral- Formando o dito espaço com respeito
1. Um acoplarnerstO engranavei
mente, um membro de acunhamento o um dos ditos membros planares
Pontos Ceraeterist.'eos
construido cern, o formasa de mandimontado rotativamente' na dita pa- atereis.
bula , compreendendo os primeiros e 1. Um rolamento eabaect da a uni rede lateral em tônio de uns eixo
segundo demerroa acop.áveta, cujos campo magnético, carectenzado pelo paralelo à dita primeira parede, o 10 — Um dispositivo. de acôrtio cone
J
946ie tà prioridade

ponto 8 ou 9, caracterizado pelo

etilor23-f077ü
fato do dito membro planar superior
Ce,m um cálido através o qual o dito
[lembro de acunhamento se projeta,
C dito membro de acanhamento teutio dispositivos para acoplamento com
nua fetzamenta para girar o mesmo
Gat,tr,s, sÃ ditas primeira e segunda
Uesições.
11 Um dispositivo, de acordo com
a ponto 10, caracterizado por primeiF:a e sentindo elementos do corpo asLaétricos, cada um tendo uma reenL'Incia conjugável paralelamente
cOrrespondente configuração externa do dito membro de invólucro de
Urina ;'etangular, e dito membro de
CJavélucro sendo parcialmente disposCa no interior de cada uma das ditas
rTlen &anelas .
22 =, Um dispositivo, de acôrdo
.aorn o ponto 11, caracterizado pelo
27ato dos ditos primeiro e segundo eleMentos do corpo formarem uma aberCura levando ao dito recinto de forma retangular ao dito membro de
Çavéluceo.
23 — Um dispositivo para sujeitar
una condutor elétrico essencialmente
conforme descrito e conforme ilustratio nos desenhos apensos.
—
Vella,M0 DE PATENTE 1,41. 139.940,
la2 12 DE JUNHO DE 1962
C. A. V. Limited — Inglaterra.
Titulo: "Um dispositivo para auxiUar a Partida de motores de combustato interna,".
Privilégio de invenção
Pontos característicos
1. — Um dispositivo do tipo especiacado caracterizado pelo fato da peeiferia da haste ser tratada de modo
a oferecer uma superfície interroga.
Dides na sua extensão longitudinal.
2 -- Um dispositivo de acôrdo com
3 ponto 1, caracterizado pelo fato
Lqa, haste ser filetada com passo de

S'anca.

3 Uni
— dispositivo de acôrdo com
o ponto 1, caracterizado pelo fato do
dispositivo ser raiado circunferencialalente.
4 — Um dispositivo de acôrdo com
O ponto 1, caracterizado pelo fato da
Uupeeficie da haste ser carretilhada.
5 — Um dispositivo de acôrdo com
3 ponto 1, caracterizado pelo fato da
ouperficie da haste ser tornada áspera
!atm intermédio de aplicação de jato
:,1e areia.
3 a Um dispositivo do tipo especincr do caracterizado por compreender
a disposição das partes substancialinente conforme descrito com refeaêrcia à Fig. 1 dos desenhos anexos.
-- Um dispositivo do tipo espeaifleado caracterizado por compreender a caombinaçáo e a disposição das
Leartee substancialmente conforme
cleserliz com referência à Fig. 2 dos
Cksenlio;: anexos.
A requerente reivindica, de acôrdo
Com o Convenção Internacional e o
•
do DecretaAel nç 7.903, de 27
• artôsM de 1943, e, prioridade do
zoeresnondente pedido depositado na
.RteparticÉio de Patentes da Inglaterra,
ca:, 12 de junho de 1961, sob o nti.•
2i..087.
'.¡

RIVO DE PATENTE N 9 140:015
De 14 de julho de 1962

:.‘,IagnesUim Limited — Ca- Titulo: <<ProLessos. para ProGu.21.2 IVIagm'sie Metálico — Privilégio
.62 lr:vetiçãc..
Pon(os Característicos
-- Na ofoduçeo de magnésio, por
tk3,--mica. a fose caça~-

'MÁRIO OFICIAL (Seção III)
zada por compreen.dae o produção de
ferro-silício contenoo não menos que
80% de silício total, e não mais que
30% de silício, em forma combinada,
como compostos de ferro.
2 Na produção de magnésio, por
redução silico-térmisa. o processo caracteriudo por compreender a misturaçâo,
com doiomita calcinada finamente dividida, de ferro-silicio finamente dividido
contendo não menos que 80% de silício
total e não inuià que .30% de silício em
forma combinada, com compostos de ferro, briquetagem da mistura, aquecimento dos briquetes em uma retorta metálica, sob pressão reduzida, para a temperatura de reação, para formar vapor
de magnésio, e condensação do vapor.
3 — No processo de produzir magnésio metálico, pela redução silico-térmica do óxido de magnésio da dolomita
calcinado, o aperfeiçozunento caracterizado por compreender o uso de uma
fonte de ferro-silicio contendo teores de
silício não menores que 80% de silício
total e não mais que 30% de silício
combinado, como compostos de ferro,
para assim aumentar o aproveitamento
de magnésio por unidade de tempo de
aquecimento.
4 — Processo de z..,col cio com o ponto 3, caracterizado porque o siiicio usado como agente redutor é um silicio s eparado de um ferro-silic;o preparado em
forno de arco, que, inicialmente, tem
teor de silício mais baixo.
5 — Uma carga mista para a produção de magnésio, pelo processo de silico-termia, caracterizada por consistir
essencialmente de unia misaira dc dolomita calcinada e ferro-slicio em que o
teor de ferro não é maior que 25% do
teor de silício do ferro-ilicio, e a proporção de dolomita calcinada na mistura é aumenta. d ..na quantidade igual
ao péso que falta ao teor de ferro para
atingir os 25% do teor de silício do ferA requerente reivindica de acõrdo
com a Convenção Internacional e o Artigo 21 do De,retkr,..:,ei n" 7.903, de 27
de agõsto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra, em
14 de julho de 1961, sob n' 24.121.

Nlo de I DaS

bre o anel, o que provoca o rebatimento
da porção da lona situada sôbre a cfimara, saibre a porção da dita lona mantida fixada no anel.
2. Modos de realização caracterizados
por apresentarem as seguintes 'particularidades seguintes, tomadas separadamente ou nas combinações possíveis:
— os meios servindo para deformar a
câmar
a não constituídos por uma parte
cilindrica externa, concêntrica à superfíc ie de suporte, e podendo ser deslocada
paralelamente à dita superfície;
— a zona de sucção do anel e constituída por ranhuras circulares ligadas
pelo canal a uma fonte de vácuo
— o anel é de material clántico cotim
borracha. e é acionado, bem como a
câmara, por meio de um suporte cujo
diâmetro só pode variar, a fim de poder
colocar comodamente a lona no lugar e
a revirar;
- a câmara composta um talão situado entre o anel e um segundo anel menos espesso, que suporta a parte restante da dita - câmara, detal modo que,
quando dita câmara é esvaziada, suasuperfície externa situada ao prolongamento do anel mencionado em primeiro
lugar;
— e suporte de anéis e da câmara
constituido por barras moiptadas entre
faces da extremidade sôbre sacos infláveis, envolvendo um tambor cuja árvore
serve para a passagem de diversas canalizações necessárias ao funcionamento
da máquina;
— a peça cilindrica faz parte de um
tubo montado sôbre a árvore do tambor,
de modo a poder cles l isar ai longitudinalmente
— a árvore do tambor é montada sôbre uma base, num suporte ligado a distribuidores comandando canalização da
máquina, tendo éste suporte, igualmente, um macaco de tduplo efeito, assegurando o deslocamento do tubo.
A requerente reivindica de acôrdo
com o Convenção Internacional e o Artigo 21 do Decreto-Lei ,n9 7.903, de 27
de agôsto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes na França, em 15
de junho de 1961, sob n° 865.059.

INDÚSTRIA
FUMO DE PATENTE I\19 140.037

PESQUrsnA

De 15 de junho de 1962

1-.,:_rk,,^4-on Gemiae investi=as

Société Anonyme Des PneumaNques
Duri!op — França.
Título: Máquina para Dobrar sôbre
mesma Lonas de Materiais Moles
como Tecidos Gomados. — Privilégio
da invenção.

ICIfin4nr„„no a9 1.0-01
' O: re:'3
PVILÇ

1

0,a

Pontos característicos

A vezzb.3

1. Uma máquina para dobrar sobre si
mesmas lonas de materiais moles como
tecidos gomados, caracterizada por comnreender esEç.tc:w . ;-Nmte uma superfície
Jesaporte silindrico, constituida por um
anel e uma câmara inflável e deforma-,
vel disposto a seguir um do outro no
sentido axial, sendo a lona a dobrar
colocada em parte sôbre o anel e em
parte aôbre a cêmara comportando o
anel uma aula periférica de sucção ao
longo de sua margem adjacente à câmaro, de modo que a lona possa ser mantida ai fixamente, se qdkn previstos recursos para z nflar a cárt,,is,e-a c a deformar progressivamente ernpur:arlo-a
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a pedidos pelo serviço
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123 25 DE OUTUBRO DD 1CC

Singer do Brasil S . A. —
trias Reunidas e Comércio —
Paulo.
Titulo: "Nôvo lifocie/o de I;) era2
Para Criança".
Patente de Modelo de Utiticladae
Pontos Caracteristsos
1 — 1%W° modelo de nberço para
criança, caracterizado pelo fato da
que o respectivo estrado apresentce,
articulados nos seus extremos offil,
tro elementos metálicos, subst;ancigáa
mente, em forma de Z cuj os extEcz,
mos livres são suscestivele do ocas9
perar com um ou outro de vá_rics3
elementos em forma de gancho Er>
vistos em peças metálicas fixacis.9
aos montantes extremos da cabee:
ceira e da parte trazeira do berço,
2 _... Nova modelo de berço yonta
criança, de acôrdo com o ponto 1,
caracterizado pelo fato de que co 030tremos perfurados das gradas
raiz do berço trabalham em hastml
cilindricas longituditudinale que 139
firmam, pelos seus extremos, aoa leea'
feridos montantes da cabeceira oune
parte traseira do berço o a
-certa distância dos mesmo.
3 — Nôvo modelo de berço pana
criança, de acôrdo cola os pontos 4,
e 2, caracterizado pelo fato de TIO
os referidos montantes apresen
ainda, abaixo da peça portadora
ganchos, elementos metálicos
forma de cantoneira e de parte teta
feriar chanfrada ou biselada ema a()
quais cooperam elementos, iguaLmente, metálicos previstas na barra
inferior de cada uma das grades loa
tereis e comandados por um atuador basculante metálieo previsto 0.13
face inferior da barra respectiva.
4 — Nôvo modelo de berço para
criança, substancialmente, de acW,
do com o que foi aqui descrito
ilustrado nos desenhos anexos.

=MO DE PATENTE N 9 140.0-n
DE 15 DE JUNHO DE 1932
The Wellcome Foundation
— Inglaterra.
Titulo: "Formulações Parmac233ticas e Sua Manufatura".
Provilégio de Invenção.
Pontos Característicos
1 — Uni processo para a ma-fatura de um tablete, compreendendo unia porção medicamentosa O
uma porção inerte não medicamentosa, segundo antes descrito, careAa
terizado porque se cobre parte, porém não tôda a superfície da paação medicamentosa, e porque compreende -o uso da técnica de reveatimento por compressão.
2 — Um processo para a manufatura de um tablete segundo o ponto 1, tendo uma porção inerte envolvendo a porção medicamentosa
provida com tun furo, caracterizado
por compreender o-uso de uma porção medicamentosa preformada,, tendo uma região elevada nas proximidades do lugar onde o furo deve S:j
formado na porção inerte.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internaciona l, e o
Art. 21 do Decreto-lei n? 7.903, do
27 de agôsto de 1945, a prioridade
do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da
Inglaterra, em 15 de junho de 1931.
sob no 21.593.
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MARCAS DEPOS

S

T

PublicarAo g aSto do o..90.Tdo com o art. 109 o amo parágrafos do Código do ProprieciaGo XmdttstrieU
I_ VIRMOS DEPOSITADOS EM
'8 DE JUNHO DE 1968
NQ 852.112

N9 852.116

1131

1n19

Ind. Brasileira

Requerente: Faberge, IInc,
Iffital: Estados Unidos da América
Classe: 48
:Artigos: perfumaria, cosméticos e
preparações para tollete
852.113
L

DE

UNIÃO NACIONAL'.

INMSTODOM

-ilVDOSTRIA BRASILEIRA

Requerene: Univest S. A.
Corretora de Valores
" Local: São Paulo
Classe: 50
P.2t1gos: administração de fundos
mútuos de investimento ou
participação
N9 852.114

Q

SY2

N')

PERFILAM

,U)

Requerente: L. G. Vieira
83 Companhia •Limitada,
Local: Pernambuco
Classe 33
Frase de propaganda
Ne. 852.117-118

UNI1

452.123

Requerente: Perfilam S. A. Indústria
de Perfilados e• Artefatos
Metalúrgicos
Local: São Paulo
Classe: 5
Artigos: metais ern bruto ou parcialmente trabalhados, usados nas indústrias, a saber: aços, alumínio, alpaca, antimônio, argentão, bronze,
chumbo, cromo, cobalto, cobre, estanho, ferro, latão, magnésio, manganês, níquel, ouro, platina, prata, tungstênio, wolfrânio e zinco
N9 852.124

Requerente: Sociedade Construtora
Heleno 83 Fonseca S. A.
Local: São Paulo
Classes: 16 -- 33 e 50
Insígnia
Classe: 50
Artigos: serviços de engenharia civil.
notadamente construção de obras de
arte, edifícios e pavimentação
N9 852.119

mmmw

usameugo

Requerente: Nordeste Gráfica,
Industrial e Editõra, Ltda.
Local: Pernambuco
Nome de emprésa

Requerente: Ancora Indústria
e Comércio Ltda.
Local: &-l o Paula
Classe: 36
Artigos: calçados em geral
N° 852.129

Vp96

Requerente: Ivone Mentes
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: doces, leite, manteiga, queijos, requeijão e derivados
N° 852.120
mina,

FtequereMc: Paschoal Lomana
& Irmãos
Local: São Paulo
Classe: 41.
Artigcs: leite
No 852.125

....,—
—7-7— .71..a...wa y wn

4

MANTVGAUM

Cir nEga Reã
ENOZE
,flUa

VEZION SUPER-PRO
Indústria Brasileira

Lcnitw

04~93.

N9 852.115

Requerente: Ancora Indústria
e Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 86
Artigos: calçados em geral
N9 852.128

Tna. Brasileira

C413.5 co V'Va ANT.ONIETA.

Requerente: Nordeste GráfiCa,
Industrial e Edlitôra Ltda,
Local: Pernambuco
Classe: 50
ar
j-dgas: artes gráficas (serviços de)

VÈRLON SUPER4OWA
Indústria Brasileira

'Nrdaakl
GLi

• CABURg.

852.12'1

Reqúerente: Cruzada Assistencial
Paulista (CRUZAP).
Local: São Paulo
Classe: 33
Titulo
AP 852.1

Requerente: Ancora Indústria
e Comércio Ltda.
'Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: calçados em - geral
N9 852.131

3DIZ
Requerente: Companhia Trne3/Mvie
o Construtora Edil
Local: São Paulo
Classe: 50
Aplicação: prestação de serviços de
administração de imóveis, projetos de
engenharia e construção
N9 852.122
22,8TIVAL 211TVálnuI011A7, DA eAlnX6
Roberto da Veiga
Cabral
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos: programas de rádio
e televisão

Requerente: José

Requerente: Paschoal 1mana,
& Irmãos
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: manteiga
DP 652.126

SIMUM
Snd. BrasilGira
Requerente: Ancora Indústria
e Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 36
Artigos: calçados em geral

and.Brasi1eir2
Requerente: Sarty S. A. IndúStriG
e Comércio
Local: São Paulo
Classe: 28
Artigow. bolsas; caixas; chapeleiras;
carteiras; estojos; frasqueiras; malas;
maletas; mochilas; pastas; portachaves; porta-níqueis; porta,notas;
recipientes; sacolas; sacos; tira-colos; valises

No

852.130

BOUTIOE

W9

PUFF

GUARIT,T£

INDUSTRIA ORASILE~
Requerente: Hennany IndtIst, e
comércio Hic S. Z'Ja
Local: Guanabara
Classe:
Artigos: Na clasm
Classe: 46
Artigos: Na clasA

-

jAndilStràCt
,

1\1? 852.146-14
tiertntes. Onanização IniobinCIA

Administradora IdeC,
Local: São Paulo
Classe: 50
:kngo.,0 administração de heán

'Imóveis em geral

X‘n contatui AIMMa

trnat,..4

ilOtterente: Organização Imobilialê
Administradora Ideal
Local: São Paulo
•
Nome comercial

N9 852.134

Aitur aâÀ pra

INDUSTRIA ERASILEDRA

Requerente: Hennany Iltizarla
Comércio Hic S. A,
Local: Guanalw;,?,
- Classe 13
Artigom. Na
Classe: 46
Artigos: Na cic.:j

'quere:u.e. ouperruercaetOi NS-ns,
S.A,
Local: São Paulo

Classe:- 12
Artigos: Artigos, máquinas e instalações
pare eswitários e desenho, não Inch:idos
nas classes 38 e 40

N5 852,133

852.148-1

NI 852.144-145

852.137-140

Requerente: Nuri Dolor0Schweikert
Local: São Paulo
Classe: 36
Titulo
N9 852.1351

:13,5
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Classe: 18
Artigos: Armas, muniçoe; de guerra g
cac?, Éaplosivos, fogos de artificies
Classe: 19
Artigos: Animais vivos, inclusive aves,
aszas Na geral, 'fficlusive do bicho da
sèda
Classe: 2Q
Artigos: PeLechos navais e aeronáuticos
(selva.vidas, âncoras, cintos de netagSo,
bâias, para-quedas, etc.M

N

aTI$4109

P N
(INDUSTRIA BRASILEIRA

Remegente: Hermany
Comércio Hie S. Ad
Local: Guanabara
:ts
Classe: 2
Artigos: Na cla3e,
Classe: 46
Artigos: na clama
852,150-153
T!'.f .

fin./Sê

-QUAUD ADE DE FATO P*19 r2._,"_-3

ApfeWto.-8
Itequemne:
Serviço; Ltd
Local: Sao Pat-,2a
4
,
:
:
,
s:
8
— 30
C#Ies5
rropagaaaà
No

852 . lgs

N9 852.1E

00dI/010
q ierente Sarty S. A.. Dtr:Utt4„-A
e Comércio
Local: sao Paulo
"Nome comerc1a5

dIONOMAGICA
1.13Df1,5 TRIA

853.13
INDUSTRI

nercreL‘te:
bcml: s4,
Classe: 12
Na clar„,;'

A BRASILEVAA

s:querente: Artel

-21etristlica

local: Sio
`à57".'

3

Classe: -22
33
SiOiEj.£'251
ZaWia, borracha, a.l.cm, the?_::cos e fOrmIga

I TE

frINDI/SVIII A

BRAM:AMA

Clame :9
n.ntigos:
Classe: 11
ATtigaft: Na clas.
Classe: 26

ckkiãe

Ltda..
4.4cul: São Patt
Wsze, Weafflielei

confecçües
—

"Ai2,os: Na chizz,..1

IS,

?NOW NNIVÇMte

.Eu.:efo-acc

Classe: 8

,

'

'Re q uere:12z: Plastiapurta
— Int/Ca:77u e Comércio :10
• Sintéticas .
Local: Rio Grande do Sul
Clusze:

vita: He:TA:uva-7
ásZrá t1
Poinéulic: Etc S.
Eneals Guanabass
classe zÃ
ãrtigos: Na'; !. )1se'
Classe: 46

Artigos: Na

diatne

82.158

i r
_

iiadús-i-ria- Èra—salefi---51,

Artigos: Na classà
Classe: 40
Artigos: Na clas,'k

Requerente: Inrebra — Indústria
Relógios do Brasil Ltda.
Local: São Paulo

Classe: 49
Artigos; Na elsi,sn

Classe: 22
Artigos: Na classe ,

DI RIO OF!C:AL
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N° 852.159

C27TRO GOMERCI AL
DA
Praia Grande— Est.
de Sia' o .Paulo

rum'

Territorial Praia Grande
Ltda.
itstabelecido em São Paulo
Classe: 33
Titulo de edifício

'L lReguercnte:

"

o !hl

REDE REP RES MIT A Ç ES
LTDA.

inCrs ..j.ri a 1.:

Requerente: Rede — Representações
Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Nome de emprêsa
N5 852.164

e r asnei r u

N9 852.160

I NDUS TR IA BRACILEIRà

diCastrie: BraoHeitra
Requerente: Arthur Lundgren
Requerente: Henrique Atorino
Tecidos S. A.
Estabelecido em São Paulo
Estabelecido eia São Paulo .
Classe: 4
Classe: 23
Artigos: Óleos vegetais em bruto ou Artigos: Algodão, alpaca, cânhamo, ceparcialmente preparados nas indústrias tim, caroâ, casimiras, fazendas e tecidos
lã em peças, juta, jersei, linho, nylon,
inclusive óleo de 'mamona
paco,paco, percalina, rami, raion, sêcla
natural, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, tecidos de pano couro, tecidos
N 9 852.161
sintéticos, fios acrílicos e veludos
N9 852.165
' TIW11 JRARIk PRIMOR
S 'S' s Paulo—Capitel

Co de

kç a •

Indústria Brasileitra
Requerente: Tinturaria Primor Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Classe: 33
Titulo de estabelecimento
N5 852.163

Requerente: Arthur Lundgren
Tecidos S. A.
Local: São Paulo
Classe: 23
Artigos: algodão, alpaca, cânhamo,
cetim, coroa, casimiras, fazendas e
tecidos de lã em peças, juta, jersey, linho, nylon, paco-paco, percalina. remi, rayon, seda natural, tecidos
plásticos, tecidos impermeáveis; tecidos de pano couro, tecidos sintéticos,
fios acrílicos e veludos

Requerente: P.....thur Lunderen
Tecidos S. A.
SE.o Paulo
Classe: 23
Artigos: algodão, alpaca, cânhamo,
cetim, caroá, casimivao, • fazonda.s e
tecidos de lã em peça, juta, jersey.
linho, nylon, paca-paco, percalina,
7ami, rayon, sêcla natural tecidos
plásticos, tecidos sintéticos, fios
acrílicos e veludos
N 9 852.188

GRAVOR EL

Lu:inerente: wavonet comercio
e Indústrias Ltda.
Local: São Paulo
Classes 38
Artigos: bIndejas de papelão, blocos
de papel, cartões comerciais e de visitas impressos, cadernos, copos de
sapel, cartolina, caixa de papelão, ca:ludas para refrescos, duplicatas, ensTelopes, embalagens de papel e papelão, álbuns em ;sronco, formhshas
'sanei, faturas, recibos, fichas, guardanapos de papel, etiquetas* de papel
papelão, letras de câmbio, livros em
'manco, cheques, notas promissórias,
debêntures, títulos, passagem, papel
almaço, papel crepon, pap21 de escrever, papel de embrulho, papel para
desenho, papel higiênico, papel impermeável, dapéis de carta, papéis de
ofício, pastas de papelão, pratinhos de
papelão, saquinhos de papel -e livros
não impressos
852.170

•41S()
,

ICASEItillik PAULI STA]
indústria Brasileira
nequerente: Arthur Lundgren
Tecidos S. A.
Local: São Paulo
Classe: 23
Artigos: tec'd-2.s de cmra

runLIQ EIUCATIVO
BRASI =RO

ioir

Raçuo-cnia: Indsitt-ia de Confecões
e ItIalharia Jomali L',cia.
Ecoai: São Paulo
Classe: 33
Artizo.s: bluscs, baeadares, cas.acos,
rapas, cachecóis, chapéus, cultas, calcalções, camisas, cueiros, cami:sias, cUscas, gravatas, jo:,..os de linnrie ',uvas, lene.os, maiôs, penhoar, pulover, pijamr.s, roupão;;..
shorts, stunas, sout ,,etis, toucas, saias",
jaquetas, japonas. ban, coletes, uniformes e vas-idos
_•
N' . 852.171

Ellf, SI LEIRA DE
30t•
V.LIZ0L1
D3ON

112quarente: Hudson Brasileira,
de Petróleo S. A.
Local: São Paulo
Nome de emprêsa,
cr,,,appwwww•

•Brecild.ra

N9 852.167

querente: Banco Comercial do
Estado de São Paulo S. A.
Estabelecido em São Paulo
. Classe: 50
Artiçjos: Operações bancárias em geral,
crédito, firanciamento, investimentos,
câmbios, seguros, titulos e valõres

8,52.1.j3

N" 852.166

.1\19 852.162

N9 852.173

IliANUTC.A0

-

Requerente: Bias 'Es pínola de Paria,
Ernesto Kloetzel e João Ernesto
Coelho Neto
Local: .São Paulo
Classe: 32
Artigos: ag:-;:rss, álbuns impresso,
almanaques, anuários, apostilas, boletins, calendários, catálogos, enciclopédias, folhetos, folhinhas, jornais,
livros impressos, revistas e roteiros
Impressos, método para ensino, programas de rádio e televisão
N, 852.174

SERVIÇOS E.
U TI LI DA DOS

Requerente: Bias Espínola de Faria,
Ernesto Kloetzel e João Erne.sto
Coelho Neto •
Local: São Paulo
Classe: 32
Requerente: Editõra Er...;aro
Blücher Ltd,
Artigc.A. agendas, álbuns impressos,
slmanaques, anuários, apostilas, boLocal: São Pauio
letins, calendários, catálogos, encicloClasse: 32
pédias, folhetos, 'folhinhas, jornais,
Utigos: anuários, álbuns impressos. livros impressos, revistas e roteiros
aaurs, bo'etins, folhetos, livros 'mpressos, método para ensino, pro•
grames du rádio e televisão
- ". — 's e revistas

BÁRIO OFECUL qSeção I))

Ctuarta.fogrg
N9 852.172

H9

N9 852.181

852.170

EM e LOP Elã
23R.ASILEIRA x.b)s

t ri a Braoi191 r2

wincinos

làquaente: Máquinas Suzuki fg. A.
Local: São Paulo

CjA)1

Classe:
(„\aatigow máquinas de brilhar arroz
e cereais
N9 852.175

• Requerente: Central Locadora
de Veículos S. A,
local: São Paulo

;Julho de 19,5
N9 852.187

820 JOE0
Indliotra Mg.nai2,o2.23

Requerente: Indústria e Comércia.
Requerente: Dr. João Agripano
de Giz "Dubom" Ltda.
•
da Costa Dóris
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Agendas, ,álbuns, álbuns impressos, almanaques, anuários. aposClasse: 17
tilas, boletins, calendários. catá'„ogos
enciclopédias, folhetos, jornais, livros Artigos: Giz escolares para escritóri0
impressos, músicas impressas, revistas
e para desenhos
e roteiros impressos. métodos para ensino, dicionário, coleção de livros
N9 852.18S
Na. 852.183-184

Classe: 50
locação de veículos, estadia,
MÁRIO DA PROPAGANDA Artigos:
:aragem, pôsto de estacionamento.
3RASILEIRA
pôstr, frl taxis, lavagem, lubrificação,
consêrtos e of.cina mecânica de
veículos em geral

Requerente: Rias Espínola de Èaria
Local: São Paulo

N° 852.176
a

wOVA UMS/CA
Indústria Bracildro

N° 852.179

Classe: 32
Artigos: agendas, álbuns impressos.
almanaques, anuários, apostilas, bo
latins, calendários catálogos, enciclopédias, folhetos, folhinhas, jornais
livros irnpressos, revistas e rotairos
hTipressos. método para ensino, programas de rádio e televisão

.P1 .L
()S.a
Ind4t ri a . Brasi 1 aire.

els`VTRAL LocApoRA
VEM.1103..

Requerente: Central Locadora
de Veículos S. A.
Local: São Paulo
Nane de emprêss

Requerente: Filtrona Componentes
para Cigarros Ltda.
Requerente: Bartholomeu Nápoll
Local: São Paulo
Júnior
Classe: 17
Local: São Paulo
Artigos: Filtros especiais componentes de canetas tinteiro
Classe:
Classe: 8
Artigos: Pedras e granitos em brito
Artigos: Filtros
ou „parcialmente trabalhadas
N

9 852.185

Ns. 852.189-191

r TORA IkTERN1=

,A)1 G1iRt- 0 13RASXLERO
.`?ROP,AGALIM

13ias Espínola ae Lvaria
Local: São Paulo

N9 852.180

MY.CIAPEITA DO3
IININICPXOS DE SÃO
PE:,)?1,0

Classe: 32
Artigos: agendas, álbuns impressos,
almanaques, anuários, apostilas, boZetin.s, calendários catálcgos, enciclopédias, folhetos, folhinhas, jornais
livres impressos, revistas e roteiros
• i• npressos, método para ensino, pra'
aramas de rádio e televisão

u',nuerente: Dr. João AgTipino
da Costa Dóris,.
Local: São Paulo

N9 852.177

Artigos: Agendas, álbuns impressos
almanaques, anuários, apostilas, boletins. calendários, catálogos, enciclopédias, folhetos, jornais, livros impressos. métodos para ensino, dicionários, coleções de livros

Classe: 32

5g9 852.182

.*RMOR PINANCURO-

MODAL CILOPiV
Reonerente: João Agripino da Costa
Dóris
Local: São Paulo

9NDúSTRIA BRASILEIRA

Classe: 32

Requerente: metal S. A. Indóstala
e Comércio

Artigos: Agendas, álbuns impressos,
almanaques, anuários, apostilas, bstetins. calendários, catálogos, enciclopédias, folhetos, folinhas, jornas, livros impressos, músicas impres-as, revistas e roteiros impressos, métodos
para ensino de músicas, programas de
rádio, televisão e cinema dicionários
e coleções de livros .

Local: São Paulo

N 9852.1861

WHEN/ISENTOS
EDITORIAIS

equerente: João Agripino
Costa Dóris
Local: São Paulo
Classe: 32
Classe: 32
Artigos:
Agendas,
álbuns impressos
Requerente: Carlos Conrad e
almanaques, anuários, apostilas, boleiasamuel Dias de Campos
Anigos: agendas, álbuns Impreassos,
tins, calendários, catálogos, enc:cloalmanaques, anuários, apostilas, boLocal: São Paulo
nédias. folhetos, folinhas, jornais, liletins, calendários catál„? aos, enciclovros impressos músicas impressas. re•
Classe: 50
pédias, folhetos, fo lhir las, jornais,
vistas e roteiros impressos, método
livros impressos, revistas e roteiros Artigos: Adm in'il-aa-ão de bens, cor- para
ensino de anús'ca, dicionários,
Smpaessos, método para ensino, pra retagerts de vares móveis e correta- coleções de livros, prngramas de rádio,
gamao de rtallo e televisão
gens de imóveis
televisão e cinema
e ANe b?

roequerente: Rias Espínola de Siaria
Local: São Paulo

g.NIOÇAL

Classe: 8
Artigos: Aquecedores elétricos, anta
jours, antenas, acendedores elétricos,
aparelhos de luz fluorescente, baterias
elétricas, bobinas, chaves elétricas,
-chaves de alavancas, conduits, comutadores, condensadores, cabos e condutores elétricos, diais, ferros elétricos de passar, fios terra, fios elétricos,
fusíveis, interruptores, isoladores,
lâmpadas, letreiro., lum ;nosos, lustres,
lanternas, lampiões, pilhas elétricas,
plugs, p12.founieres, pill5to de sinalização. quz.bra-luz, resistênc:as, selays, reatores para luz fluorescentes,
soquetes, tomadas, tranzformadoras,
visores e válvulas
Classe: 28
Artigos: Argolas, armações para
óculos, bolsas, cabos paar utensílios,
caixas para acondicionamento de alimentos, carteiras. cestinhas, colas, copos, chapas, caixas para baterias. adesivos, enfeites para aut-móveis. guarnicões para objetos, guarnicões de
material plást ico para aparelhos elétricos, laminados de plástico, lancheiras, material plástico para revestimento de assentos e paar estofamentos de carros, porta-documento, massas nlásticas. fitas isolante, resinas
sintéticas, seladas, t intas plásticas,
tubos plásticos e vasill/arnes de material plástico
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Classe: 11
Artigos: Armações de metal para objetos, alavancas, anéis, argolas, arandelas, arruelas, arrebites, alicates, botões metálicos para aparelhos elétricos, brocas, chaves de fenda, chapas e
placas de metal, cubetas, cúpulas, crivos, chaves de parafuso, espelhos metálicos, fios metálicos, facas, ganchos,
estojos para objetos, enfeites, frisos.
globos, guarnições de metal para
aparelhoê elétricos, grampos, lâmina:
para ferramentas, matrizes, morsas
maçanetas. pingentes, pratos, placas
pernas de fixação, pregos, pinas, porcas. porta eletrodos, parafusos, presilhas, perfuradores, roscas. tarrachas,
tubos de metal, tesouras, rosetas, reei- pientes, suportes, varras e uniões

..•n•nn(.e.

N9 852.198

Classe: 8
Artigos: AnemUrnetros amperômetros,
aparelhos calibracioles, aparelhos ue
eaputgo, barumatras, aliavas ele a.
cantadores de rotaçau, compreasares, conaeneauores exausioies, fornos, hicIráme.rcs, isolantes térmicas,
monemecros, • medidores, massaricoS,
niveis para caldeiras, - prumos quadros de comanuo .registios, reguiaue.-res automaticas, recautores de pressão, ternuanetacs, torneiras ce c om
-presão,tdlianfrmoes,
cabos e condutores elétricos, conduits, caixas acústicas, válvulas,
voltimetrcs e ventiladores
N 9 852.195

e

149 852.202

.CIBSA
Requerente: Comércio e Indústria
Borba S.A. — Importação e Expoir.
tação "Gibsa"
•
Local: Pernambuco
Requerente: P. Bernardas & Filho
Ltda.
Cocai: Santa Catarina
Classe: 41
Artigos: Café
N o 852.193

. N9 852.193
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Classe: 41 — Titulo
N9 852.203

J.)

MOÇA ALAWANA
.‘in5STRIA BR*2:.F.!KA

tez:quarenta: Oscar, Luiz da Silva
Local: Santana do 1V.tundan
Classe: 42
fi(

Artigos: Aguardaute de cana
_
N9 852.204

Requerente! Confecções Jack. S.A.
• — Indústria e Comárcia

Requerente: IIndústria e Comércio
de Giz eDubom" Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
Ciaste: 17
Artigos: G:z escolares para escritórios e Para deaenhos
N° 852.196

POLAR
INDáSTRs IÀ BRASKEIRA'

Requerente: João Gonçalves cl'a

Local: R. G. do Sul'

Farias

Classe: -96

Local: Paulista

Artigos: Artigos de Vestuários e roupas feitas em • geral: Agasalhos; anáguas. blusas, botas, botinas, blusões
boinas, bonés, cartolas, casacão, coletes, capas, .chales cachecols calçados, chapéus, cintos, cintas, combinações, calças de senhoras e de crianças, calções, cainisas, calcas, camisetas, cuécas, ceroulas, colarinhos, casacos, echarpe,s, fantasias, gravatas,
gôrros, jogos de lingerie, jaquetas, luvas, ligas, lenços, mantôs, meias,
maiôs mantas, mandrião, mantilhas,
paletós, penhoar, pulover, pelerinas,
ponches, polainas, pijamas, punhos,
a perneiras, robe de chambre, roupão
s o bretudos; saias, suspensórios, saídas
de banho, sweater. shorts, stolas, soutiens, slacks, taier, turbante'.,, ternos, Requerente: Mia:ia-Industrial Israel
nn 4 formes e Vestidos
Silva S.A.
Estabelecido em: Minas Gerais
'N 852.193/194
Classe: 41
Artigos: Pêssego em calda
N9 852..197
4 til SiR
indástria Breeilleira

RanUerente: OsmUndo Mala Lima
Local: Pernambuco
Classe: 42
Artigos: Aguardente ci e cana

Artigos: Massas -alimentícias em
geral
N o 852.205

Nv 852.200
VINHO DE JURUBEIÀ\

GU

P., I AMC)

INDUSTRIA BRASILE, RA

Requerente: Osmundo Mata Lima
Local: Garanhuns
Classe: 42
Artigos: Aguardente de cana

ANU ÁRIO- BRAIALIXERO

Classe: 41

MUNDIAL,
INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Abílio Vitalino
Local: Caetes
Classe: 42
Artigos: Vinho de Jurubeba
N 9 852.206

N9 852.201

DO ENSTIO-...

Requerente: Dr. Igor Sresnewsky
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 16
Artigos: Argamassas, azulejos, caixas
d'água, cimento, ed:ficações premoldadas esquadrias; estacas, estruturas
metálicas, elementos de coberturas,
grades, janelas, ladrilhos, lages, istosacos, massas de revestimento, impermeabilizantas para construções,
portas de, chapas onduladas postes.
pisos, portas, pegas ornamentais de
cimento ou gésso, telhas, tacos, tijolos, tubos, paredes, ivisões acústicas i
e térmicas, vigamentos

1NSMEVEL
ININ;sis IA 8RASI..t I RA

,SÃO GERALDO',

INDOSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Fernando de Sousa Reis
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 32
Requerente: Geraldo Bernardlno aa
Artigos: Agendas,, álbuns impressos,
Silva
almanaques,aun asoirt
Reverente:
Instituto
Medicamento
almanaques, anuários, apostilas, boVntetinário
Ltda.
Local: Caruaru
letins, calendários catálogos, calaças de 1:vros dicionário, enciclopéLocal:
Caruaru
Classe: 36
dias, folhetos, folhinas, jornais, livros imnre-sos revistas e roteiros
Classe: 3
Artigos: Borzeguines, botas, botiniÀ
impressos, método para ensino, músicas impressas, programas de rádio
chinelos, chutetra g. galochas pantu.
pas perneiras, sandálias, sapatos
e televisão
Artigos: Produtos farmacêutiPos

2750 Quarta-falra 3
1n19 852.207

MARIO OFICIAL: (Seção 111)
itt9

3d9 852.212

iC A S A
pAo GERALDnà•

AI

Julho de 1....

852.213

ee.Stad-6
Brasileira

• indústria
Requerente: Geraldo Bernardino
da Silva
Local: Pernambuco
Classe: 36 — Titulo
N o 852.208

Requerente: Bazra Jangada Ltda.
Local: São Paulo

r 'CASA GRANDE

Nome Comercial
N 9 852.213-215

Requerente: Armando Staib
Local: Guanabara
Classe: 10
Artigos: Mesas e cadeiras hospitalares
para trabalhos cirúrgicos, ortopédicos,
obstétricos, ginecológicos, urológicos e
otorrinolaring;ológicos
No 852.219

iCISPIA • BRASILEIN

Requerente: Engarrafamento Geladinha Ltda.
Local: Limoeiro
Classe: 42 Artigos: Aguardente de cana
—N° 852.209

N9 852.221

Requerente: Casas da Banha e orar,
cio e Indústria S. A.
Local: Guanabara

C PITAL

Classes: 4, 19, 41 e 46

GOSMA BRASILEIRA

Titulo de Estabelecimento
,NQ 852.222

Requerente: Rbodia
Indústrias
Químicos e Têxteis S.A.
Local: São Paulo

(SAPATARIA
rCONFIANÇA LTDA,

Classe 9 22
Artigos: Pios em geral

Classe: 23
Requerente: Sapataria Confiança.
Artigos (Tecidos em geral)
Ltda.
Local: Caruaru
Classe: 36
Nome de emprêsa
Artigos: Vestidos, ternos, sobretudos, Requerente: Veb Cari Zeiss Jena
rnanteawc, impermeáveis, calças, saias,
N 9 852.210
camisas„ cuecas, combinações, sou- Local: Jena — República Democrática
tiens, blusas, peignoirs, pijamas, chiAlemão
nelos, chapéus, luvas, gravatas, pullovers, roupões, maillots para banho,
Classe: 8
calções para esporte, meias
Artigos: Instrumentos óticos e suas
Ç'OSTO DE SERVIÇO
N 9 852.215
partes especialmente microscópios

','THOMAZINHO"

N9 852.220

_,te
0,33) .\o•.a.'
r
441j
•e
e'CO
4?:

Requerente: Casas da Banha
Comércio e Indústria S. A.
Local: Guanabara

Requerente: Ariosmuo Bento de
Sousa
, Local: Aguiar
Classe: 41
Artigo: Café
NQ 852.211

Madeireira
Uva Ltda..
Requerente: Madeireira Liva Ltda.
Local: Rio Grande do Sul

Classe: 41

CELT

Artigos: Substâncias alimentícias •
seus preparados. Ingredientes de alimentos. Essências alimentícias
la 9 852.223

n

Nome de Emprêsa

A.NGADA
Bra.sileira
.. Re q uerente: Bazar Jangada Lbaa.
Local: Sãci Paulo
Classe: 12
Artigos: Botes e alfinetes comuns,
fechos corrediçoe e demais m
, iudezas
Q5,J e armarinhos (não incluídas nas
classes 13, 22, 24 e 48), a saber:
adornos (exceto jóias),. para enfeitar
vestidos, toalhas de mesa etc.; aguelas' para costurar, bordar, ou tricotar, alfinetes comuns, argolas para
vestidos cortinas etc. (exceto quando
jóias ou imitações): barbatatas;
15es (exceto os de metal preciso° tas
senil-preciosos); • colcheles; dedais,
fechos;corrrediços; • fivelris; 6arras;
grifus de metal para vestidos;
illioses. lantejoulas: missangas;
presilhas

N 9 852.217

Requerente: Auto Celta-Ltda.
Local: Guanabara
Classe: 50

UVA

Serviços: Pintura, consertos e reformas de automóveis
N9 852.224

Indústria Brasileira
VER E SABER VER
Requerente: Madeireira Liva Ltda.
• Local: Rio Grande do Sul
Classes: 4 e 26

Requerente: Casas da Banha
Comércio e Indústria S. A.

Requerente: Editora Codex Lac.4.
Local: Guanabara
Local: Guanabara
Artigos: Classe 4 — Madeira bruta
ou parcialmente preparada. — Classe
Classe: 32 •
26 — Artefatos de madeiras, a saber:
Classe: 46
Argolas, bania, cabides, caixas, caixões, caixetas, canecas, cestos, engra- Artigos: Livros impressos, revistas
Artigvs: Velas, fósforos, sabão comuta
dados, estrados, grades, moldUras, re- pressas, fascículos impressos, álbuns, e detergentes. Amido, anil e prepacipientes, tambores, tonéis, vasilhas e catálogos, pr ogramas de rádio e tele- rações para a lavanderia. Artigos a
vasilhames
preparados para conservar e polir
visão

'911
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N9 852.225

•

álHAR [SABER OLHAR

Nv

ARROZ TROPEIRC

"VISCONDE DE.CAYRI1

INDÚSTRIA BRASILEIRA

DO 11ÉrO ICO:•:0MICO

Classe: 32
bitigos: Livros impressos, revistas impresas, fascículos impressos, álbuns,
atál og os , programa de rádio e televisão

Requerente: Na2.11- Jo'áo Cosae
Local. Guariabara
Classe: 41
Artigo: Arroz

1V) R52 99R

N9 852.229

Requerente: Conselho Regional do
Economista s Profissionais
Local: Guanabara
Classes 32-33-50
Sinal de Propaganda
Ns.

852.236-238

KBROLIE

ATLAS UNIVERSAJ

C ODEX

Classe: 32
Livros 'impressos, revistas
sábios:
1ressas, fascículos impressos
N9 852.227

Requerente: Keroiar — Emprendimentos e Negócios S ./C.
Local: São Paulo
ClaSse: 50
Artigos: Como marca de serviço a I
compra e venda de imóveis, empreendimentos e negócios imobiliários

AS LUTAS DE

os: Livros impressos, revistas
Coesas, fascículos impressos, e publicaçbes impressas em geral
1
•
N9 852.23d-231

PANELACHEIA
INDUSTRIA BRASILEIRA

-Requerente: Distribuidora Ideal
Local: Rio de Janeiro
Classe: 41
'os: Açúcar, • aletria, alhos, ali-

en ação para animais e aves, aipis-

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Recl ue-eAte: S. A. Fabrica- Leito
Alves Industrial de Fumos
Local: Salve.dor
Classe 41
!Artigos: Cigrro. charutos. ciar.
I rilhas. filtros, piteiras, fumos desfiados, migadas ou em pá
N" 852.244

Q—SIGARR1
Requerente: S. A. Fábrica Leite St
Alves Industrial de Fumos
Local: Bahia
Classe 44
Artigos: Cigarros, charutos, cigaro
rilhas, filtros, piteiras, fumos desfia*
dos, migadas ou em pó

Na. 852.232-233

Requerente: Comercial Trilho °Leio
Sociedade Anônima

PAPAGAIO.
'44~-alf,trfiap,

Local: Rio Grande do Sul
Classe 11

F R 1,0

INOttSTRIA BRASILEIRA

Artigos na classe

INDúSTRIA BRASILEIRA

APÕE GUERRA

Classe:-32

s—

INDÚSTRIA BRASILEIRA

.

lbequerexite: Editóra Codex Ltda.
Local: Guanabara

GÊLO

M E.D A 1H A •

Requerente: Editôra Codex Ltda.
Local: . Guanabara

INquerenre: Editéra. Codex Ltda.
Local: Guanabara

N'? 852.243

Ci2.235

N9 852.245

Classe 41
Artigos na c/ast.
Requerente: Distribuidora Ideal
• Requernte: S. A. Fábrica Leite it
Limitada
Alves Industrial de Pomos .
,
Classe 45
Local: Bahia
Local: Rio de Janeiro
I..
Classe 44
Artigos na classe
Classe 41
i Artigos: Cigarros, charutos, cigar.
rilhas, filtros. piteiras, fumos desfiaNs. 852.239-241
Artigos: Açúdar, aletria, alhos, alidos, Migadas ou em pó
mentação para animais e aves, alpiste, aniaixas, arnéndoas, amendoim,
N 9 852.246
angu, araruta, arroz, aspargos, aveia,
azeitonas, avelãs, azeite, bacalhau,
balas, banha, batatas, baunilha, biscoitos, bombons, café, canela, canji-ca, castanhas, doces, cebolas, cevada,
cevadinha, chã, chispe. chouriço, cominho, frutas cristalizadas, extrato de
tomate, extrato de carne, extrato de
frutas, erva-mate, ervilhas, farelo, Requerente: Habisul — Empreendifarinhas alimentícias, farinhas de trimentos Habitacionais Ltda.
go, feijão, geléia, gorduras alimentí-cal: Rio Grande do Sul
cias, grão de bico, laticínios, lentilha,
lombo, manteiga, mortadela, nozes,
Classe 16
óleos alimefliCios, ovos, pimenta, presuntos, sal, Opas, toucinho,' tortas,
Artigos na classe
vinagre, xaropes alimentícios e
xarque
Classe 32
Classe 42
Artigos na classe
Artigos: Aguardente. anrz, bagaceiro,
batidas, biteer, brandy, cerveja, didra,
Classe 38
conhaques, ferriet, genebra, genebrita,
gengibibirra, graspa, hiArtigos na classe
dromel, kirsch, licores, marasquinhas,
parati, nectar, pipermint, ponches, —
I Requerente: S. A. Fábrica Leite 11
149 852.242
quinados, rum, sucos alcoólicos,
Alves Industrial de Fumos
, vodja e wisleY
Vihos
n
Local: Bahia
Classe 44
862.234
Nk'
Artigos: Cigarros, charutos, cigar.
I' rilhas, filtros, pitefras. fumos desfiados, migadas ou em pó

ameixas, améndas, amendoin, angu,
ta, arroz, aspargos, aveia, ave, azeite azeitonas, bacalhau, balas,
ha, batatas, baunilha, biscoitos,
bons, café, canela, canjica, casta, ocas, cebolas, cevada, cevad
a,, chá,
chispe, chouriço,
cominho,
tas cristalizadas, extrato de tomaextrato de carne, extrato de fruerva-doce, ervilhas, farelo, farialimentícias, grão de bico, latilombo, mortadela,
os, lentilhas,
'es, óleos alimentícios, ovos, pimensal, sopas, toucinho, tortas, vina- %
gre, xatopes alimentícios e xarque

HABISUL

DIPLOMA
"VISCONDE DE CAYRU"
- DO MÉRITO ECONÔMICO

Classe: 42
E•tigos
• Aguardente. anizes. bagacei- Requerente: Conselho Regional de
u
Economistas Profissional , batidas. bitter, brandy, cervejas,
fernet; genebra,
-as, conhaques,
Local: Guanabara
tenebrii;a, gengibirra, gin, gingar,
.or-aspa, bidromel, kirsch, licores, maClasses 32-33-50
s•aaquinhas, parati, nectar, pipermint,
iionches, quinados, rum,slicos :Lica:Ai-1
&ima de Propaganda
' coa, vinhos, vodka e wisky

Festival Estadual
da Criança

N9 852.247

FILTRO

;NDOSTRIA BRASILEIRA
Requerente: Da rey Evangelista —
&Iam Carneiro da Cunha — Raimun44 Alfredo de Lima Alves — Requerente: S. A. Fábrica Leite 8:
`Hélio Bastos e Agostinho Marques
Alves Industrial de Fumos
Local: Guanabara
Local: Bah.ln.
Classe 44
Classes 32-33-38-25
Artigos: Cigarros, charutos, algar.
rilhas, filtros, piteiras, fumos desfia.
.EZnpressão de propaganda
dos. migadas ou em pó
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REGULAMENTO
DA

PREVIDÊNCIA SOCIAL
(com as alterações)
DIVULGAÇÃO N° 1 . 00z

e

Preço: Ur$ 0,65
A VENDA

Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues ./kives, 1
Agência it Ministério da Fazenda
atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal
Em Bras

Na sede do DIN

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: NCrS 0,16

Julho de 1ic,8

