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No 166.288 - Aldo Motos!.
No 166.331 - Société Fives
Cail.
N9 3,66.334 - Aktiebolag et Motala
Verkstad.
gxpediente do Diretor Geral
a
No 166.396 - Société AnonYme Seax
e respectivo material - D. D. Bi- de vidro - Robert Boseh G.m.b.H. fia.
Dia 27 de junho de 1968
saggio. N° 138.530 - Aperfeiçoamentos na No 166.555 - Gre gório dos San.
N9 131.622 - Processo e instalação fabricação dos mecanismos de arti- tos.
Pedido de preferência
Geor- No 166.612 - Moacyr Fernanda':
para a fabricação de vidros arquea- culação e sujeição de escadas
dos e temperados - Glaceries Reu- ges Louis Lavrard.
Nazareth.
rala de Tecidos Santa Isabel .SA. fies S.A.
138.579 - Máquina ciespelicula- N9 166.664 - Ind. e Com. de Maa
N9
;(no pedido de preferência de sinal
N9 133.107 - Borrifador _de com- dora-brunidora para café - Luiz Em- teriais de Revestimento G.P.M.
/ mitada.
de propaganda Fabel têrmo 376.191). pressão - Root-Lowell Manufactu- manuel Bianchi.
aa. Indefiro o pedido.
ring Co.
No 166.721 - Texima S.A. Ind. citt
139.470 - Tôrre elevadora hoN9
N9 133.380 - Unidade Alimentado- rizontalmente deslocável - Maschi- Máquinas:
Diversos
ra para máquinas de colocação de nenfabrik Augsburg-Nurenberg Ag.
No 166.723 - Milan M. Popovie,
N9 765.723 - Lincoln Rattes Viei- laje de concreto - Guntert & ZimNo 166.756 - Hans Helmut Hahni
ra. - Defiro o pedido de preferên- merman Const. Div. Inc4
No. 140.007 - Aparelho automático
para atar fios partidos em máquinas N o 166.828 - Ind. Metalúrgica
cia.
N9 133.403 - Dispositivo d3 pesi- fiandeiras contínuas J Roberto Es- Christree Ltda.
cionamento de disco acionaeo por cursell Pret.
No 166.844 - José Manuel Correia
embreagem - Dana Corp.
N9 124.071 - Ferramentas de alar- da Silva.
DIVISÃO DE PATENTES
V. D. Case company. N 9 166.863 - Gian Franco Glovama
N9 133.870 - Aperfeiçoamento em gamento
ninl.
Expediente de 27 de junho de 1968 refrigerador de freios simples - Com.
lqo 166.864 - Alberto Augusto Urita
e Ind. de Auto Peças LeS Ltda.
Modêlo de utilidade deferido
Privilégio de invenção deferido
N9 166.868 - Antoine Boueri.
134.800
Um
bloco
de
conN9
N9 116.900 - Aperfeiçoamentos re- creto para construção ou proteção
NO 122.703 - Um modêlo de cama
No 166.915 - Marco Monguzzi.
lativos a sistemas de transmissão hiN9 166.918 - Mina° Nakame.
de estruturas marítimas ou fluviais para cabines de caminhão Benedicto Aparecido Sanchini.
No 166.948 - Geraldo Cruz e Mona
dráulica, de um ou mais estágios - - Harry Ridehalgh.
N9 135.384 - Niko modelo de chas- ciar Sampaio.
J. M. Voith, G.m4b4H.
N9 134.945 - Aquecedor de radia- sis para veículo motorizado - Willys
NO 167.317 - Fromes International
ositivo
de
aliN9 116.905 - Disp
ção de alto rendimento Para um apa- Motors, Inc.
Inc.
mentação de propulsores navais ci- relho de formação de fibra de vilro
N° 167.319 - Ciríaco Loddo.
cloidais ou de pás, com fluído de - Owens-Corning Fiberglas Corp.
Privilégio de invencd oindeferido
No 167.713 - Hans Julho Schmitt]
lubrificante
J.
M.
trabalho e
167.733 - Domingos Lúcio Paivil
N9 135.051 - Aperfeiçoamentos à
No
4
Volth, ,G.m4b.H.
fabricação de elementos de concreto N9 134.318 - Aperfeiçoamentos em e tino Picinini.
bucha para direção de veículos
No 167.796 - Vale Dourado Engaa.
N9 120.745 - Ariete cionado a flui- ._ Constructions Edmond Coignet.
N9 135.406 - Coniunto retardador Lima Oliveira & Cia. Ltda.
do, aperfeiçoado - Stothert Pitt,
nhaela Tnd. e Com. Ltd.
de fluído - Olark Equipment ComSQ9 167.809 - Henrique Núncig
Ltd.
pany.
Bloclêlo de utilidade indeefrido
Terreri.
N9 122.503 - Estrutura telescoNo 135.597 - Aperfeiçoamentos em
N9 167.898 - Johann Fargasch.
pante de embarq ue e desembarque pára-choques de veículos - Regie
No 131.393 - Um. nôvo tipo de fipara aviões - Stanray Corp.
Nationale Des Usines Renault.
xador para janelas de subir e descer
tensionadores automáticos de correia- Antônio Nardi.
Se-',10 de Transferência
135.754
Dispositivo
utilizando
o
- Aperfeiçoamentos em N
No- 124.142
tes
Regie Nationale Des Usines líquido eletroviscoso - Warner ElecExigências
Expediente de 27 de junho de 196X
tric Brake & Clutcn Company, orRenault.
Transferências e alterações de nonú
g anizada sob as seis do Estado de
Têrmcs com exigências a
do titular de processos
N9 125.189 - Calota Aerodineinica Delaware.
cumprir:
para rodas de avião - Ricieri SquasN9 136020 - Nova parede divisóKarl
Maria
GroetsN9
162.095
Foram mandadas anotar nos pre»
Boni Filho.
ria, e os elementos para a sua comcess^e abaixo mencionados as seguiu.
posição - Solidor Ind. de Benefi- chel.
N9 126.452 - Máquina para cor- C mento de Madeira S.A.
Alberto Gatti.
N 9 163.561
tes transferências e alterações da
rigir a posição da superestrutura de
Jesus
Dei
Campo
NO
163.576
nomes do titular de processos:
N9 136.643 - Compressor centríestradas de ferro - Franz Plasserfugo
Oliva.
radial - C. A. V. Ltd.
Rockwell-Standard Corp. (transf.,
Bahnbaumaschinen.
N9 -164.424 - Imre Fejes.
136.876 - Conjunto de propulpara seu nome da pat. PI têrmo
Haji.
N9 128.584 - Aperfeiçoado rnodêlo N 9 para navios múltip los - United No 164.429 - Nobumichi
N9 164.645 - Osório Cardoso de mero 130.411).
de persiana - José Cabrera Farnan- são
ates Atomic Energ y Commission. Oliveira.
uryoyal Inc. (alt. de nome de
res.
. N9 137.064 - Processo Para a conNo 165.284 - Bernhard Markwitz. titarad na pai. PI têrmo 156.290).
No 130.198 - reperfeiçoamentos nos reccão de uma estrutura laminada
No 165.332 - Geraldo Queiroga e
braços de limpadores de parabrisas, com relevos - Marc Alfred Chavan- José ernandes FErvilha:
Worthington Corp. (alt. de nome
processo para a obtenção de encaixe nes.
No 165.597 - Sonic Development da titular e transf. para seu nome
da pat. PI têrmo 137.291 - PI têrm
utilizado e encaixe assim obtido - N9 137.630 - Anel de segmento Corp. of Am erica.
n9 173.588 - PI termo 172.195 - P
Fábrica Italiana Magneti Mareni com junta à prova de gás - GoetzeT14
Bendix
Corp.
No
165.656
werke Friedrich Goetze A.G. i têrmo 169.421 - PI têrmo 177.897).
S.p.A.
Aluisio
Dias
Lopes.'
N9
165.111
No 137.807 -- Um dis positivo proGirealex S.A. Cadeiras e Poltrona
paração de suspensões tiquosas de tu- vido de cilindro gomado ou sanfona- N 9 165.795 - Ford Motor Company.
a
separa
No 130.560 - Processo
dom funeán de be mba d'água ou s NO 165.803 - Enzo Júlio Tripoli. (transf. para seu nome da pat.
N0 166.006 -- Rafael Arcanjo Coe- têrmo 164.467).
ligem - Shell Internationale Re- comnressor de ar - Csi;aldo Barbosa.
AB Skoglund & OlsOn (transe,/
search Maatschap pij S.V.
No len 060 - Process e para fabriNO 166.031 -- Ca-rl-Ilermann Heise; para seu nome da pat. PI termo Infad
rocesso
para
nar
uma
massa
de
vedaeá'o
e
de
canNo 131.614 - Um p
N9 166.043 - Antônio Santiago. mero 169.255).
revetsimento de paredes e superfícies tato elètricamente conducente, feita
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- As Repartições Publicas de- 1
verão entregar na S'e r ã- w de Corrunicações do Departamento de
imprensa Nacieizal. até às 17 horas, o expediente destinado à puLiicaz--ão.

II:E.?<PEDIENTE
OZPARTAMENTO DE IMPRENSA NACICNAL

-

A Seção de Redação fun-

para atendimento do públi11 às 17h30m.

Exigências

Termos com exigências a •
cumprir:
Philco Radio e Televisão S.A.
(junto à pat. PI n9 69.659).
Philcó Radio e Televisão Ltda.
(junto às patentes: PI n9 70.428 -

PI n9 70.291 - PI n9 70.838 - PI
n9 71.015 - PI n9 71.053 - PI número 71.186 - H n9 71.297 - PI
n9 72.029 - PI n° '73.154 - PI n
mero 73.410 - PI ia9 73.464 11 9 74.662 - PI n 9 74.884 n
mero 75.814).

Thayer-Enomark. liie. (junto it
pat. PI n9 114.800).
Ind. 443 Aéláguinas Santa Tereainba
Ltda. (junto à pat. i 14Irmq

201.50.

- Para evitar interrupção ne
remessa dos órgãos oficiais • ris.
novação de assinatura deve ser
orm.e o• weçÃo Dl ~AÇÃO
solicitada
com antecedência da
FLORIANO GUIMARÃES
tWnta (30) dias.

OMS. 'POR 6C R.,

•n-presso nas Oficinas dO Ottpartsoltoto ás 117,“kna• NOCWIRS

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PI.RTICULARES

FUNCIONARI•02

- Os originiais, devidamente
Capital e Interior :
Capz.al e Inurtor,t
autenticastes, deverão ser dactilo- Semestre .• • • • • •-• • .1/ NCr$ 18,00 SemestreNCr$ 13,50
grafados em espaço dois em uma ' Ano
NCr$ 36,00 Ano
NCr$ 27,00
só face do papel. formato 22x33:
Exterior
Exterior
as emendas e rasuras serão resAno
• NCr$ 39.00 Ano - •••• • • • . 1.•_•-•
salvadas por quem de direito.
NCri 30.00
NÚMERO A VULSO
As assinaturas podem ser
O preço de número avulso figura na última página de cada
tomadas em qualquer ipeca do
exempldr.
ano, por seis meses ou um ano.
exceto as para o exterior, que
O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr.f 0,01,
,sempre serão anuais.
se do mesmo ano, e de NCr$ 0.01 por ano. se de anos anteriores.
E. R. Squibb & Sons Inc. (tremor.
para seu nome da pai. PI termo numero 174.359 - PI n9 de registro
75.335 - PI n9 de registro 76.340).
Dr. Hans Peters (transf. para seu
nome da pat. PI terra° 175.659).
Ethicon, Inc. (transf. para seu
nome da pai. PI termo 176.027 - PI
termo 178.262 - PI termo 1'78.802).
Société Des Usines • Chirniques
Rhone Poulenc (tremor. para seu
nome da pat. PI termo 177.484).
Johnson & Johnson (transf. para
seu nome da pat. PI térmo 178.920).
Twin Disc. Inc. (alt, do nome da
titular na pat. PI termo 181.388 PI termo 181.389 - PI termo 181.390
- PI termo 181.391).
Júlio Sarraf (tran.sf. para seu
nome da pat. PI n" 76.916). - Anote-se a transf. parcial seguinte: 1/7
dos direitos sôbm a patente para
.Carles Saunier, 1/7 para Olinda Sannier Pefia, 1/7 para Vitor Saunier,
1,7 para Marcel Enrique. Saunier, 1/7
para Ernetso Saunier e 1/7 para Rodolfo Saunier, ficando o primitivo
titular. Júlio Serrar, também com 1/7.
C. Van Der Lely S.V. (transf.
para seu nome da pai. P1 tênno número 161.129).
Lumax Plásticos S.A. itransf.
para seu nome da pat. PI, termo
u9 180.361).

▪ As assinaturas vencidas po,
derão ser suspensas sem prév&D

ALSERTO DE BRITTO PEREIRA

- As reelamações pertinentes C N C , . 00 te *VIÇO tf •Lt IBL,CAço, •
à matéria retribtpda, nos casai . de 1 O. Da ALMEIDA CARNEIRO
ér:o ou emissão, deverão ser
OIÁRIO OFICIAL
formuladas per escrito à Seção
saçÃo n •
de Redação, até o quinto dia útil
•....0 da ••• n taels~•••nn• de ••••• n•aliont* dc D.paermare,1~.
stibseqãente à publicação no
P•a•etoar,o , de P.p..a
gnalo..~14.1 de Minist.4,.0
órgão oficial.
4nolfaireis 41 ele C.114r•bh•
ciona,
co, de

•n• 111-11.

Na parte superior do ande.;
rêço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o aao em que findará.
- As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e de.
verão ser renovadas atã 28 de fevereiro.
▪ A remessa de oalikes, sem.
pra a favor da Tesoureiro do De.
partamen:o de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada ée
estalarecimentos quanto À sua aplicação.
- Os suplementos as ediçães
dos &vãos oficias só serão 4E14.
tidos aos enleantes que Os SOlit
Citarem no ato da assinatura.

mero 156.233). - Arquive-se o pedi- ,acdrdo com as leis do Estado de De- EKPEDIENTE • DAS DIVISÕES E
do de anotação de transf. da paten- taware) .
SEÇÕES REPUBLICADO
1
te MI n9 2.823 por falta de cumpriE.
R.
Squibb
.81
Sons,
Inc.
(trend.
mento de exigência.
Dia 27 de junho de 1968
para seu nome da pat. PI termo número 173.492 - PI termo 131.471).
.Diversos
'Privilégio de invençdo deferido
Wal ter Kidde Electric and EngiJorge Eduardo Higgins .tjunto
neering Company (trans?, para seu * 9 105.847 - Proe,esso de sulf0C10pat. PI n9 56.642). - Arquive-se o nome da pai. PI termo 157.070).
de polímeros sólidos do etileno
pedido de anotação de contrato de Mauro Vanzelotti 8.A.-,Com. e Re- ração
- Solvay 8g Cie.
exploração por falta de cumprimento
presentações (trans!, para seu notrie NO 131.258 - Aperfeiçoamento em
de exigência.
prOcesso e instalação para lavagem,
Amortex S.A. Ind. e Com. de da pat. MU térnio 162.430).
Amortecedores e Congêneres (junto" Eaton Vale & Towne Inc. (alt. de de partículas finas cobertas por uma
pai. PI n9 76.820). - Arquive-se o nome da titular na pat. PI termo suSpensão - Stamicarbon N.V.
pedido de anotação de contrato de n9 168.452).
*9 138.316 - Aparelho Registrador
exploração por falta de cumprimento
PoremostlMekcsson, Inc. (trans!. - I V D O Tachometer Werke Adolf
de exigência.
para seu nome da pat. P1 t. 173.244). Schindling G.m.b.R.
1
Mário BaltistonI, Rino Onerrini,
Pietro Pacini e Pietro Perosino (janto Siemens Aktiengeselschaft (alt. de N9 . 138.250 - Dispositivo obturador
nome
da
titular
no
pat.
PI
tértrio
rernetico para o tõpo de um alto forno
à papt. PI termo 157.136). - Arqui- n° 181.197).
- I Yawata Iron 8: Steel Co., Ltd.
ve-se o pedido de anotação de trans!.
por falta de cumprincido de exigên189 136.490 - Aperfeiçoamentos em
Exigências
cia.
l eu ' relativos a p rocessos de conexa°,
Exigência
Térnbis com exigências a
for meio de coldagem de mergudio
cumprir:
Termo com exig ência a
(Dip Soldering), projeções metálicas
cumprir:
Phillips Petroleum Company (junto i de componentes elétricos em circuitos
impressos dispostos , iii placas de
American Machine SI Foundry • pat. PI n9 36.562).
Company (juntai° à nat. PI. termo Merck & Co. Inc. (junto à pat. molitagem feitas de material eletricamente isolante, a placas de monn9 133.177).
PI n9 64.393).
tagem soldadas de acôrdo com este
Transferências e alterações de nome
Celanese Corp. .junto A pat. PI processo e a eq uipamentos detsinados
do iitukir de processos
n9 72.617, n9 75.623 PI). - Quanto a realizar o referido
processo - N.V.
Foram mandadas anotar nos Pro ao pedido de anotação de contrato Philips'Gloeilampenrabrielcen.
-cesoabixmencoads eguin- do registro 71.801, arquive-se por fal- *9 123.780 - Aparelho para imtes transferências e alterações de ta de cumprimento d eexigéncia.
plantação de fixadores - Aluminiurn
nome do titular de processas:
Abex Corp. (junto pat. PI têrrno Lalr. Ltd.
Alba S.A. Indo. Químicas (trans!. n9 153.043).
para seu nome da pai. mi n9 5.569 Eheem Benotubo Metalurgia Ltda.
Exigências
- PI n 9 64.697 - MI n9 5.890).
(junto
à
pat.
PI
n9
58.655).
Indo. Bras. de Lenis Frite JohanTérmos com exigências r
sen S.A. (trans!, para seu nome da The Rellance Electric and Engicumprir:
pat. MI n9 5.943 - MI n9 5.962 - notering Compang (Junto à pat. PI
*
9 166.399 - liobert David Smith.
tênao 168.994).
MI n9 6.234 - MI n9 6.233).
N9 123.941 - Labs. M. y F. Perrer
Pockwell-Standard Corp. (trans!.
k çia. Ltda.
Diversos
seu nome da pat. PI n9 72.46,
- PI ténia° 130.350). - 1) ArquiveN9 168.625 - Juan Senen Penoso#e o Pedido de averbação de oontrato Eather Juliana Bodoué Orate à dez Perez.
de coloração, de (ls. 88, por falta pat. MI Urino 151.198). - Arquivede esteaprimento de exialincia. 21 se o pedido de anata0.1., de trans?. 20 168.170 - Floriano Seattolin.
a trans?. para Rockwell- por falta k`e cumprimento de ~an168.403 - Incuba:, Gulmarilea
dard Corp. (om. orannlaada de da.
MoVetra.

Quinta-leira 4
Arquivamento de processos
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N9 552.932 N9 552.838 - Pepe as Bertone Ltda.
- Reg. 372.404.
- Reg. 372.388.

Lab. LepetAt S.A

N'9 552.943 - ilotel Corumbá Ltda
Foram mandadas arquivar os se.N9 552.849 - Rio Bras. Org . de - Reg. 372.405,
~tes processos abaixo menciona- Empregos
Ltda. - Reg4 372.389.

os:
N9 552.944 - Hotel Cruzeiro TW:é
T. 552.850 - Wazira Patrício Bap- Ltda.
- Reg. 372.406.
, N9 160.256 - Acessórios Especiais tista de Souza - Reg. 372.390.

U.A. Com. e Ind.
N9 159.577 - José Mesquita Teiieraira Filho, Antônio Gomes de Souza
;â João Leme Neto.
1\19 159.262 - Waldomiro GiermaneviX.
• N9 134.925 - Jaime Vilarrubla
Oantaculalia.
(Arquivem-se os processos).

DIVISO DE 'MARCAS
Expediente de 27 de junho de 1968
Marca deferida
N9 830.575 - Carta Branca - Cia.
Bras. de Crédito e Adm. - cl. 50.
REPUBLICADOS POR TEREM SAIDO COM INCORREÇÕES
Notificaçdo
Ficam nctificados os requerentes
dos certificados abaixo mencionadas
61 comparecerem a êste DepartamenM no prazo de 90 dias a fimade efetuarem o pagamento da taxa de acôrdo com o Decreto n9 254, de 28 de
tevereiro de 1967:
Cetrificados expedidos
Têrmos - Registros
49 551.611 - Soc. Jornalística Dias
& Abdala Ltda. - Reg. 372.367.
N9 551.612 - Teixeiro, Sfredo &
Cia. Ltda. -- Reg. 372.368.
N9 551.784 - Lambretta do Brasil
Ind. Mecânica - Reg. número 372.369.
N9 551.789 - Paulo 1). Ligata Reg. 372.370.
N9 551.886 - Panif. e Confeit.
ponte Grande Ltda. - Reg. número
372.371.
N9 551.890 - Elza Romano -- Reg.
n°312.372.
N9 551.891 - Elza Romano -- lasg.
n9 372.373.
N9 552.436 - Cibrafi Cia. Bras.
de Crédito, Finan. e Inves. - Reg.
n 9 372.374.
N9 552.451 - Farm. .Alayde Ltda.
- Reg. 372.375.
N9 552.618 - Emp. de Mineração
Faqueiro Ltda. - Reg. 372.376.
N9 552.627 - Zattar & Cia. Ltda.
- Reg. 372.377.
N9 552.695 - Olin Mathieson
inical Corp. - Reg. 372.378.
N9 552.702 - Revista Matemática
- Reg. 372.379.
T. 552.706 - Rio Graf. e Editôra
Ltda. - Reg. 372...2.30.
N9 552.716 - Abbott Lab. - Reg,.
n9 372.381.
N9 552.802 - Imob. Flor do Minho
Ltda. - Reg. 372.382.
N 9 552.809 - Pedro Abrahão Hause
- Reg. 372.383.
' N 9 552.814 - FeFlippe Laffitte Reg. 572.384.
W 552.817 - Serraria Santo Antonio de Pádua Ltda. - Reg. 372.385.
N9 552.819 - Com. Auto Serviços
'piranga. Ltda. Casil - Reg. número 372.386.
N ? 552.820 - Vendas e Servies de
Automóveis Cambara Ltda. -- Reg.
n 9 372.387.

N9 552.865 - Amortex S.A. Ind.
e Com. de Amortecedoras e CongêneReg. 372.391.
res
N9 552.866 - Amortex S.A. Ind.
e Com. de AmortecedOres e Congêneres - Reg. 372.392.
1V 552.873 - Laboran Franco Velez
Ind. Quim. e Farm. - Reg. número 372.393.
N9 552.881 - Atlante S.A. Ind.
Médico-Odontológicas - Reg. número 372.394.
1 9 552.882 - Atlante S.A. Ind.
Médico-Odontológicas - Reg. número 372.395.
N9 552.883 - Atlante eS.A. Ind.
Médico-Odontológicas -- Reg. número 372.396.
N9 552.886 - Imeca *- S.A.
Ind. Malharia e Confec. Afins
Reg. 372.397.
N9 552.887 - Ind. Coimbra de
Ferragens S.A. - Reg. 372.398.
N9 552.888 - Ind. Coimbra de Ferragens S.A. - Reg. 372.399.
N9 552.890 - Ind. de Óleos e Derivados S.A. Inoldesa - Reg. numero 372.400.
N9 552.891 - Ind. de óleos e Derivados S.A. Inoldesa - Reg. número 372.401.
N9 552.922 - Oliveira, Paixão &
Mendes Ltda. - Reg. 372.402.
N9 552.931 - -Lab. Lepetit S.A, Reg. 372.403.

1\79 552.946 - Hospedagem Calara'
Ltda. - Reg. 372.407.
N9 552.947 - Hospedagem Carioca
Ltda. --. Reg. 372.408.
N9 552.960 - Café e Bar Vila de
Igreja Ltda. - Reg. 372.409.
IV 552.961 - Café Matoso Ltda. Reg. 372.410.
N9 552.971 - Mercearia Ana Nery
Ltda. - Reg. 372.411.
IV 552.972 - Bar e Restaurante
Ernesto Ltda. - Reg. 372 412.
N9 552.973 - Café e Restaurante
Santo Antonio Ltda. - Reg. número 372.413.
N9 552.977 - Café e Bar Vasquinho Ltda. - Reg. 372.414.
N9 552.890 - Café e Bar Içaro Limitada - Reg. 372.415.
N9 552.981 - Café e Bar Sulhões
Marcial Ltda. - Reg. 372.416.
N9 552.985 - Dr. Giannino Vilardi
- Reg. 372.417.
N9 552.995 - Grassi S.A. Ind. e
Com. - Reg. 372.418.
' N9 552.996 - C1rassi S.A. Ind. e
Com. - Reg. 372.419.
N9 552.998 - Gra.ssi S.AC. Ind.
e Com. - Reg. 372.420.
N9 553.008- J H P Edições Ltda.
- Reg. 372.421.
1n19 553.023 - 1-anificadora 840 Ltda.
- Reg. 372.422.
N9 553.032 - Resmaltin Prod.
Quim. Ltda. - Reg. 372.423.

N9 553.096 - Ind. de Artefatos
de Borracha Riello Ltda. - Reg.
n9 372.424.
N9 553.113 - Tecnion Ind. Itda.
- Reg. 372.425.
N9 553.1á - Irmãos Rim Ltda.
Reg. 372.426.
N9 553.128 - Comp. Armazéns Gerais Excelsior Cage - Reg. 372.427.
N9 553.133 - Movibasa - RepreS.
Ltda. - Reg. 372.428.
N9 553.206 - Rodolpho Maibon
Moreira - Reg. 372.429.
N9 553.208 - Madeiras Lira Ltda.
- Reg. 372.430.
N9 553.209 - Marcas Distrib. de
Abrasivos Ltda. - Reg. 372.431.
N9 553.212 - Ferva' - Ind. e Com.
de Blocos e Art. de Cimento Ltda.
- Reg. 372.432.
Irmãos Arruda GON9 553.223
mes, Ltda. - Ind. e Com. - Reg.
11 9 372.433.
f N9 553.237 - Messias Gonçalves,
1Filho & Cia. - Reg. 372.434.
N9 553.243 - Barreira & Arruda
Ltda. - Reg. 372.435.
N9 553.254 - Usina Evereste Ind.
e Com. S.A. - Reg. 372.436.
N9 553.333 - Emp. Gráfica O Cruzeiro S.A. - Reg. 372.437.
N9 553.337 - . Emp. Gráfica O Cruzeiro S.A. - Reg. 372.438.
N9 553.346 - Emp. Gráfica O Cruzeiro S.A. - Reg. 372.439.
N9 533.373 - Oliveira Fidhos Ltda.
- Reg. 372.440.
N9 553.381 - J.' P. Guimarães
Reg. 372.441.
IV 553.389 - Seager Evans & Co.
Litd. -- Reg. 372.442.

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

Divulgaçáo n 9 1.047
PREÇO: NCr$ 0,50

A venda:
Na Guanabara
Seção de Vendas:
Avenida Rodrigues Alves n 9 1
Agência 1: Ministério da Fazend:.
Atende-se a pedidos pelo serviço de Reembôlso Postal •
Em Brasília
Na Sede do D.I.N.

N9 553.463 - Super Mercado Astro
S.A. - Reg. 372.443.
N9 553.475 - Super Mercado Astro
S.A. - Reg. 372.444.
N9 553.477 - Super Mercado Astro
S.A. - Reg. 372.445.
N9. 553.478 - Super Mercado Astro
S.A. - Reg. 372.446.
N9 553.566 - Cons. Grelo Ltda.
- Reg. 372.417.
N9 553.606 - José Silva Conceição
- Reg. 372.448.
N9 553.801 - Kleber Confec. Ltda.
- Reg. •372.449.
N9 553.805 - Sod. Santa Marta
Ltda. Turística Hotel - Reg. número 372.450.
1‘19 553.807 ----t Confec. Bel Arni LI.
mitada
Reg. 372.451.
N9 553.809 - Artefatos de Cimento Timbuy Ltda. - Reg. 372.452..
N9 553.814 - Irmãos Frias - Reg.
n9 372.453.
N9 553.815 - Roberto Conte
Reg, n9 372.454.
IV 553.816 - J. A. de Souia Capoteire - Reg. 372.455:
IsT9 553.822 - Anastácio Rubens do
Nascimento - Reg. 372.456.
T. 553.831 - Cons. Malex Ltda..
- Reg. 372.457.
N9 553.334 - Carlos Eduardo Lyra
Barbosa - Reg. 372.458.
IV 553.840 - M. N. Cavalcanti
Cia. - Reg. 372.459.
N9 553.841 - João dos Santos Borges - Reg. 372.460.
N9 553.043 - Alvaro Esteves Costa
- Modelos - Reg. 372.461.
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N9 353.846 - A/A Skandinavisk 239 332.903 • José Jorge Chain - dias a fim de efetuarem a taxa e
149 565.281 - R. Cantina Recanto
Reg. 372.462.
Fotocopi
Reg. 372.500.
acôrdo com o Decreto no 254 de 28 de Ltda. - Reg. 375.861.
fevereiro
,de
1967.
N9 374.160 - Brasilabor - Prod.
1 9 553.857 - Walter CanaleS.
149 565-,598 -- E. Manntnmann
Farm.
Ltda. - Reg. 372.501.
Aktlengesellschaft - Reg. 375.862.
N9 553.858 - Ind. de Calçados
Certificados. expedidos
Americanos Ltda. - Reg. 372.464.
N9 397.305 - Ind. de Bebidas Dra149 568.233 - R. Cia. Incorpora..
gada Busquetti Ltda. - Reg. 372.502.
NO 555.229 - R. Terms.crist S. A. dora Carioca Incar B. A. - Registro
/419 553.870 - Zelão Bar Ltda. N9 412.217 - Prod. Aliment. Bar- Distribuidora Química e Farmacêu- 375.863.
Reg. 372.465.
Uca - Reg. 375.832.
bosa
Ltda. - Reg. 372.503.
NO 568.848 - R. Instaladora RelvaN9 553.873 - Julian ncheverri Pe249 555231 - R. Termacrist S. A. mar Ltda. - Reg. 375.864.
rca e Mauricio Rolzeia - Reg. nú- N9 469.005 - S. B. I. - S.A. Distribuidora
Química e FarmacêuNO 568.875 - R. M. V. Fabrega - Bras. de Imóveis e Adm. de Bens tica - Reg. 375.833.
mero 372.466.
- Reg. 372.504.
Reg. 375.865.
N 9 553.877 - Fiação e Tecelagem
No 555.232 - R. Termacrist S. A.
No 566.882 - R. Ind. e Com. Pro149 469.426 - Oliveira & Ferraz Li- Etstribuidora
Piratininga S.A. - Reg. 372.467.
Química e Farmacêumitada - Reg. 372.505.
tector Ltda. - Reg. 375.866.
dca - Reg. 375.834.
N9 553.880 - Clube dos Lojistas da
149 566.948 - E. Ind. e Com. Co!Lapa - Reg. 372.468.
N9 495.346 - Irmãos Raineri S.A.
149 555.233 - R. Termacrist S. A.
Ind. de Massas - Aliment. - Reg. Distribuidora
Química e Farmacên- danar S. A. - Reg. 375.867.
N9 553.881 - Vicent SCostalee - no 372.506.
dca - Reg. 375.835.
Reg. 372.469.
149 567.250 - R. Gugebral Fundiefio
149 516.494 - Ernesto Rotlischild
149 555.333 - R. Marcssiar:a. __e Car- Geral Bras. Ltda. - Reg. 375.858.
N9 553.886 - The Daw Chemical S.A.
Ind. e Com. - Reg. 372.507. pintaria 'rimei do Pasmado Ltda. 149 557.720 - R. Oscar D'Almeida
Company - Reg. 372.470.
Gomes - Reg. 375.8E9.
N9
518.539
- Tecidos M. M. Ltda. Reg. 375.836.
N9 553.899 - Ind. e Com. Atlantis
- Reg. 372.508.
No 555.820 - R. Oswaldo Almeida
NO 587.951 - R. IVroml. Palotina
Brasil Ltda. - Reg. 372.471.
Ltda. - Reg. 375.870.
149 518.554 - Tecidos M. M. Ltda. :leio Filho - Reg.-375.837.
N9 553.906 - Wyzon Farm. Ltda.
- Reg. 372.509.
N9 555.842 - R. Dei Sor Equipa149 538.374 - R. Donaldson ComReg. 372.472.
Eletrônicos Ltda. - Reg. pany Inc. - Reg. 375.871.
N9 551.034 - Confec. rFinos Sue- 149 518.578 - Tecidos M. M. Ltda. mentos
:75.837.
- R:g. 372.510.
NO 568.613 - R. Olavo , Fernandes
mar Ltda. - Reg. 372.413.
No 555.842 - R. Dei Sor EquipaN9
515.633
Dias
Mateus
S.A.
- Reg. 375.872.
N9 554.145 - Berto & Ribeiro Ltda. Com. .e Imp. - Reg. 372.511.
mentos Eletromecânicos Ltda. - ReReg. 372.474.
NO
568.691 - R. Sebe tião Guarda
gistro 375.838.
de Freitas - Reg. 375.873.
149 521.241 - Wolfgang Joaclim
N9 555.001 - Eversi S.A. Prod. Dictius
149 555.947 - R. Oldemar Schmitz
- Reg. 372.512.
149 568.809 - R. Manoel KherlaFarm. nd. e Com. - Reg. 372.475.
- Reg. 375.839.
kian S.A. Ind. e Com. de Calçados
149
521.504
Lanificios
SuIrloNO 555.244 - Cia. Siderúrgica Ita249 55.984 - R. Ultralar Apare- - Reg. 375.874.
birito - Siderita - Reg. 372 476. grandense S.A. - Reg. 372.513.
lhos e Serviços Ltda.
Registro
N o 568.829 - R. Manoel EherlaN9 521.501 - Lanifícios Sulrio- 375.840.
No 557,178 - Rota - Eng. e Com. wandense
kian S.A. Ind. e Com: de Calçados
S.A.
Reg.
372.514.
Ltda. - Reg. 372.477.
N9 535.985 - R. Ultralar Apare- - Reg. 375.875.
N9 528.794 - Irmãos Garcia & Cia. lhos e Serviços Ltda. - Registro
N9 557.552 - Piastiresina S.A. Re149 568.863 - R. Manoel Kherla- Reg. 372.515.
75.841.
sinas Sintéticas - Reg. 372.478.
Ldan S.A. Ind. e Com. de Calçados
149 533.899 - Deramica Americana
No 555.986 - Ú. tatralar Apare- - Reg. 375.876.
No 560.475 - Fiação S. Manuel Ind.
e Com. Ltda. - Reg. 372.516. lhos e Serviços Ltda. - Registro
149 568.973 - R. Remiro Almeida
S.A. - Reg. 372.479.
Gama - Reg. 375.877.
N9 536.336 -- Lab. Ludel Ltda. - 37.842.
N9 560.751 - Cia. Petroquímica
Reg. 372.517.
149 555.987 - R. Ultrajar ApareNO 675.119 - R. Empreendimentos
Bras. Copebras - Reg. 372.480.
lhos e Serviços Ltda. - Registro Apis Ltda. - Reg. 375.878.
N9 537.598 - -Cerâmica São Cae- 375.843.
N9 561.026 - Coperta Ltda. Ind.
tano S.A. - Reg. 372.518.
149 348.000 - R. Emprésa Melhoe Com. - Reg. 372,481.
NO 555.988 - R,. Ultrajar Apare- ramentos e Construções EMEC S.A.
N9 -541.377 - Iedda Siqueira CaN9 561.336 - Ind. de Calçados
Reg. 375.879.
lisos e Serviços Ltda. - Registrei
valcanti - Reg. 372.519.
Ncrid Ltda. - Reg. 372.482.
75.844.
N9
351.403 - R. Othon Bezerra de
149 541.378 - Iedda Siqueira CaN9 562.067 - Mageka Metal-Miné- valcanti - Reg. 372.820.
149 555.989 - R. Ultralar Apare- Meio, Fiação e Tecelagem S.A. rio Ltda. - Reg. 372.483.
lhos e Serviços Ltda. - Registro Reg. 375.880.
149 541.382 - Josias de Mimes
375.845.
No 463.228 - R. Ind. Com . CultuN9 562.071 - 13catex - Ind. e Cordeiro - Reg. 372.521.
a de Instrumentos Musicais Majer
Cem. de Confec. Ltda. - Reg. nú- NO 541.681 - Calcan
149
555.990
R.
Ultralar
ApareRepres. lhos e Serviços Ltda. - Registro Wolf Sznifer Ltda. - Reg. 375.881.
mero 372.431.
Cem. e Imp. Ltda. - Reg. 372.522. 375.846.
No 511.352 - R,. João José Marin
N9 562.037 - Jundiapeba - Soc.
- Reg. 375.882.
IP 541.689 - Cruzada das SenhoN9 555.993 - R. Ultralar ApareCom . Ag-ricota Ltda. - Reg. nú- ras Católicas de Campinas - Reg.
149 511.657 - F. Wylerson Z. A.
lhas e Serviços Ltda. - Registro Ind. e Com. - Reg. 375.883.
mero 372.485.
n9 372.523.
375.847.
N9 562.105 - Ind. de Móveis Fran- N9 541.704 - Maion & Cia. - Reg.
149 512.087 - R.. Citran Com. de
No 555.994 - R. Ultralar Apare- .Pratores
cise .) Bei-goma Sobrinho - Reg. nú- go 372.524.
e Automóveis Nacionais Lilhos e Serviços Ltda. - Registro mitada
mero 372.486.
- Reg. 375.884.
149 541.706 - Madeireira Japy Ltda. 375.848.
l':62.129
Tambn-e S.A. Adm. - Reg. 372.525.
149 512.990 - R. Agro Aérea S.A.
49 556.541 - R. Comol-Construtora - Reg.
1
• e. e Part. - Reg. 372.487.
375.885.
N9 541.741 - Compensados "4 B" Irmãos Mota Ltda. - Reg. 375.849.
M 5.;2.137 - Bumary - Com. de Ltda. - Reg. 372.526.
N9 524.785 - R. Ind. e Com. de
149 557529 - XL. Confecções Ltda. Feltros Feltrolândia Ltda. - RegiaCa-1...s Ltda.- - Reg. 372.488.
149 541.742 - Com pensados "4 13" - Reg. 375.850.
';r0 375.886,
N 9 562.174 - G. IáLneira &
Ltda. - Reg. 372.527.
N9 560.644 - R. R.amiro Bartz & NO 524.788 - R. Frangolândia L1Lida. - Reg. 372.489.
149 541.743 - The Cessna Aircraft Cia. Ltda. - eg. 375.851.
mitada - Reg. 375.887.
N9 532.204 - Calçados t ormani Company - Reg. 372.528.
149 561.480 - R. Ind. de Madeiras
149 548.651 - R. Ind. de Bebidas
Ltda. - Reg. 372.490.
Ltda. - Reg. 375.852.
Portuense Ltda. - Reg. 375.888.
No 562.210 - IrYmar - Com. Ma- N9 541.749 - D Carli Publicidade Rio Mourão
•
S.A.
Reg.
372.529.
d.ireira Ltda. - Reg. 372.491.
149 561.502 - R. Mor
A. Mate- NO 549.995 - R. Nilo Santos Pinto
No 541.751 - Eponlast - In'. de riais para ConstruçãoS.
- Registro - Reg: 375.889.
N.? 562.269 - Manchest,er Ind. Plásticos Ltda. - Reg. 372.530.
375.852.
Ele Lrôll lea S.A. __ Reg. 372.492.
149 550.010 - R. Nair Busoh Da149 541.752 - Epoplast
In,' de
149 561.506 - R. Bertorti Si Vave- píer - Reg. .375.890.
1 9 532.326 - Abrão Schwartz - Plásticos Ltda. - Reg. 372.5-.1.
:agua Ltda. - Reg. 375.854.
R. g. 372.493.
N9 550.022 - R. Minnesota Mining
149 541.771 - Luiz Fonseca, Ituy
N9 961.561 - R. Antônio Almir 9nd Mannufacturing Company
N9 562.639 - Coral S.A. Fab. Fonseca. Euclides Francisco de soude Tintas, Esmaltes, Lacas e Vemn - za e Heloisa Fonseca Soares - It?g. Mano de Carvalho - Reg. 375.855. Reg. 375.891.
No 550.036 - R. Societé Abeorba
Reg. 372.494.
N9 561.617 - R. Geralartes Cinen9 372.532.
149 561.118 - Lancronete Ribamatográficas Ltda. - Reg. 375.856. - Reg.. 375.892.
149
541.776
Casa
EdItôni
114..rehi
douro Ltda. - Reg. 372.495.
N9 550.075 - R. Restaurante SaNO 561.885 - R,. Ricardo Seabra
Ltda. - Reg. 372.533.
1419 565.582 - Mannesmann AktienMoura Pinto e outro - Registro .. lm Aba, Ltda. - Reg. 375.893.
149
541.785
Divisa
Dist.
V
ileogesellscba ft - Reg. 372.496.
75.857.
NO 550.083 - R. Souza & Stratib rum S.A. - Reg. 372.534.
NO 564.068. - R. Ausonia Indl. :leg. 375.894.
N9 565.583 - Mannesman Aktien149
541.786
Divisa
Dim
Viti
.ojoml Coirtrutora S. A. - Registro, N9 550.101 - R. José Martins Bargesellschaft - Reg. 372.497.
Film S.A. - Reg. 372.535.
-73.858.
eiro - Reg. 375.295.
N9 576.363 - Ind. e Com. Lune
N9 564.321 - R. Leôncio Cavalheide Placas de Plásticos e Carimbos de
NO 550.16a - 17. Paulo Pachee0
Notil;cação
Reg. 372.498.
a Magalhães - Reg. 375.859.
Borracha Ltda.
''rates - Reg.
Ficam noti;leados o; rz:on.rle,...
N o 53. t 72 - R. Laborattrlos Tira- N 50.2i - 17. D_\ raias AgenciaN9 288.072 - A Invulnerável Bras.
•
a . t. I
e F.cmotora Ltda. - Registro
S.A. Portas e Estrut. Metálicas - abaixo rewnzio.r.at".o. a et
Ottímica e Fannaéste
repartamen
t
o
no
pl
n..0
a
_u
375 . ::97.
Reg.-372.499.
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N 9 550.448 - R, Vitax S.A. - Regisi,ro 375.898.
N9 550.761 - R. Cia. de Tecidos
São Paulo - Reg. 37,,.899.
NO 50.793 - R. Cia. de Calçados
DNB - Reg. 375.9011.
N9 550.911 - R. Auto Peças Bom
Jesus Ltda. - Reg. 375.991.
N o 553.919 - R. jacob Pantzer Reg. 375.902.
N9 550.952 - R. Renê Brulhart Reg. 375.903.
N9 551.294 - R. Barworth Steel
Works do Brasil Metelúrgic:a S.A. Reg. 375.204.
N9 551.395 - R. arworth Steel
Works do Brasil Metalúrgica S.A. Reg. 375.905.
No 551.'391 - R.. Lanches Novecentos e 24 Ltda. - Reg. 375.906.
NO 551.496 - R. Ayu Cosméticos
Ltda. - Reg. 375.907.
No 551.550 - R. Frederico Manoel
Ferreira Prado - Reg. 375.908.
No 551.586 - R. Kiyoshi Inoue Reg. 375.909.
NO 551.618 - R. Amaury Crivela
Costa - Reg. 375.910.
N9 551,651 - R. Editôra :Banas S.A.
- Reg. 375.911.
No 551.653 - R. Nakamura & Cia.
Ltda. - Reg. 375.912.
No 551.660 - R. Pennsalt Chemicais Corporation - Reg. 375.913.
NO 551.788 - R. Lambreta do Brasil S.A. Inds. Mecânicas - Registro 375.914.
N9 551.800 - R. Sociedade Vinícola
Rio Grandense Ltda. - Reg. 375.915
No 551.805 - R. Confecções e Benefic:ame,nto de Tecidos S.A. - Registro 373.916.
No 551.806 - R. Confecções e Beneficiamento de Tecidos Ltda. - Registro 375.917.
N9 551.818 - R. Antra,n.ik Kissajikian - Reg. 375.918.
N9 551.620 - R. Transportadoia
Horizonte Ltda. - Reg. 375.919.
N9 551.827 - R. Arlindo Nunes Rodrigues - Reg. 375.920.
NO 551.835 - R. Asberit S.A. Reg. 375.921.
N 551.836 - R. Asberit S.A. Reg. 375.922.
N 551.837 - R. Asberti S.A. Reg. 375.923.
N 551.838 - R. Asberti S.A.
Reg. 375.924.
N 551.841 - R. Asbert•i S.A. Reg. 375.925.
N 551.861 - R. Demétrio C. Serratine - Reg. 375.926.
N 551.885 - R. Ramirez Martins
Gomes - Reg. 375.927.
N 551.892 - R. Elza Romano Reg. 375.928.
N 551.917 - R. Cepec Cia. de Estudos Patentes e Empreendimentos de
Concreto S.A. - Reg. 375.929.
,N 552.084 - R. Coelho & Ca. Limitada - Reg. 375.930.
N 552.090 - Parke, Davis & Company - Reg. 375.931.
N 552.095 - R. Algemene Kunstziide Unie N.V. - Reg. 375.932.
N 552.103 - R. Romeu Chap Chap
- Reg. 375.933.
N 552.110 - R. Cia. Potengy Indl.
- Reg. 375.934.
N 552.147 - R. Indl. Madeireira
Pato Branco Ltda. - Reg. 375.935.
N 552.148 - R. Inseticidas Assai
Ltda. - Reg. 375.936.

N 552.180 -R. Boncompgni & Souza Ltda. - Reg. 375.937.
N 552.220 - R. Schering Corporation - Reg. 375.938.
N 552.225 - R. Distribuidora Record de Serviços de Imprensa Limitada - Reg. 375.939.
N 552.334 - R. O. Ribeiro júnior
& Cia. Ltda. - Reg. 375.940.
N 552.434 - R. Cibrafi Cia. 13rasi1ieira de Crédito Financ:amento e
Investimentos - Reg. 375.941.
•
N 552.454 - R. Farmácia Droga
Hirata, Ltda. - Reg. 375.042.
N 552.471 - R. Francisco Di Bella
- Reg. 375.943.
N 552.475 - R. Cia. Bras. de Serviços Portuários Serviport. - Registro 375.944.
, N 552.476 - R. Cia. Bras. de Serviços Portuários Serviport - Registro 375.945.
N 552.483 - R. Agência Nacional
de Turismo Ltda. - Reg. 375.946.
N 552.485 - R. Cia. Internacional
de Engenharia e Construções - Registro 375.947.
N 552.438 - R. Fábrica de Piano
Bomnejeg Ltda. - Reg. 375.948.
N 552.490 - R. Gilberto Esteves
Martins - Reg. 375.949.
N 552.514 - R. Coluna Sociedade
Editõra Ltda. - Reg. 375.950.
N 552.516 - R. João A. Guarnieri
Pilho - Reg. 375.951.
N 552.541 - R. Nilo Santos Pinto
- Reg. 375.952.
N 552.570 - R. Edmundo Ahrens
& Cia. - Reg. 375.933.
N 552.788 - R,. L. Coutinho & Cia.
- Reg. 375.954.
N 553.330 - R. Emprêsa Gráfica
O Cruzeiro S.A. - Reg. 375.955.
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N 554.039 - R. Mercearia Jeanette
Ltda. - Reg. 375.956.
N 555.103 - R. El Dorado Pálace
Hotel - Reg. 375.957.
N 555.111 - R. Ind. Mecânica t
Plásticos Gabb Ltda. - Registro
375.938.
N 555.117 - E. C.G.T. Cia. Geral de Transportes - Reg. 375.59.
N 555.119 - R. Temerfil S.A. Fibras Têxtis - Reg. 375.930.
N 555.127 - R. Confecções Sargimond Ltda. - R. e. 375.951.
N 552.208 - R. Luiz Antônio }meflinger - Reg. 375.962.
N 555.209 - R. P enrese,ntação Vitória de Seguros Ge ais Ltda. - Registro 375.263.
N 555.502 - R. Fermegin Ferros e
Metais em Geral para Ind. e Con.érReg. 375.964.
cio Ltda.
N 555.503 - R. Agropar Agro-Pecuária do Araguaia Ltda. - Registro
375.965.
N 555.509 - R. Nina Gargiulo Nottoll e outro - Reg. 375.956.
N 555.516 - R. Fábrica de Caixas
de Madeira Sarapuhy Ltda. - Registro 373.967.
N 5.22 - R. Isaaè Eduardo Rage
Meluf - Reg. 37.968.
N 55.524 - R. João Franchozza Reg. 375.969.
N 555.526 - E. Maria José Gil Reg. 375.970.
N 553.533 - R. Plásticos Edos Ind.
e Com. Ltda. - Reg. 37.971.
N 555.538 - R. Nito Importação e
Exportação Ltda. - Reg. 375.972.
N 555.616 - R . José Keglevich Reg. 375.973.
•N 555.617 - R . Mansur José Farhat - Reg. 375. 974.
,27
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N 555.620 - R. Natal Tecnie
Com. e Represcetações Ltda. - Re.
gistro 375.915.
NO 535.663 - R. Birs Beteilit•tinga
und Verwaltungsgellschaft A. G. Rcoj. 375.976.
N9 555.664 - R. Fundem/ Com. o
Ind. Ltda. - Reg. 375.9 n 7.
1\1.9 555.751 - R. Cia. de Mineração Serra da Moeda. -- Reg. 375.079.
N° 5:-5.513 - R. Waldemar
ny &
Ltda. - Reg. 375.979,
No 555.818 - R. Panificadora Avivai
Reg. 375.983.
NO 5E5.916 - R. Confecções Saint,Cyr Ltda. - Reg. 375.981.
NO 555.057 - R. Laboratório São
Luiz Ltda. - Reg. 375.982.
N o 555.834 - P. Asberit S. A. •=.•
Reg. 375.9E3.
N° 553.910 - R. Societe Rhodiace- Reg. 375.934.
• NO 555.911 - R. Societe Rhodiaceta - Reg. 375.985.
No 555.913 - R. Societe Rhodiace::a - Reg. 375.986.
N9 555.915 - R. Societe Rhodiace- Reg. 375.987.
N° 555.925 - R. Gustav Raab
Cia. Ltda. - Reg. 375.938.
N° 555.939 - R. Nelcina Maria da
conceição - Reg. 375.989.
N9 555.998 - R. Móveis de Aço
:,•lascarenhas Ltda. - Reg. 375.990,
No 553.000 - R. Móveis de Aço
lascarenhas Ltda. - Reg. 375.991.
NO 553.001 - R. Desliza Recupe.
'adora Têxtil Ltda. - Reg. 375.992.
N O 556.290 - R. Cadib S. A. Com .
3 Ind. - Reg. 375.993.
N° 556.769 - R. Tovias & Cia. Reg. 375.994.
No 557.020 - R. Frigorífico Ren.
aer S. A. Produtos Alimentícios
375.995.
.
NO 557.022 - R. Metalúrgica Vera
Ind. e Com. Ltda. - Reg. 375.996.
NO 557.036 - R. Ind. Elétrica
WTW Ltda. - Reg. 375.997.
No 557.040 - R. Com , e Navegação Tarran Ltda. - Reg. 375.998.
Certificados expedidos
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No 558.021 - R. Metalúrgica Beprace S. A. Ind. e Com. - Registro 375.9999.
No 558.024 - R. Editôra e Importadora Musical Fe/ mata do Brasil
Ltda. - Reg. 376.000.
N9 558.026 - R. Editôra e Importadora Musical Fermata, do Brasil
:.,tda. - Reg. 376.001.
NO 558.030 - R. Calumin Arte'atos de Alumínio Ltda. - Regisro 376.002.
N O 558.031 - R. Tapeçaria De:,oração e Com . de Móveis Estofa doo
A Genial Ltda . - Reg. 376.003.
N° 558.036 -- R. Lanifício Santa
3ranca S. A. -- Reg. 376.004.
No 558.037 - R. Lanifício Santa
3-anca S. A. - Reg. 376.005.
NO 558.051 - R. Mário 'de Azevedo Carvalho e outro - Reg. 376.006,,
No 558.052 - R. O. Freitas Villa
.^Â Cia. Ltda. - Reg. 376.007.
No 558.058- R. Ilenkel & Cie.
3mbE: - Reg. 376.008.
N° 558.059 - R. Skil Corporation
- Reg. 376.00 9.
No 558.067 - R. Calçados Déa
'n rtada - Reg 376.010.

Z758 Quinta-lera oP
R. Américo Pereira
N9 558.068
tios Untos - Reg, 376411.
No 558.089 - R. • José Zapparolla
Júnior - Reg. 376.012.
1\P 558.101 - R. Aldemar Berardo. Gomes - Reg. 376.013.
BP 558.103 - R. Aços Finos Pira;5. A. - Reg. J16.014.
N9 553.111 - R. Aços Finos Pirali 3, A. - Reg. 376.015.
No 558.118 - R. Aços Pinos PiraMI S. A. - Reg. 376.016.
No 558.121 - R. Cond.. 24ercanRadrigues Ltda. - Reg. 376.017.
No 553.123 - R. Dilia Fernanda
• Silvs: Vieira - Reg. 376.018.
:g° 55y .124 - R. Serraria DouraLida. - Reg. 376.019.
A,' 556.128 - R. Ottilio DaliamaRa - Reg. 376.020.
N9 553:130 - R. Lido Lembi ?2g. 373.021.
No 553.131 - R. Lido Lembl
22,g. 373.022.
N",' 558.155 - R. Luiz Tabachl
& Cia. Ltda. - Reg. 316.023.
N° 558.138 - R. Presin Aparelhos
étricos e Eletrônicos Ltda. tistrJ 373.024.

NO 556.139 - R,. Investilar Investimentos e Incorporações Imobilialas Ltda. - Reg. 376.025.
N9 558.144 - R. Paulibara ElétriLt3a. - Reg. 376.026.
1\TO 558.149 - R. Fábrica de Pretas Creso Ltda. - Reg. 376.027.
N O 558.163 - R. Sebring Manufaara Nacional Auto-Peças - Regiao 376.028.
N° 558.164 - R. Sebring Manufarira Nacional Auto-Peças - RegisIvo 376.029.
N9 558.181 - R. Com . e Repre.
pntações Udeprat Ltda. - Regis• 378.030.
N9 558.187 -_R. E. Gozzo - Retstro 376.031.
NO 558.139 - R. Ind. de Malhas
tipotex Ltda. - Reg. 376.032.
N O 558.198 - R. Artefatos de Te;dos Rumetex Ltda. - Registro
V6.033.
N° 558.230 - R. Ind. e Com. de
Itáveis e Decorações Angesta Ltda.
Reg. 376.034.
1\TO 558.235 - R. Auto Viação Utinb Ltda. - Reg. 376.035.
N9 558.236 - R. iSilárcia Brinquebs Ltda. - Reg. 376.036.
No 558.242 - R. Inds. Wagner
1. A. - Reg. 376.037.
N o 558.246 - R. plásticos São Car•
Cs S. A. - Reg. 376.038.
N° 557.043 - R. Serrapinho Dois
Pingas Ltda. - Reg. 376.039.
No 557.047 - R. Gutemberg Montiro - Reg. 376.040.
N9 557.062 - R. Trans-Kits
ko Ltda. - Reg. 376.041.
NO 557.067 - R. Lacriti - Comi.
:Importadora dê Ferramenta Ltda.
í. Reg. 376.042.
N o 557.070 - 11... Sociedade Silpa
Livros Ltda. - Reg. 376.043.
N° 557.071 - R. Metalúrgica Vicbas Ltda. - Reg. 376.044.
NO 557.078 - R. Hedutex Ltda. )g. 376.045.
N9 557.102 - R. Ind. de Fitas Jo
Wz S. A. - Reg. 376.046.
NO 557.104 - R. Ind. de Fitas JoOÇ S . A. - Reg .376.047.
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N9 557.143 - R. Kibon S. A. Inds.
Alimentícias - Reg. 376.048.
N° 557.151 - R. Tedesco Quinto 8z
Cia. Ltda. - Reg. 376.049.
N9 557.177 - R. Rota Engenharia e Com. Ltda. - Reg .376.050.
N9 557.183 - R. Pantour Pampulha Turismo S. A. - Reg. 376.051.
N9 557.184 -- R. Pantour Pampulha Turismo S. A. - Reg. 376.052.
N O 557.187 - R. Natan Berman Reg. 376.053.
N° 557.188 - R. Uiraptun Ltda. 1-te.g. 376.054.
N9 557.195 - R. Rodavias Socie.
dade Comi. de Ferros Ltda. - Reistro 376.055.
N° 557.220 -- R. Araújo &Lima Reg. 376.056.
'NO 557.221 - R. Amália Metera
Garcia - Reg. 376.057.
N o 557.222 - R. Foto Stúdio Mia-ni Ltda. - Reg. 376.058.
N° 557.232 - R. UCB (Union ChiChemische Bedrijven S. A.
minue
- Reg. 376.059.
N9 557.233 - R. UCB (Union Chi.
migue - Chemische Bedrijven S. A.
- Reg. 376.060.
N9 557.243 - R. Ind. de Impleentos Agrícolas Ltda. - Registro
376.061.
No 557.251 - R. S. A. Moinho
Sentiste Inds. Gerais - Reg. 3761062.
N O 557.261 - R. Hidraubrás Hidráulica Bras. Ltda. - Registro
376.063.
N° 557.263 - R. Pedro Berthold° &
Filhos - Reg. 376.064.
No 557.267 - R. Eutectic Weldirig
Alloys Corporation - Reg. 376.065.
No 557.282 - R. Vivaldino Teixeira Soares - Reg. 376.066.
NO 557.350 - R. Casa Vital Brasil Ltda. - Reg. 376.067.
No 557.355' - R. Ocian Comi. Leda.
- Reg. 376.068.
N" 557.356 - R. Confecções Muifastil Ltda. - Reg. 376.069.
N9 557.379 - R. Brome Ind. -Metalúrgica Ltda. - Reg. 376.070.
N9 557.381 - R. Brome Infl. Metalúrgica Ltda. - Reg. 376.071.
NO 557.457 - Regei Revestimentos
Gerais Ltda. - Reg. 376.072.
No 557.462 - R. Ind. de Artefatos
de Metais Bresser Ltda. - Registro 376.073.
N° 557.758 - R. Ind. de Implementes Agricolà Ltda. - Registro
376.074.
N9 557.839 - R. S. A. Mercantil
Tertuliano Fernandes - Registro
376.075.
N9 557.852 - R. Guarapiranga
Gol & Count/57 Club - Reg. 376.076.
No 558.016 - R. Cia. Podbol de
,kdministração Partichaes e Distribuição - neg. 376.077.
N o 558.247 - R. Ind. e Com. de
2ebo Relu° Ltda. - Reg. 376.078.
N' 558.249 - R. Fábio Rodrigue
- Reg. 376.079.
No 558.252 - R. Tecidos Cananéia
- Reg. 376.080.
N. 558.256 - R. Rompei Repres:, ntações de Máquinas e Peças Ltda. -Reg. 376.081.
N. 558.321 - R. Ind. de 2'...tefatos de Tecidos e Couros -- Chi::
varauer Ltda. - Reg. 376.032.

N. 558.326 - A. Aço - Rag. Limitada - Reg. 376.083.
N. 558.327 - R. Cartona g em S.R.
de Cássia Ltda. - Reg. 37(3.084.
N. 558.328 - R. Ind. de Artefatos Plásticos Impermetex Ltda. Registro 376.085.
N. 558.332 - R. Oficina Mecânica Elek Ltda. - Reg. 376.086.
N. 558.335 - R. Sérgio Shephanio Chofi - Reg. 376.087.
N. 558.337 - R. Cia. Agropastoril
do Rialto Ltda. - Reg. 376.088.
N. 588.358 - R. Ind. de Conservas IVIargoya - Reg. 3)6.089. •
N. 558.359 - R. Grand-Filmes Limitada - Reg. 376.000.
N. 558.376 - R. Zenha Ramos Limitada --Reg. 376.091.
N. 558..377 - R. Bracco Novotrerápica Laboratórios S.A. - Registro
376.092.

N. 558.379 - R. Bracco Novotrerápica Laboratórios S.A. - Registro
376.093.
N. 558.419 - R. Luzia Ana de
Almeida - Reg. 376.094.
N. 558.425 - R. Comi. de Imóveis Murar° Ltda. - Reg. 376.095.
N. 588.450 - R. Instituto Gammon -- Reg. 376.096.•
N. 558.451 - R. Laboratório NeoQuímica Com. e Ind. de Alfredo Martins Fernandes - Registro 376.697.
N. 558.454 - R. Irmãos Mescolotto
- Reg. 376.098.
N. 558.808 - R. Laboratório Lutécia S.A. - Reg. 376.099.
N. 558.853 - R. Brasil América
Construções S.A. - Reg. .376.160.
N. 559.006 - R. Giba Societe
Aiionyme - Reg. 376.101,
N. 559.011 - R. Tintas Ypiranga
S.A.
Reg. 376. 102.
N. 559.014 - R. Drogabir S. A.
Produtos Farmacétitcos e de Toucador - Registro 376.103.
•
N. 559.040 - R. Editora H. Ko
ersen Ltda. - Reg. 376.104.
N. 559.048 - R. Ind. Sávio de
Sorvetes Espumoni Ltda. - Registro
376.105.
N. 559.050 - R. Com . e Importação de Parafusos Valber Ltda. - Registro 376.106.
N. 550.063 - R. Pavimentado'ra
Riqueza Ltda. - Reg. 376.107.
N. 559.075 - R. Sandálias Guedel Ltda. - Reg. 376.108.
N. 559.090 -E. Anchieta Importadora Exportadora e C Comi. Ltda.
- Registro S76.109.
N. 559.092 - R. Com . e Representações Ude-Prat
Ltda. - Registro
376.110.
N. 559.137 - R. Rewal Ind. Metalúrgica Ltda. - Registro 376.111.
N. 559.142 -- R. Gian Cano Cilento - Reg. 376.112.
N. 559.148 - R. Sociedade Comi.
e ind.. A Camponeza Ltda. -- Registro 376.113.
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N. 559.320 - R. Societe Arker2riÂ,
me Tokalon - Reg. 376.116.
N.
559.711 - R. Rejj mdi, t;
Comi. de Minérios Ltda. - Registra
376.117.
N. 560.583 - R. Ana Rose - Ca,
beleireiros Ltda. - Registro 376.118,
N. 560.637 - R. Alvino Inácio
Silva - Reg. 376.119.
N. 560.638 - R. Raul Teixeir;:.
de Oliveira - Reg. 376.120.
N. 560.639 - R. Clóvis Pr‘ttes
Reg. 378.121.
N. 560.647 - R. Moraes Oliveil a
Cia. Ltda. - Reg. 376.122.
N. 560.675
R. Pau.io Canal r..va
Filho - Reg. 376.123.
N. 560.677 - R. ArmEções de Aço
Probel S.A. - Reg. 376.124.
N. 561.018 -. R. Robert Bosch
Gmbh
Registro 376.125.
Cio.'
N. 561.021 - R. Haag
- Reg. 376.126.
N. 561.102 - R. Imolpec Inclustrii
de Molas e Peças Ltda. - Registre
376.127.
N. 561.112 -- R. Ls.üz' Gonz.w
Castione Sana 6 Cia. -- Registro número 376.128.
N. 561.137 -. R. Cibraval Coml.
Bras. de Valôres Lt6a. - Registro
376.120.
N. 561.140 - R. Ind. e Com. Smcouro Ltda. - Reg: 376.130,
N. 561.141 - R. Ferramentaria e
Metalúrgica Gaer Ltda. - Registro
376.131.
N. 561.168 - R. Brasmund Sociedade Brasileira Editora e Propaganda
Ltda. - Reg. 37E3.132.
N. 561.169 - R. Zuliar Funilaria
Ind e Com. Ltda. - Registro numere
376.133.
N. 561 - R. Refin Comi, e Idl.
de Ferros Ltda. - Reg. 376-.134.
N. 561.229 - R. Stúdio Poligrá
Ltda. - Reg. 376.135.
N. 561.238 - R. Fábrica de Aparelhos de Precisão Fap S.A. - - Registro 376.136.
N. 561.254 - R. Elizabeth Gomes
Coelho. - Reg. 376.137.
N. 561.426 - R. Marquerite Loas
Baronian - Registro 376.138.
N. 561.427 - R. Abrão Kherclakian - Reg. 376.139.
N. 561.439
R. Farbenfé.briken
Bayer Aktiengesellschaft - Registro
37d.140.
N. 561.448 - R. Gestentner Ltda.
-- Reg. 376.141.
N. 561.460, - R. Raymundo Expedito Archer da Silva - Registro
376.142.

N. 561.600 - R. LaboraterápiesB ristol S.A. Ind. Química e Farmacêutica - Reg. 376.143.
N. 5W.598 - R. Laboratório Terápica Paulista S.A. - Registro ...
376.144.
N. 563.8i9 - R. Guilherme AuN. 559.190 - R. Cerâm:ca Spiati-- gusto de Vasconcellos - 12,g. 376.145.
docim •Ltda. - Reg. 376.114.
N. 563.907 - R. Kalendagrag GráN. 559.200 -- R. Claro 6 Claro fica e Editora
Reeistro número
Ltda. - Rcg. 376.115.
376.146.
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N. 564.034 - R. José- Costa de
Macedo - Reg. 376.147
N. 564.035 - R. Henri,iue Viena
Albuquerque Melo - Reg. , 376.148.
N. 564.090 - R. Metalbras Ind. e
Com. S.A. - Reg. 376.149.
N. 564.119 -- R. Ind. Eletro-Mecânica [abras SÃ. - Reg .376.150.
N. 564.120 - R. Murilo 'Gabriel
' Bezerra - Reg. 376.151.
N. 564.128 -- R. Samuel Albano
de ' Aratanha - Reg. 376.152.
N. 564.151 - R. Ind. de P.anos
Schvartztnann S. A - Registro ...
376.153.
.
N, 564 223 - R. Ciba Societe Anonytne - Reg. 376.154.
N. 564.225 -- R. Fernseh Gembh
- Reg. 376.155.
N. 564.254 - R. Com de Móveis
Viná Delmar Lida .
Registro
376.157.
N. 293.703 - Severino Ferreira
da Costa Lida.
.Reg. 376.158.
N. 397.145 - Metalúrgica Santa
Bárbara- S . A . - Reg. 376.159.
N. 467.300 - Cofibrás - Cia.
Finans Bras. - Reg. 376.160.
N. 467.314
Cofibrás
Cia
F inan .. Bras . - Reg . 376.16!.
N. 474.205 - .Financap S. A.
Adiu. e Com .
Reg. 376.162.
N. 516.625 - Garage Ana- 'Rosa
Ltda. -- Reg. 376.163.
N. 525.666 - Golgate-Palmolive
Company
Reg. 376.164.
N. 541.4-85 - Lanifício SulriogranReg. 376.165.
tlense S. A .
N. 544.537 -- Produtores Unidos
Filmes Lida. - Reg. 376.166.
N. 546.179 - Dist.' Paranaense de
Frutas c Legumes Ltda . - Registro
376,167.
N. 546.263 - Alfredo Monteverde
- Reg. 376.168.
N. 546.264 - Alfredo Montevercle
- Reg. 376.169.
N. 546.303 - Hidrotécnica Groot
Reg. 376.170.
• Ltcla

•

•

•

N. 550.405 - Vemag S. A. Veículos c. Máquinas Agrícolas - Registro 376.171. •
N. 550.771 ----- Ygara Ind. e Matehirgica S . A. - Reg. 376.172.
N. 551.429 - Altivo Cominho Moreira - Reg. 376.173.
N. 552.067 - Roberto Araklian -Reg. 376.174.
N. 552.182 - Jrca- Ind. e Comércio' Ltda . - Reg. 376.175
N. 552.264
Prod. Alimen Mo -ro
Velho Ltda. - Reg 376.176.
N. 552.907 - Carlos Eduardo d
Resende €.) Cio.
Reg . 376.177 .
N. 553.776 -- União Gancha dos
Estud Secund. - Reg. 376.178.
N. 554.965 - Sebastião Franco
de Moraes - Reg . 376.170 .
N. 555:707 - Antônio Pinto Coelho -- Reg. 376.180.
N. 555.999 - Móveis de Aço Mascarinhas Ltda. Reg.
376.181.
N. 556.058 - José Mariana Raymundo de Souza - Reg. 376.182.
N. 556.618 - Impressora Unigrai
Ltda. - Reg. 376. 83.
N. 557.471 -• Giusephe Francione
-- Reg. 376.184.
N. 558.065 - Romeu_ Silveira Ind . Associadas Lida. - Reg . número
376.185.
•
N. 559.005
Ind . de Bolsas D
As.c.enzi Ltda. - Reg. 376.186.
N. 559.213
Ourixá
Como. de
Hervas Lida. - Reg . 376.187 .
- N. 560.752 - Cia -Petroquímica
Bras. Copebrás -- Reg. 376.188.
N. 560.946 -- Aço Torsima S . A.
- Reg.
•
376. 89.
N. 561.449 - Gestetner Lida.
Reg. 376.190.
N. 561.'454 - Tapeçaria Popp Lialhada - Reg 376.191.
N. 563.024 -- Saem Fraf,. Editora
Lida. - Reg. .376.192.
N. 564.091 . Goleie
.
b. H.
Co. K. G. - Reg :stro
376.193.
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tinha Ltda . -- Reg . 376. 1 94.
N.. 564.620 - Ind. de 1 ;,d . QuíRegistro
mico Brasiquiptica Ltda
376.195.
N. 564.621 --- Ind. de P/od Quári
Brasiquimica Ltda . - Registro 376.196.
N. 564.815 -•.• Ideal S. A . Tintas e
Vernizes - Reg. .376.197.
N. 315.942 -. Rockwell Spritig And
Axle Gmmany - Reg. 376.198.
N. 446.885 - , Bar e Lanches Júlio
Prestes Lida.
Reg. 376.109.
N 452.770 - Cia. Química Rhodia
Bras. - Reg. 376.200.
N. 452.772 -- Cio. Quitnica Rhodia Bras. --- Reg. 376.201.
N, 467.292 - Cofibras
Cio. Finane . Bras.
Reg. 376.202.
N. 467.319 - Cotibras - Cia.
Financ Bras , - Reg. 376.203.
N. 467.321 -- Cohbras
Cia. Finam:. Bras. --- Reg. 376.204.
N. .468.430 -- Centro de Estudos
e Divulgação da Cultura e Americana
- Reg. 376.205.
N. 494.626 -- BrItapecira S. A.
Pedreira e Materiais de Cot-istruç.o Reg 376.2906.
IN 502.621 - Onix
Téc
de Seguro
s
Lula -- Reg .376.207.
N. 504.196 -- Jos, Com 13in:z
- Reg . 376.208.
. 50-1.477 - Confec Sularnar Limitada' -- Reg. 376.209.
N. 564.262 -- Telefona ktiebolagd
L.M. Ericsson - Reg.

N. 564.612 - Embalagens Rost.•
der Ltda.
Reg. 376.217.
N. 564.860 - Esquadrias Perro Limitada -- Reg. 376.218.
N. 565.042 -- Lob. Farm .•
Reg. 376.219.
S.A.
N. 565.121 - IVIeire Favorito Reg 376.220.
N. 565.146 - Ind . Alimenta:a Maguary Ltda.
Reg. 376.221.
N. 565.149
- Ind.
Alirnentic:a
Maguary Lida. - - Reg:stro 376.222.
N. 565.201 -- Pinos Wilvic Ltda.
--- Reg. 376.223.
N. 365.208 - ltalplast -- Ind. de
Artefatos Plásticos Lida -- Registro
376.221.
N

565.209 - Italplast

Indústria

de Artefatos Plásticos Ltda. - Regis-

tro 373.225.
N. 565.215 -- Ag roteai'. Indústriit
e Comércio e Representações . Ltda
Res.). 376.226.
•
N. 565.220 - Madereit•a Ponte Alta
Lida. - Reg. 376.227.
N 565.222 - Giacomo Cecchini
Reg. 3/6.22.8.
N , 565.225
Ca rmelo Ranucci
Reg. 3/6.229.

N. 565.237 - Congregação de San.,
tiss.mo LIedentor -- Reg. 376.230.
N. 575.266 -- Walter
Co. Li.
mirada --- Reg 376.231 .
N. 565.698 - .Prod. Roche Quilo.,
N. 564.282 - Lio Calçados Fino., e Farm. S.A. -- Reg. 376.232.
Ltda. --- Reg. 376.211.
N. 565.995 - Banco de Produção
N. 564.296 -- Guia: Irmãos S. A.
Ind . e Ag ricti:tura - Reg. 376.212. R iogranclense S . A . - Reg 376.233.
N. 564.370 -- Casa dos Estofados
N 566.972 -• Miguel Almjamara
Lida.-. Reg. 376.213.
Reg. 376.234.
N. 564.375
Cia, de Cigarros
N. 568.463 - Anastácio Manda/jos
Souza Cruz --- R'9. 376-.214.
-- Reg. 376.23 5.
N. 5o4.404
.Majet• Meyer S.A.
N. 5.68.882 - Alcides de Toledo
ind. Farm. - Reg. 376.215 .
e Silva -- Reg. 376.236.
N. 564.525 - Pneuac S. A. Com .
N. 568.887 - Org. Nhivo Lar
Initada - Reg. 376.237.
Reg., 376.216.
e Imp
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PATENTES DE PNVENÇÂO
-

emalico.eão etre se faz de acOrdo corri o art 28 do Código da Proonetiade Industrial (Decreto-lei n 9 9 903-45), em face do
Itere O de Porter i e. no 73 dc 4 de outubro de 1967 do Direfee-e"-al
VURMO N9 110.474
De 19 de maio de 1959
Société Des Usines Chimiques
ohone
Poulenc. - ftanãa.
Titulo; Processo de preparação de
c.ovos derivados da iminodibenzila.
lierivilégio de Invenção.
Pontos Característicos
2. Processo de preração de novos
;alvados da iminodibenzila. de fór'Ma geral:

n.dos no ponto 1, caracterizado pelo
2 - Um processo para a produçâo
fato de condensar uma toiperazino- de compostos e-metil-3-ceto-delta ' a,lcoll)-5 iminoctibenzila, de fórmula: 4,6 - esteróides, caracterizado por
• ,
compreender o tratamento de tomposto 6alfa-met11-3-ceto-delta 6 v
esteróide correspondente, com peróxido de hidrogênio alcalino, de modo
que se produza uma nuaira dos
4alfa-3- e 4beta-5-epóxidos correscom une halogeneto de carbamolla pondentes e tratamento dessa mistueventualmente substituído tal como ra de epóxidos com ácido sulfúrico
NH2COCI, CII3NHCOCI, (CH3)2N- concentrado em ácido acético, de
COCI ou ainda, no caso dos deriva- modo que se produza e com éste 6 dos carbarnolla e meticarbornoila, metil - 3 - ceto - delta 4,6 - escom ácido isociânico ou o isociasato teróide correspondente.
de metia.
3 - Una processo de acôrdo cem o
Finalmente, a requerente reivindi- ponto 1 ou 2, caracterizado porque os
ca, de acôrdo com o art. 21 do Có- compoatos esteróides são da série
digo de Propriedade Industlial, apro- anclrostânica.
vado pelo Decreto-lei n9 7.908 de
4 a- Um processo de acôrdo com
27 de agôsto de 1945, a prioridade o ponto 1 e 2, caracterizado porque
decorrente dos correspondentes pe- os compostos eteróides são da serie
didos depositados na França, sob os •pregnilmica.
números 769.129 e 792.476, de 30 de
5 - Um processo de ¡Wird° com
junho de 1958 e ia de abril de 1959, o ponto 4, caracter:zado porque o
respectivamente.
composto esteróide flahnente 'nandusido tem a fórmula geral:

toa qual A representa um radical hlclrocarbonado alifático saturado dlvalente, de cadeia reta ou ramificado., contendo de 2 a 4 átomos de
=tono, os simbolis X renresentando ambos, seja átomo de hidrogenia
aeja átonos de halogêneo, idênticos;
TERMO N9 110.568
5 e R'. idênticos ou diferentes, reDe
4 de julleo de 1960
e-eresentara um étomo de hidrogênio
Requerente:
Soe été Des Chimiques
eu um radical alcoila contendo de 1
e e átomos d ecarbono„ podendo o Rhõne - Poulenc - França.
edieloo p:perazinico ser substituído
Título: Processo de preparação de
pr Um ou vários radicais alcoilas novos derivados do antimônio.
bre:e:tendo de 1 a 4 átomos de carboPrivilég:o de Inevnção.
eo, emita; dito processo caracterizaReivindicaçóes
13 pelo fato de condensar ábre um
i;zeoposte de fórmula:
Processo de preparação de derivados de ontieaônio de fórmula geral;
-e-d3

'i t . '‘'It

r4ViCIQ

rc

Art.. 21 eu Decreto-lei n9 7.903, dia
27 de agesio ae 1945, a prioridadecl o
corresponce:eite pedido depos.tado na
Repartição de Patentes da Itália, em
20 de novembro de 1959, sob o nue
mero 19.333.
TERMO DE PAT.INTE N9 124.28'1
De 18 de novembro de 1960
Montecatini, Societá Generale pw.l.
L'Indústria Mineraria e Chimica Itália. - Título: Aperfeiçoamentos
relativos a vulcanização de polimeroe.
e Copolímeros de Alfa Qlefinas.
Privilégio de Invenção
Pontos Característicos
1. Aperfeiçoamentos relativos à vule
canização de pelimeros e copolimeros
de alfa-olefines amorfos, saturadoe
entre si e ou co:.'1 etileno, por melo
de percompeeo,e e.eanicos e em pra-'
eença ou em ausência de enxófre a
uma temperz : ura na escala de 130230ç C e tempos na escala de 5 minutos e 2 horas, caracterizados poraue,
em presença de cargas áridas, são
empregados como atiradores de rui-'
'canização e também como ne.utralizadores de influência ne-gaultra da cara
ga ácida sôbre o peróxido, compostos
que têm a fórmula geral do tipo

CH.
5

e;=5
"

'eree éster reativo de alcoilpiperaeina
•
ee fórmula.:

Ç;W;?,

que "I representa una resto de
ter reativo, tendo os outros simboas sSnificações dadas acima.
2. Processo de preparação de nolas derivacios da iminodibenzila deeaidos no ponto 1, caracterizado
.1(:,/fato de condensar um éster reaIvo de fórmula:

„.....s&O um derivado da piperazina, de
thranula geral:

na qual M representa 2 átomos do
hidrogênio ou d emetal alcalino ou
um átomo dp metal alcolino-terrcso,
caracterizado pelo fato de fazer-se
reagir um composto de antimônio
trivalente, part'cularmente • o tricloreto de antmônio e o óxido antimonioso, sóbre o ácido mercapto-2 hl' droxi-3 succinico ou um de seus sais
alcalinos ou alcalino-terrosos.
1 Finalmente, a- requerente reivindica, de acôrdo com o art. 21 do Código da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-lei n9 '7.903, de 27
de agreisto de 1945, a prioridade de
idêntico pedido depositado na Inglaterra, em 31 de julho de 1959. sob
o n9 26.458-59.
TERMO NO 124.214
De 16 de novembro de :960
Societa Farmaceutici Italia

Titulo: Um processo para a proAM de compostos 6-mitil-3-ceto
delta4,6 - Esteróides.
Privilégio de invenção.
Pontos CairacteristieGs
1 - tem processo para a produção
de compostos 6 -metil-ceto-cielta 4,6
esteróldes, caracterizado por comtendo os diferentes simbolos as sig- -preenderfi
tratamento do 4alfa-5nificações dadas acima.
e/ou 4-neta-5-epáóxido correspon3. Processo de preparação de no- dente, com ácido sulfúrico concentara derivados da.iminoclibenzila defi- trado em ácido acético.

em que 3 igual H, OH ou N',
R' radical sela de um ácido carbonílico, tendo ao todo • 9 átomos de
carbono,
V igual H ou P.
6 - Um processo de acôrdo com
o ponto 5, caracterizado porque o
composto esteróide finalmente produz:do é delta 6 - desidro - 6 metil - 17 alfa - acetoxi - progesterona.
7 - Um processo de acôrdo com o.
ponto 5, 'caracterizado porque o composto asteróide finalmente procioz:do
é delta 6 - desidro - 6 - metil progesterona.
8 - Um processo de actedo com
o ponto 5, caracterizado parque o
composto esteróide finalmente produzido é delta 6 - de - sidra - 6
- melei - 17 alfa - hidroxi - progesterona.
9 - Um processo de acôrda com
I) ponto 5, caracterizado porque o
Composto esteróide. finalmente produzido é caproato de delta, 6 - desidro - 6 - meti' - 17 - alfa
hidroxi - progesterona.
10 - Um proceeso de aárdo com
o ponto 5, caracterizado porque o
composto esteróide finalmente produzido é delta 6 - desidro - 6 - metil - 21 - fluor - 17 alfa - acetoxi - proeesterona.
11 - Um processo para a produção de um composto 6 - metil -- 3
- ceto - deita 4,6 - esterólde, ta/
como descrito em qualquer dos exemplos.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção -Internacional e o

Ga

em proporções de 0,01 a N partes Cã'
pêso por 100 partes do polímero ou
copolímero presente na mistura.
2. Aperfeiçoamento de wird° com:
o ponto 1,caracterizado porque são
usados, de preferência ,como composto
de quinono-imlna, a p-benzo-quinonodioximae a 0,0' clibenzoil-p benzo-quinono-dioxima e o p-nitroso-fenol.
3. Aperfeiçoamento de acôrdo caiei
os pontos 1 e 2, caracterizado porque
se adiciona o composto de quinenoimina a mistura, em proporções que
variam de 0,2 a 7 partes em pêso por
100 partes de polímero ou copolimaio.
4. Aperfeiçoamento de acôrdo com
os pontos precedentes, caracterizado
porque são empregados de 0,5 a 3 O,
de preferência, de 0,5 a 15 átomos-grama de enxtdre por moi de per&
xido.
A requerente reivindica de acôrdie
com a Convenção Internacional e 9
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fato do bis(tiofosforil) disulfeto
— Um processo para preparação clorosulfônico por moi do citado corá- pelo
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903 de
formar de 15 a 90% da mistura de
fato
do
tricioreto
elo
p
posto
anilina,
de
um
composto
disulfonil
claret0
agôsto
de
1945,
a
prioridade
do
N'T de
de fósforo ser adicionado em um pre- um acelerador convencional e um bi3
Correspondente pedido depositado na tendo a fórmula estruutral geral;
ríodo de pelo menos 1 1/2 horas, bem (tiofasforil) aisulfeto.
p,epartição de Patentes da Itália, em
como pelo fato da temperatura da
8 — Aperfeiçoamento em ou relati.
ji) de novembro de 1959, sob n9 19.332.
mistura de produtos, durante a adi- vo a aceleradores para a vuloani.za.
ção do tricloreto de fósforo, ser da ção de borracha com enxofre, de acena
ordem de 75-130 graus C.
do com o ponto 1, caracterizado pelo
\têtRMO DE PATaaNTE ,N9 125.802
De 11 de janeiro de 1961
( Merck & Co.., Inc, — Estados Uniaos da América.
.
ri.do a fórmula estrutural geral:
e sulfonil cloretos de anilina" —
privilégio da invenção.
r
Pontos ' Características

, 1 — Um processo para preparação
le um composto sulfcnil • cloreto tenlo a fOrplula estrutu:s1 geral:

7 — Uni processo de acordo com o
ponto 6, caracterizado pelo fato da
temperatura da mistura de produtos
ser da ordem de 75-85 graus C.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacionl e o
Art. 21 do Decreto-Lei n9 7.903, de
27 de ageato de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes nos Estados
n qual R- é selecionado do grupo Unidos da América, em 13 de janeiro
consistindo de hidrogênio, alogeno, e de 1960, sob n9 2.099.
grupos nitro, alquila inferior, sacoxi
inefrior e amima e R2 é selecionado
do grupo consistindo de hidragenio e TERMO DE PATENTE N9 127.024
grupos alquila inferiores, caracterizaDe 23 de fevereiro de 1961
do pelo fato de compreender a operação de pôr em contato ácido cloro- Requerente: Imperial Chemical In,
sulfônico e um composto de anilina dustries Limited — Inglaterra.
tendo a fórmula estrutral geris
Título: "Aperfeiçoamento em ou relativo a Aceleradores para a vulcanização de borracha com enxofre".
— Privilégio de Invenção.
Pontos Característicos

na qual R1 e selecionado do grupo
consistindo de hidrogênio, alogeno e
grupos nitro, alquila inferior, o amino; R2 é selecionado do grupo consistindo de hidrogênio e grupos alquila infeiores; e R3 é seleciondo do
grupo consistindo de hidrogênio e
grupos sulfonil cloreto, caracterizado
pelo fato de compreender a operação
de por em contato ácido cloro sulfônico e um composto de anilina tendo a fórmula estrutural rosrel;

na qual ata e R2 têm as significações dadas acim, em uma proporção
molar de excesso do ácido clorosulfônico, a uma temperatura e por um
tendo suficientes para a sulfonação
do- citado composto de anilina, mediante reação do mesmo com o ácido
clorosulfônico e para que dita reação
se complete, de modo que substancialmente todo o referido composto
de anilina seja consumido na reação
e seja obtida u'a mistura de produtos
contendo derivados de sulfonaç'áo do
citado composto de anilM, inclusive
o mencionado composto sulfonli cloreto, e a seguir adicionar, à citada
mistura de produtos, tricloreto de
fósforo e manter a mistura resultante a uma temperatura e durante uni
tempo suficientes para permitir a
reação do tricloreto de fósforo e correspondente aumento da quantidads
do citado composto sulfonil cloreto
na dita mistura de produtos, o &Icloreto de fósforo sendo adicionado
gradativamente à mistura de produtos e e uma velocidade substancialmente igual à velocidade de consumo
do mesmo pela mencionada reação.

1 — Aperfeiçoamento em ou rela.
tivos a aceleradores para a vulcana.
zaçã,o de borracha, natural ou einté,
acta com enxôfre, caracterizado pelo
fato do acelerador usado ser u'a mistura de um acelerador de borracha
convencional e um bis(tasfaaaosin
sulfeto da fórmulas.
a,n qual R1 e R2 têm as significações dadas anteriormente, em uma
proporção molar de um excesso de
aciao clorosulfonico, a uma temperatura e durante um tempo suficientes
para sulfonação do dito composto de
anilina mediante reação do mesmo
com o ácido clorosulfônico e para
que dita reação se complete, de modo
que substancialmente todo citado
composto de anilina seja consumido
na reação e seja obtida ú'a mistura
de produtos contendo derivados de
sulfonação do menciondo acomposto
de anilina, inclusive o referido composto disulfonil cloreto, e a seguir
adicionar, a citada mistura de produtos, tricloreto de fósforo, e manter
a mistura resultante a uma temperatura e durante um tempo suficientes
para permitir reação do tricloreto de
fósforo e correspondente aumento da
quantidade do mencionado composto
disulfonia cloreto na citada mistura
de produtos, o tricloreto de fósforo
endo adicionado à mistur ade produtos gradtivamente e a uma velocidade substancialmente igual à velocidade de consumo do mesmo pela
citada reação.
3 —UM processo de acorde com o
ponto 2, caracterizado pelo fato de no
contto de ácido clorosulfônico com o
mencionado composto de anilina a
proporção molar ser de no mínimo 8
moles de ácido clorosulfônico por moi
de composto de anilina. cem como
pelo fato do tricloreto de Maroto ser
adicionado 4 ditada mistura de produtos em um período de pelo menos
cêrca de 1 1/2 horas e a temperatura da mencionada mistura de produtos, durante a adição do +,ricloreto
de fósforo, ser de 75-130 graus ta
4 — Um -processo de acorda com o
ponto3, coracterizado pelo fato da
temperatura da mistura de produtos
ser da ordem de 75-85 graus C.
5 — Um processo de acôrdo com
o ponto 2, caracterizado pelo fato do
composto anilina ser 5-cloroanilina e
o composto disulfonil cloreto aer o 5cloroanilina-2, 4-disulfonil cloreto.
S — Um processo de acôrdo com o
ponto 3, caracterizado pelo fato da
no contato de ácido clorosulfônico e
composto de anilin, aproporofto molar
ser de pelo menos 5 moles de ácido
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fato do bis(tiofosfril) disulfureto contitutir de 30 a 70% da misttra de
um acelerador de borracha convencio.
nal e um bis (tiofosforil) disulfeto.
9 — Aperfeiçoamento em composa
çoes aceleradoras de vulcanização de
borracha, caracterizado pelo fato das
ditas composições serem constituídas
por aceelradores convencionais - bis
(tiofosforil) disulfetos da famlia
:4
1

R
na qual cticla R é um grupo alquila,
cicloalquila.Grila ou aralquila, em que
razão do- primeiro para o segundo
acaleradodor está n faixa de 10:90
a 85:15, para uso na vulcanização de
borracha natural ou sintética por
aquecimento com enxofre.
10 — Aperfeiçoamento em composições vulcanizáveis de borracha, natu.
ral ou sintética, caracterizado pelo
fato de conterem enxofre, um acelera.
dor devalcanização convencional e
um bisal
ofosforil) disulfeto como aci.
ma definido e, opcionalmente, negro
de fumo de fornalha.
A requerente reivindica de acordo
com a Convencional Internacional e
o Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de
27 de agosto de 1945, as paoridadea
dos correspondentes pedidos, deposi.
lados na Repartição de Patentes da

Inglaterra, em 23 de fevereiro de
sob n9 6.314 e 3 de fevereiro de 1961.
na qual R. e um grupo alquila, oleio- — Rio de aJneiro.
alquila, arila, ou aralquila.
2 -- Aperfeiçoamento em ou relaDE PATENTE N.9 129.870,
tivo a aceleradores para a vulcaniza- TERMO
DE 8 DE JUNHO DE 1961
ção de borracha com enxofre, de acôrdo com o ponto 1, caracterizado pelo
Monsanto Company.
fato de cada R, na dita fórmula ser Depositante:
Louis, Missouri, Estados Unidos
uni grupo alquila tendo pelo menos daSt.
América do Norte.
3 átomos de carbono.
Pontos
característicos de:z"Aper.
3 — Aperfeiçoamento em ou relati. feiçoamentos
em ou relativas: ao travo a aceleradores para a vulcaniza- tamento e aplciação de filamentos .de
ção de borracha co menxofre, de ecoe. poliamida". (Privilégio de invendo com o ponto 2, caracterizado pelo ção).
fato de cada R da dita fórmula ser
um grupo alquila secundário ou ter.
Pontos característico
ciário.
4 — Aperfeiçoamento em ou relata
1. — Aperfeiçoamentos em ou revo a aceleradores para a vulcaniza- lativos ao tratamento e aplicação de
ção de borracha co menti:are, de acor. filamentos de poliamida compreendendo com o ponto 1, caracterizado pd do um processo de tratamento de fa
fato do acelerador de borracha con. lamentos de poliamide, caracterizado
vencional ser um composto contenou pelo fato de impregnar filamentos de
enxofre.
nylon com uma emulsão aquosa, con5 -a Aperfeiçoamento em ou relati- tendo uma triglicerida, tendo a fórmula estrutural:
vo a aceleradores para a vulcan
çã,o de borracha com enxofre, de
acôrdo com o ponto a caracteriza .,
pelo ' q to da quantidade usada da mistura de um acelerdor de borracha em.
vencional e um bis(tiofosforia d* -feto ser de ordem de 0,5 a 10% do
pêso de borracha.
6 •— Aroa aoarnento em ou relate
vo a aceleradores para a vulcardza,
•
(Ao de borracha com enxofre, de acôr.
do com o ponto 5, caracterizado pelo
fato da quantidade da mistura de um onde R designa radicais alifáticos,
acelerador ,de borracha convencional dois dos quais tendo 1 a 5 átomos
e um bis-tfofosforil) disulfeto ser da de carbono e, no máximo uma ligação
ordem de 0,5 a 2% do pêso de boa. dupla carbono a carbono e um dos
racha.
7 -- Aperfeiçoamento em ou re. quais tendo 12 a 22 átomos de caio
letivo a aceleradores para a vulcani_ carbono a carbono, e se estirar os fia
zação de borracha com enxofre, de lamentos, assim imp regnados, Para
adiado com o ponto 1, oaracterizado aumentar a sua orientação molecular.
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os filamentos durante 4v estiramento filamentos de pollamidail compreentendo um teor de trig/icerida de Or- dendo una filamento de reika orienca de 0,05 a cérea de 3,0% por peso. tado, obtido de aceirdo Cora o prodos pontos 1-9, carecterizado
2. - Aperfeiçoamentos em ou re- cessofato
da resistência à flexão aperlativos ao tratamento e aplicação de Pelo
filamentos de poliemida compreenden- feiçoada e melhor adesão à borracha
do um processo, de acordo Com o e contendo uma triglicerida, tendo a
ponto 1, caracterizado pelo fato de fórmula earvtural:
se efetuar o estiramento a uma temperatura elevada superior a 1400C e
RCOOC,H.,
Inferior à temperatura, na qual ocorI
re o agrupamento dos filamentos.
3. - Aperfeiçoamentos em ou reRC_
H
lativos ao tratamento e aplicação de
N.,
filamentos de poliamala compreendendo um processo de tratamento de
_
filamentos de nylon, caracterizado
pelo fato de se impregnar filamentos
de nylon com uma emulsão aquosa.
contendo diaeeto-linoleina e se es- onde A designa radicais enfáticos,
tirar os ditos filamentos, para au- dois dos quais tendo 1 a 5 átomos de
mentar a orientação molecular dos carbono e, no máximo, unia ligação
mesmos, as filamentos durante o es- dupla carbono a carbono e um dos
tiramento tendo um teor de diaceto- quais tendo 12 a 22 átomos de carricinoleina de cérea de 0,05 a cêrca bono e, no máximo,
5 ligações dude 3,0% ,por pêso.
plas carbono a carbono numa propor4. - Aperfeiçoamentos em ou re- ção de cérea de 0,05 a cêrca de 3,0%
letivos ao tratamento e aplicação de por peso.
filamentos de pollamida compreen11. Aperfeiçoamentos em ou reladendo um processo de tratametno de
filamentos de nylon, caracterizado tivos ao tratamento e aplicação de
pelo fato de se impregnar filamentos filamentos de poliamidas compreende nylon com uma emulsão aquosa, dendo Um filamento de nylon oriencontendo diaceto-linoleina e se esti- tado. obtido de acórdo com o prorar os ditos filamentos, para aumen- cesso dos pontos 1-9, caracterizado
tar a orientação molecular dos mes- pelo fato da resistência à flexão apermos, os filamentos durante o estira- feiçoada e melhor adesão à borracha
mento tendo usa teõr de diacettalino- e conter diaceto-ricinoleina numa
linoleina de oêrca de 0,5 a cerca de proporção de cerca de 0,05 a cerca
3,0(".., por peso.
de 3,0%, por peso.
5. - Aperfeiçoamentos em ou re12. Aperfeiçoamentos em ou relalativos ao tratamento e aplicação de tivos ao tratamento e aplicação de
filamentos de poliemida compreenden- filamentos de polianaidas compreendo um processo de tratamento de dendo uni filamento de nylon orienfilamentos de nylon, caracterizado
obtido de acórdo com o propelo fato de se impregnar filamentos tado,
de nylon com uma emulsão aquosa, cesso doe pontos 1-9, caracterizado
contendo diaceto-linolenina e se es- pelo fato da resistência à flexão
tirar as ditos filamentos, para au- aperfeiçoada e melhor adesão à bormentar à orientação molecular dos racha e conter diaceto-linolelna numa
mesmos, os filameotos durante o es- proporção de cérea de 0,05 a cerca
taramento tendo um te6r de dieceto- de 3,0% por peso.
linclenina de.cérca de 0,5 a cérea de
13. Aperfeiçoamentos em ou rela3e(e, per peso.
tivos ao tratamento e aplicação de fi6 - Aperfeiçoamentos em ou re- lamentos de poliamIdas compreen-

lativos ao tratamento e aplicação de
filamentos de poliamidas compreendendo um processo de actirdo com o
ponto 3, caracterirado pelo fato de se
efetuar o Estiram en to a uma temperatura elevada superior a 14Cl er e
inferior à temperatura, na qual ocorre o agrupamento dos filo-inertes e
onde a emulsão contém tun agente
emutsificador tênclo-ativo não idnico.
'7. - Aperfeiçoamentos em ou re/ativos ao tratamento e aplicacãorie
filametnos de poliarnidas compre:lidei/do um processo de aceirdo com o
ponto 4. caracterizado pelo fato de te
efotusr o estiramento a ume temporotura elevada superior a 140'aa. e inferior à temperatura, na qual ocorre
o agrunamento dos filamentos e onde a emu1s6,o contém um agente
emulaificador tansio-ativo não Jónico.

TIIRMO N9 183.001 DE 29 DG
porção de cérea de 0 105 a cerca de ..
3,096, por peso.
~Irã:mo DE 19a1
16. Aperfeiçcamentos em me rela- Requerente: Beecha anCiroup
tivos ao trztamento e processo para raired - Inglaterra:
preparação de uma emulsão aquosa
estável, contendo unia triglic.erida e Titulo: Um Processo de Preparaçãe
um agente einunificador para isso, dé
a ser usada no processo definido nos
Privilégio de Invenção
pontos 1-9, caracterizado pelo fato
Pontos Característicos
de se misturar a unia temperatura na
escala de 259 a 509C, uma triglice- 1 - Um processo de'preparação de
rida, tendo a fórmula estrutural:
penicilinas de fórmula:

e , seus saia não tóxicos, em que RI.
é alquila, ou alquenlia„ arab:Lune, cicleexila ou alquila de cadeia reta,
terminada por um sistema de anel
heterocklico quando R2 fôr hidroe
gênio, cada um dos símbolos R1 e Re
podendo ser alquila. alquenila ou arila5 ou RI e R2, em conjunto com
o átomo de nitrogénio ao qual estãq
listados, formam um sistema de anel
erten:cíclico, o qual pode ser substittlido por grupos alquilicos Inferis-.
ree e podem ter, ligado ao mesmo,
um anel benzenico, caracterizado pelo
fato de que o ácido 6 - aminopenicilânioa, ou um caldo contendo o ácido
6 ,- aminopenicilânico, é feito reagir
com um cloreto ácido de fórmula:

onde R designa radicais enfáticos,
dois dos quais tendo 1 a 5 átomos de
carbono e, no máximo, uma ligação
dupla carbono a carbono e um dos
quais tendo 12 a 22 átomos de carbono e, no máximo, 5 ligações duplas
carbono a carbonos um agente- emulsifilador tensio-ativo não tônico e
água, sendo a dita triglicerkia empregada numa proporção de cérea de
0,5 a cerca de 20%, por peso, da emulsão, sendo a porcentagem de agente
emulsificador de cerca de 10 a cerca
de 50, baseado no peso da triglicerida
Coei
-e agente emulsificador e se agitar a
mistura resultante vigorosamente, a
uma temperatura na escala de 0°C a
100°C, até que se forme uma emulsão
-CO. NA R
estável.
1 2
17. Aperfeiçoamentos em ou relativos ao tratamento e composição de
matéria obtida pelo processo do ponto 16 e empregada no processo dos
pontos 1-9, caracterizada pelo fato de
compreender uma emulsão, contendo ou -cora um equivalente funcional do
triglicerida, tendo a fórmula estru- mesmo.
2 - Uni processo, conforme reivintural:

dicado na reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o ácido 6- aminaperdellânico é empregado em forma de um sal neutro.
,3 - Um proceseo, conforme rei-

dendo um filamento de nylon orientado, obtido de acórdo com o processo dos pontos 1=9, caracterizado
peto fato da resistência à flexão
aperfeiçoada e melhor adesão à borracha e conter diaceto-lanolenIna

numa proporção de cêrca de 0,05 a
cerca de 3,0%, por pês°.

14. Aperfeiçoamentos em ou relativos ao tratamento e aplicação de
filamentos de poliamidas compreendendo um filamento de acardo com
o ponto 10, caracterizado pelo fato de
ser feito de um polímero escolhido
de grupo, que consiste de nylon-Eti
e nylon-6.

onde R designa radicais alifáticoa
dois dos quais tendo 1 a 5 átomos de
carbono e, no niáximo, uma. ligação
dupla carbono a carbono e urn dos

15. Aperfeiçoamentos em oU rela- quais tendo 12 a 22 átomos de cartivos ao tratamento e aplicação de fi- bono e, no máximo, 5 ligações duplas
lamentos de paliaraidas compreenden- carbono a carbono, um agente emuldo um artigo de borracha, caracte- sificador tensio-ativo não tônico e

co.
rizado pelo fato de ser reforçado com
8. - Aperfeiçoamentos em ou rela- cordel de filamento de nylon definido
tivos ao tratamento e aplicação de nos pontos 10-14 e conter uma trifilamentos de poliamidas compreen- glicerida, tendo a fórmula estrutural:
dendo um processo de acórdo com o
ponto 5, caracterizado pelo fato de
se efetuar o estiramento a uma tem-11000ÇH-à
peratura superior a 140 9C e inferior
fVrf
à temperatura, na qual ocorre o
figrupamento dos filamentos e onde a
RC
emulsão contém um agente emulsificador téresio-ativo não tônico.
9. Aperfeiçoamentos em ou relativos ao tratamento e aplicação de

copCm?

filamentos de poliamides compreendendo um processo de acredo cem o
ponto 1, caracterizado pelo fato doa
entoa de nylon saem leitoa de
um pelimexo escolhido do grupo, que

Julho de
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onde B designa Indicais allfeticos,
dois dos quida tende 1 a 5 átimos de
carbono e, 110 Máxin10, uma ligação
dupla carbono 11 carbono • um doa
consiste de nylon-66 e nyi0n-6:
quais tendo 12 a 22 étimos de carbono e, no udedmo, 9 ligações du10. Aperfeiçoamentos em ou relaplas carbono a carbono rumaa protivos ao tratamento e aplicação. de

água, ando a dita triglicerida empregada numa proporção de cerca de
0,5 a orca de 20%, por Decee da
emulsão e a porcentagem de agente
emalseficador sendo de cerca de 10 a
oérca de 50, baseado no peao de til&temida -e agente emulsifieador.
18. Aperfeiçoamentos em ou relates% ao tratamento e processo de tratamento de filamentos de poliamida
cemffisaida substancialmente, conforme descrito e especificado acima.
Pinalmente, o depositante reivindilla de *cerdo com a Convenção Internacional • de conformeidade com
o artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspondente pedido,, depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos
da América do Norte, era 9 de eimho
de 1960, sob o n9 34.863.

vindicado na reivindicação 1, 'caracterizado ainda pelo fato de que o equivalente funcional do cloreto ácido é
obtido misturando-te o ácido é obtido
misturando-se o ácido correa•aondente
com uni cloro-carbonato de alquila e
uma amina terciária num solvente
anidro inerte.
A requerente reivindica a prioridade de iguais pedtdos deposite:1es na
Repartição de Patentes dos Eztad-aa
Unidos da América sob ri ns E2 .926 e
74.40, em 14 de outubro de 1960 e
8 de dezembro de 1900, respectivamente.

'raealVID DE PATart.NTE N 9 133.543
I DE 19 DE 01:31-BRO DE 1931
I N.I" V. Philips' Gloeilampenfabrieken
-- Holanda,

'Titulo: 'Processos Aperfeiçoados
para produzir aminoalcoois e.sterific.adps e respectivos sais".
Privilégio da invenção
Pontos Característicos

Processo aperfeiçoado para
produzir ~ troces esterificados da
-

fórmula V;

,

•

N

ri • :

4 Nr
e ""
4 .. - • l Cif
•

e, eventuaLmenie dos raspectivas baia

OracterizadO pele Nb)
iOmposto da fórmula

que UM seus sais ou os sais resultantes nas
bases livres.
2 - Processo, conforme especificado no ponto 1, caracterizado pelo fato de se preparar os ~matos da
6
fórmula; ,

parar o 2 - butil secundário - 3 amino - 5 - 01411 - .(4) pirazol da
fórZIWIIV,

de

ff

.

1

P,

0

R? Re

tel14
Si'

R3
á

-au um sal do mesmo, é levado a rea:;ir em um solvente a uma temperaJarra entre 209 e 200 Q0 aom todeto da
stormula IV:

"

• er
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Quinta-feira 4

° 411,1 • chi,-

an: cujos fórmulas mr, na e IV, R1 a
designam um átimo de hidrogênio,
-m grupo hidroxil ou um grupo hidroxil eterificado, 11.7 é um átomo de
¡hidrogênio ou um grupo hidi•oxil, RS
/01.1 R9 são átimos de hidrogênio ou
'um grupo alquil, seguindo-se, se deejado, a reação de salificação por
adição de um ácido não tóxico.
2 -- Um processo conforme o ponto
1, caracterizado pelo fato de que, nas
ditas fórmulas R9 é um grupo alquil.
3 - Um processo conforme o ponto
caracterizado pelo fato de que, nas
04tas fórmulas, R1, R2 e RI são átomos de hidrogênio R8 é um grupo
Inetila; 119 é um grupo etila, R3 é
mgrupo p-metoxi, R5 e Rd são gruPos m- e p-metoxi, respectivamente,
enquanto R4 é um átomo de hidrogêiYio ou um grupo m-metoxi.
4 - Um processo de produção de
tini composto da fórmula IV, caractetirado pelo fato de compreender a
i'eação de um correspondente comQosto de cloro ou de bromo com Na!,
em um solvente, por 1 a 6 horas.
8 - um processo aperfeiçoado para
produzir animo alzoois esterificados e
seus sais de adição de ácido, subaancialmente conforme acima descrito com particular referência aos
exemplos.
A requerente reivindica de acórdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei, n o '7903, de 27
de agósto de 1945, a prioridade do
aorrespondente pedido depositado na
¡Repartição de Patentes da Holanda,
em 22 de outubro de 1960, sob número 257.148,

azia,
acilicos •
seus derivados N
na qual fórmula R representa hidrogênio, um radical alcolla inferior, hi-

droxialacila; amioaloolla, mono- ou
intefrior amino alcolla,
alcoil - enoimino - alcoila, asealcoilenoimino - alcoila, exaaalocollemoam i
-noalc uioal ,umradical fenil, que pode estar substituído por grupos alooxi ou alcolla inferior ou átomos de hologênio, ou um
radical piridila e R 'representa hidrogênio ou um radical, aloolla inferior.
3 - Processo, conforme especificado no ponto 1, caracterizado pelo fato de se preparar os compostos da
espécie definida no ponto 2, na qual
R e R' tem os significados dados no
ponto 2 e R pode representar, também, um radical N-alcoil - piperidila.
4 - Processo, conforme, especificado nos pontoai. e 2, caracterizado pelo fato de se preparar os comnostos
da fórmula:

pirazóis . 4, - insubstituídos, na posição
-4. e/ou se quatemizar os resultantes
ominas terciárias e/ou, se desejado
converter as bases resultantes . em

ou um sal oo mesmo.

9 - Processo, conforme especificado em qualquer um dos pontos 1, 2
ou 6, caracterizado pelo fato de se
prerarar o N - dl - acetil - 2 - butil

secundário - 3 - amino - 5 - piridii -

os seus sais, na qual R representa um
radical alcolla inferior, um radical
cicloalcona, um radical fenila, halógene - fenila, alcoxi inferior - fenlla
ou Ceou& inferior fenila ou um radical piridila.
5 - Processo, conforme especificado no ponto 1, caracterizado pelo f aode se preparar os compostos da
espécie definida no ponto 4, na qual
R. tem os significados dados no pon*em.
to 4 e pode, também, representar uni
TÈRM0 134.918 DE 34., DE JANEIRO radical - - alcool - piperldila.
DE 1962
6 - Processo, conforme especificado
em qualquer um dos pontos 1, 2 e 4,
Requerente: Ciba Soolété Anonyme caracterizado
pelo fato de se prepa(firma industrial e comercial uiça, rar os compostos
da fórmula:
estabelecido. em Basiléia, Suíça.
"Processo para a fabricação de novos aminopirazois"
Privilégio de invenção
Pontos Característicos
1 - Processo para a fabricação de
ov0s aminopirazois, caracterizado
pelo fato de se fazer reagir uma
ridiu - (4) - cetona, que contém, na
posição-alfa, relativamente ao grupo
carbonila, pelo menos, um átomo de
hidrogênio e um grupo nitrila oo
grupo carboxila convertido, reativo.
contendo, grupos imino, com unia hldrazina, conte, pelo menos, 3 átomos
de hidrogênio e, se desejado, se Naellar os resultantes 3 - aminopirazois e/ou de halogenar os resultantes

ou um sal cio mesmo..
8 - Processo, conforme especificado em qualquer um dos pontos 1, 2
ou 6, caracterizado pelo fato de se
preparar o 2 - butil secundário - 3 acetamino - 5 - niridji (4) - pirazol
de fórmula;

na qual R representa hidrogênio ou
um radical aloolla inferior, e seus derivados N - alcanollico inferior ou
- alcoll inferior - carbonilico, ou
os sais dos mesmos.
7 - Processo, conforme ozp,cT,eado
"In qualquer um dos pontos 1, 2, 4 e
6, çaracterizad0 pelo fato de se pre-

(4) - pirazol ou um sal do mesmo.
1 - Processo, conforme especificado em qualquer um dos pontos 1, 2
ou 6, caracterizado pelo fato de se
preparar a N - [2 butil - secundário - 5 - piridil (4) - pirasolil -(311
- N' - til - uréia ou um sal da mesma.
11 - Processo, conforme especificado em qualquer um dos pontos 1 a
10, caracterizado pelo fato de Ée empregar um compostos obtenível como
produto intermediário, em qualquer
fase do processo, como o material de
partida e se efetuar as fases restantes
do processo, ou se interromper o processo em qualquer fase, ou se formar um produto de partida nas condições de reação ou se empregar na
forma de um sal ou um derivado de
amônio quaternário.
12 - Processo para a fabricação de
novos aminopirazóis conduzido substancialmente, conforme descrito em
qualquer um dos exemplos acima.
Finalmente, a depositante reivindica, de ácôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com
o artigo 21 do Código de Propriedade
Industrial, a prioridade dos correspondentes pedidos, depositado na Repartição de Patentes da Suíça. em 24
de janeiro de 1961, 12 de abril de 1961,
13 de julho de 1961, 13 de setembro
de 1901 e 15 de novembro de 1961, sob
os nvs '770-01, 4305-61, 6240-81, 10598
de 1961 e 13274-61, respectivamente.

1
Privilégio da invenção
Pontos Característicos
1 - 'Uma composição liquida de'
revestimento, caracterizada por aperfeiçoada estabilidade de embalagem e
vida útil envazada no recipiente e
caracterizada por compreender um
material orgânico, formador de películas', consistindo essencialmente de
(a) um interpolhnero, contendo carboxila, composto de unidades de unia
pluralidade de monómeros moncej:enicamente insaturados, incluindo
um monômero contendo carbotála, e
(b) um epoxi composto compatível
com êste, tendo pelo menos um grupo 1,2 oxirana por molécula, um
catalisador de amônio quaternário e
vin eilabilizadcr de ácido poliarninp
poliacético teneo a fórmula gerol

N- 2- (

X' •

2 -CII ?

-

•

na qual -N- é um radical de
carboneto saturado, divalente, 'C2 a
06, n é uni número inteiro tendo um
valor de 0, 1„2 3, e segundo, o radical -N- é -CN2-01-12- quando n fôr
maior do que O, e pelo menos trf's
dos substituiAtes -X monovalentcs
cão -CN2-000H, e quais quer subitituintes -X remanescente são, até
dois, -0N2-CN2-0H, estando dito material formador de películas em dissolução num solvente orgânico, inerte, líquido, volátil para o mesmo .
2 - Uma composição liquida de
revestimento de acôrdo com o ponto
1, caracterizada por ter dito estabilizador de ácido poliamino poliacéfico
e mque ri é 0.
3 - Uma composição líquida de revestimento de acôrdo com o ponto 2,
caracterizada pelo fato do dito estabilizador do ácido poliamino poliacético ser o ácido etilenodiamino tetracético.
4 - Uma composição liquida do
revestimento de ' acôrdo com o ponto
2, caracterizada pelo fato do dito estabilizador do ácido Poliamino poliacético ser ácido hidroxietiletilanodiamino triacético.
5 - Uma composição líquida de revestimento de acôrdo com o ponto 1,
caracterizada pelo fato do dito estebilizador do ácido poliamino poliacético ser ácido diaminocielohexano
tetracético.
6 - Uma composição líquida de revestimento de acôrdo com o ponto 1,
caracterizada pelo fato do dito estabilizador do ácido poliamino poliacetico ser ácido dietilenotriamino pou-

tacético.
7 - Uma composição liquida do re-

vestimento de acôrdo com o ponto 1,
caracterizada pelo fato do dito interpolímero ser composto de unidades
de um hidrocarboneto aromático vinilico, unidades de um éster de ácido
acrílico de um alcanol, e unidades de
um ácido monocarboxílico, alfa monoetilenicamente instaurado, sendo
dito epoxi composto um condensado
do epoxi-hidroxi poliéter de uni bisfenol e epicloriórina.
8 - Uma composição liquida de
vestimento de acôrdo com o ponto 7,
caracterizada por incluir ainda, pelo

menos, um condensado de aminoplasTkÉmo DE PATENTE N9 '136.128 lo reativo a quente, compatível.
DE 31 DE JANEIRO DE 1962
9 - Uma composição líquida do
E. 1. du Pont de Nemours and revestimento de acôrdo com o ponto
Company - Estados Unidos da, Amé- 7. caracterizada por incluir ainda um
pigmento para tinta.
rica.
Titulo: "Composições de Revesti- 10 - ma composição líquida do remento Estabilizadas".,
vestimento, tendo aperfeiçoada esta-
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beidade de embalagem e vida útil enrasada no reeipente • caracterizada
por consistir. essenciabnente, de pigmento para Unta, de um material orgánico ,forma4ur de película!, o qual.
em 103 partes por peso do mesmo,
Inclui, esoencia:mente, 30 a 95 partes de (a) am interpolimero contendo
carboxila, composto de unidades de
uma pluralidade de monómeros motioetilenicamente inzaturados. copolim.erizeveis. tneluindo uni uronômero
contendo earboxila, 5 a 70 partes de
(b) um mixt composto com.pativel
cem este, tendo, pelo menos, um grupo 1, 2 • oxirana por molécula, e
O a e5 partes de (o) pelo menos um
condensado de andnoplasto reativo a
quente, compotivel. escolhido do grupo que censiste de condensados de
ntelam sna • formaldeido álcool motehldreollado. condensados de uré1a formaldeelo álcool monchidroxitedo, condene:ido ezdpoJaC aoéS;o:ete
de. e condeneodo de benzo-guanamie
na - famaldeido - álcool monohl&exilado, um solvente para, ditos materleis. formadores de películas. umo
catali oder de nm(into quaternário, e
es:abidsador da ácido poliam no
•
poliacético, escolhido do gruo que
consiste de ácido crilenodiamino tee
tracéeco, ácido diaminocialohexanc
tetrocétleo, ácido h'dyroxietiletilenodiamino triacético, ácido dietilenotrlomino triacético, ácido dietilenotriamino pentacetico e ndsturas destes.
sendo dito laterpolimero carboxilleo
carreado esse:letalmente de 30 a 80
mel por cento de (A) unidades de um
vinil benzeno, 15 a 65 mol por cento
de 1B) unidades de pelo menos um
deter monómero mortoetilenicamente
toa turado, tendo a fórmula geral
CHI-C-COOR" e:ri que R* - é um
radical monovalente do grupo de 14-,
alquila inferi° re Unas, e R"- é um
radical de hldrecarboneto, isento de
hl:aturar:fio benzenoide, e 5 a 25 mol
Por cento do (C1 unidades de pelo
menos mi monómerd oe ácido carbeafile°, alia, beta mernoetilenicamente
Ir...saturado, tendo de 1 a. 2 substitue
lotes carboxila por molécula, sendo a
proporção das ditas unidades carboxilicas suficientes para. prover de 1 a
25 moi por cento ee isubstituede
-COO.N.
11 - Uma composição líquida de
revestimento de acdrdo com (e ponto
10, caracterizada pelo fato do dito
interpolbr.ero ser composto de dita.(A) unidades a partir de estireno,
ditas (B) unidades o. partir de um
4oteh de ácido oremo de um afeai:1ot inferior e tetas (C) unidades a
partir de um semi-ester de um ácido butanodióko e sim álcool monohidroxiindo isento de insaturaoão não
benzenbide e composto de carbono.
hidrogénio e oxigénio, e ácido ettleOodetmlno tetracético como dito estabilizador.
12 - Uma composição líquida de revestimento de acórdo com o ponto 10,
caracterizada pelo fato do dito Interpolintero ser composto de dita::
(A) unidades a poe4i*? de estlreno,
ditas (B1 unidades a partir de um
éster de ácido aerilico de um alcanol
Inferior e ditas (C) unidades a partir de um ácido monotourboneico. alta, beta monoetilenicamente Inanindo, tendo um grupo alfa metlieno,
o ácido etilenodianeeno tetzacéUco
como dito estabilizador.
13 - Um processo pare, preparar
Uma composição liquida do reveste.Mento, @atalhada, tendo Uma. aperfeiçoada estabilidade de embalagem
e aumentada vida útil *Amada no
recipiente, earacterigadO Oslo fato de
coore ti r.osenealmente, doe adágios:
(I) de combinar (a) um la:erpollOnero cootendo ce la:mito, composto de
Unidades a partir de Uma pluralidade
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de nionémeros copolionerizávels, mo- fosfato de um asteróide de fórmula
noetilemicamente ituaturados, incluiu- geral
do ion monómero contendo carboxila,
e (b) um epoxi composto compatível
com Este, tendo pelo menos um grupo 1, 3 - oxirana por molécula, em
presença de um solvente organico.
inerte, liquido, volátil, para (a) e (b).
suma quantidade suficiente pio a
prover uma composição de revestimento em solução liquida; (II) incluir na dita composição em solução
líquida, um e"tabilizader de ácido popoliacétioo solúvel tendo a
:órmula geral.

eIN-11-1-11-C112 -Cle

em que X é um átomo de hidrogênio
ou de fluor (quando Yreene ela ) e Y
é um átomo de hidrogen:o ou uai
grupo metila, ou do correspondente

na qual -R.- é um radical de bldrocarboneto &letrado divalente, de 02 e
n é um número inteiro tendo um
%olor de O, 1, 2, 3 e segundo, o raie,
cal -N- • -CB2-CH2- quando n fôr
maior do que 0. e pelo menos três dos
rubstituintes X- monovalentes são
-C112-00CH, e quaisquer substituiutes X- remanescentes tão, até doi",
-CH2-CB2-C13; e (III) adicionar um
-ai de arnonio quaternário como um
catalieador para acelerar a cura do
eito interpelimero o dito epoxi comoosto.
14 - O processo de actodo com o
-conto 13, c.rracterizado pelo fato de
eito estabelizedor de ácido polimine
oollacético ser ácido etilenodiarnino
tetracético, incluído numa proporção
estabilizadora eficaz de até c5rca de
9,1%, baleado Ore o pês° total da
composição liquoda de revestimento.
A requerente reivindica de acardo
com fe Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei no 7.803 de
27 de agosto de 1C43. a prioridade do
correopondente pedido depositado na
Repartição de Patentes nos Ele..UU.
da América, em 3 de fevereiro de
/NI, sob ne 86852.

1,4
6
esteroide.
3 - um processo de ac8rdo cora
qualquer dos pontos 1 e 2, caracterizado por que a substancia ativa é
usada como o sal dissódico.
4 - Um oroceoso de acôrdo com
qualquer dos porros precedentes, caracterizado porque o bicarbonato de
metal alcalino é o bicarbonato cie

• 5 - Um processo de &cardo com
qualquer dos poi...os peecedentes, caracterizado porque, o sal não tóreco
5 um sal de metal alcalino, particularmente o de sódio, o sal de ácido Mn.
tóxico é o fosfato diácido de sódio
ou o citrato ácido dissódico.
8 - Um processo de acordo com o
ponto 1, caracterizado porque os
componentes são granulados em premnça da polivinil-pirrolidcna, um polietileno-glicol ou um derivado hidroszobevel de celulose, como seus ésteres
ou ésteres.
A requerente reivindica de acto&
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei n 9 7.903 de 27
de ageato de 1945, a prioridade do
correspondente pedido, depositado na
=ELMO DE PATENTE N9 137.615 Repartição de Patentes da Ingiateree.
de 30 de março de 1982
em 30 de março de 1961, aob 119
11.799.
Claro Laboratories Limited - Inglaterra.
TERMO N9 139.335
Titulo: "Processo para a fabricaDE 25 DE MAIO DE 1962
•ão de tablee ou comprimido contendo esterdide".
Imperial Chemical Industries UmiPrivilégio da invenção
Inglaterra.
ed
Titulo: "Composições Herbicidas" orivilégio de Invenção.
Pontas característico&
Pontos Caracteristicos
- ehe processo de fabricação
tablete ou comprimido contendo es- 1 - Uma composição hal:doada, coteróide, adaptado para se dissolver o eerizado, por compreender, como Inprontamente em água, caracterizado aculente ativo, um composto de fórpor compreender os estágios de gra-- .nular
noiva separadamente, ou um conjunto: (a) um cai, solúvel em água.
%4
de mono ou dl-metal alcalino de um
áster de fosfato de um esterõide farmacológicamente ativo e quantidader
4
•
substancialmente equivalentes de (V
um sal de metal alcalino de um bicar
borato ou carbonato e (c) um on,
ácido não tóxico (que., em soluçet
atui al molar dá surgimento e
um pel maior que 4,3 e que reage em
solução aquosa com o dito bicarbonato ou carbonato do' metal alcalino
com efenecencia) e moldar ou mode/ar o resultante granulado (a) em
um tablete ou compota:4o ou outra
untdede de dosagem sólida.
2 - Tem processo de acordo com e.
lonto 1, caracterizado per que a sube
tância ativa e uru sal de mono ou cm ie It e IV, que podem ser iguais
di-metal alcalino, dt uni éster de 21- ou alferentes, sio, cada, um radical
•nn•••••n••

•

•
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alquila de não mais que 4 átomos de
carbono ou um radical carboxi-metila,
e X é um anion, e um diluente ode.
quado para o ingrediente ativo, o ingrediente ativo estando presente na
composição em uma propoego de pelo
menos 10% em peso da composição.
2- Uma composição de aceirdo com
o ponto 1, caracterizada por conter
água como &Mente.
3 - Uma composição de acterdo
com o ponto 2, caracterizada porque
o ingrediente ativo está em solução
rineágua, e a composição contém um
nibidor de corrosão.
4 - Uma composição de aceirdo
com o ponto 3, caracterizad e. porque
) dito composto está presente em uma
o .oporçeo de pelo menos 20% em
deo° da composição.
5 - Uma composição do acelodo
com o ponto 3, caracterizada porque
o dito composto está presente em uma
oroporçeo ete cêrca de 40% em po
'a composição.
6 - Uma composição de aceedo
Jon o ponto 1, caracterizada por
compreender uma despers,eo agtosa
oetidoe. usando uma solugeo, em um
olvente orgânico adequado, de um
composto da fórmula dada ao ponto 1.
7 - Uma composição de actiodo
com o ponto 1, adequada para dilui:cão com água, caracterizada por con'estio de uma mistura de um com'rosto da fórmula dada no ponto 1,
e um agonte umectante aderi:ar:o.
8 - Uma composição de acento
com o ponto 1, caracterizada porque
3 deuente é um diluente em pó para
3 dito, composto.
9 - Unia composição de acórdo
com o ponto 8, caracterizada por
conter um agente umectante ade:uado.
10 - Uma composiçáo de adirdo
com qualquer dos pontos precedentes,
mracterizda porque R e Re do Inorediente r.tiVO SÃO, cada um, um raficai enchia.
11 - Unia composição de acordo
cem qualquer dos pontos precedentes,
caracterizada porque X, do ingrediente ativo, é um Icei cloreto, brometo,
asdeto ou metoasuulfato.
12 - Uma composição de acórdo
com qualquer dos pontos precedentes,
caracterizado porque o ingrediente
ativo é dimetossulfato de 4,4*-dipirilila.
13 - Uma composição de Wird°
com qualquer dos pontos 1-11, coroo=oleada Porque o Ingrediente ativo
5 eametocloreto de 4,41-cUpirilla.
14 - Uma composição de meado
com qua.quer dos pontos 1-11, (Ia:aderindo porque o composto é dinetobrometo de 4,e-dipirldint.
14 - Uma composição de acórdo
.om qualquer dos pontos precedentes,
caracterizado por conter uni inibidor
de corrosão.
16 Uma composição herbicida ifeldda, contendo, como ingrediente
um composto da formula dada
• ponto 1, gubstencialmente como
descrito em qual( 1o dos exemplos
1-5.
17 - Uma composição herbicida em
xe contendo como Ingrediente ativo
em composto da fórmula dada no
ponto 1, substancialmente corno dosrito no exemplo O ou 7.
18- li inprocesso para matar ou
aleontrolar o desenvolvimento de veectação, caracterizado porque a vegeação e tratada com urna quantidade
eerbicidamente eficaz de unia com-ereção de acordo com qualquer dos
sentem precedentes.
19 - Um pie-teces° para matar ou
aotrolar o desenvolvimento de veotação, caracterioada porque a vege‘ação é tratada com urna quantidade

Oluinta-feire 4
lierbicidamente eficaz de um herbicida obtido pela diluição com água
de Unam composição de acôrdo com
qualquer dos pontos 1-15.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei n9 7.903, de
27 de agôsto de 1945, e prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Inglaterra,
ene 26 de maio de 1961, sob o número 19.084.

•
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átomo 'de carbono oito ou para do desenvolvimento, caracterizado pelo partição de Patentes dos Estados Uno
anel pirldine, em relação ao átomo de I fato de compreender o uso de uma dos da América do Norte, em 1. -de
nitrogênio, x representar hidrogénio 1 preparação de acôrdo com o ponto e. fevereiro de 1957, sob o n9 639.279.
ou cloro, a ser igual a H, 2 ou 3,
13. Novos compostos caracterizados
ser igual a 1 ou 2 se x representa
pelo fato de estarem de acôrdo com
cloro, e p ser igual a O ou 2.
TERMO N 9 124.021
o que foi aqui descrito com referem2. Compostos de acôrdo com o pin- aia aos exemplos.
-le 7 de novembro de 1260
to 1, caracterlsado pelo fato do nú13. Processos de fabricação de comcleo Lenido° na posição 4 ou nas poRequerente — Indústria e Comersições 2, 4 e 5 suportar átomos de postos de acôrdo com o ponto 12, ca- cio
de Instrumentos de Cordas "Dl
racterizados pelo fato de estarem sucloro.
bstancialmente de acôrdo com o que Giorgio"Ltda. — São Paulo — Ti3. Um composto caracterizado pelo foi aqui descrito cem referência aos tulo — "Aperfeiçoamentos em violões
fato de ser a 2-(4'-clorofeniltio)-5- exemplos.
elétricos em gerar' — Privilégio de
cloropiridina.
Invenção.
14.
Têrmo de patente n9 139.453 de
Preparações para combater or4. Um composto caracterizado pelo ganismos nocivos, contendo certa
29 de maio de 1962.
Pontos Característicos
fato de ser a 2-2',4',5'-triclorofeniloo) quantidade de compostos de acordo
The Norwich Pharmacal Company piridina.
com o ponto 12, caracterizadas, pelo
.— Estados Unidos da América.
1 — Aperfeiçoamentos em violõee,
5. Um composto caracterizado pelo fato de estarem substanc:a:mente de caracterizados pelo fato de as terraTitulo: "3-Metoxi-Metil-1 — 1 — fato de
acordo com o que foi aqui descato
ser
a
2-(4'-clorofenasulfonia
chas de afinação do violão serem dis(5 — Nitrofurfurilideno
com referência ao sexemplos.
•
Amima 5-cioropiridina.
postas todas de um mesmo lado, o
Hidantoina".
A
requerente
reivindica
de
acôedo
Privilégio da invenção.
6. Une processo de preparar com- com a Convenção Internacional, e o superior do cabeçote extremo do brapostos de acôrdo com os pontos 1 a Artigo 21 do decreto-lei n9 7.903 de ço do violão. a
Pontos característico
caracterizado pelo fato de estar
2 — Aperfeiçoamentos em violões,
de agosto de 1945, a prioridade do
1 — 3 e metoxi-metil- 1- (5 - nitra- de acôrdo com os processos conheci- 27
correspondente pedido depositado na como reivindicado em 1, caracterizafusfurilideno- animo) — hidareeoina, das para êsies compostos ou com pro- Repartição
de Patentes da Holanda, dos pelo fato de a caixa hamônica
Caracterizado pela fórmula
cessos semelhantes.
em 9 de junho de 1961, sob n9 265.733. do violão, que tem os faces superioor e inferior de um material feito a
7. Um processo de acôrdo com o
•n•nn••nnn•n=1,
base de um aglomerado de pareesu!aa
ponto 6, para preparação de aceedo
prensadas, ser dotada internamente
Jorn a fSamula (I) 'do ponto 1, nos
TERMO N9 100.143
de une alto-falante e mata um ampliquais p-O, caracterizado pelo fato de
de 3 de fevereiro de 1958
ficador de transistores, o primeiro dia.
consistir na reação de um compastc
de acôrdo com a fórmula
Requerente — Companhia united posto centralmente, voltado para uma
Sroe Machinery do Brod: — São Pau- pluralidade de pequenos orifícios prelo — Título — "Máquina para Mol- vistos na face anterior da caixa, e o
dagem e Ligação de Solas e Saltos segundo com botão da controle salide Sapatos". Privilégio de Invenção. ente da mesma face.
3 — Aperfeiçoamentos em violões,
Pontos Caracteristicos
'Cln
como reivindcado até 2, substancial1 — Máquina para moldagem e li- mente como descrito e ilustrado nos
,
gação de solas e saltos de sapatos, de desenhos anexos.
na qual y representa hidrogênio ou material termoplástico sintético à parum meta/ alcatino, preferentezn-mte te superior conformada, dos sapatos,
sódio, e n tem a significação dada provida de estampo que possui uma
TERMO N9 128 .110
enteriormente, com uma bromotarie cavidade de moldagem e define o forde
4 de abril de 1961
2 — Um processo para preparar clina da fórmula:
mato do salto e da sola, um braço
a-metoxi - metil-1-(5-nitro-furfurilimóvel para suporte cio sapato confordeno-amino)-hidantoina, caracterizaChicgao Bridge & 1ron company
mado, dispositivo para injetar o ma- Estados
zado por compreender: a) reação de
Unidos da América.
terial
termoplástico
sintético
dentro
1-ainino-hidantoine com um hidrato
dá
cavidade
de
moldagem
e
um
disTitulo
— Aperfeiçoamento ea. teto
de metal alcelino, na presença de uni
positivo que reage sob a ação de pres- Flutuante, com Vedação Resiliente, de
meio de reação inerte; b) adição de
são de material termoplástico sinté- Reservatório Cilíndrico para a armaum éter helo-metil-matilico ao di.c
tico injetado ein dita cavidade, para zenagem de líquidos voláteis. — Prianelo de reação e aquecimento da
determinar a operação de injeção, ca- vilégio de Invenção.
\ mistura até se completar a reação:
racterizado pelo fato de ser provida
, e e) remoção dos voláteis do dito
de dois aparelhos de estampagem caPontos Característicos
meio de reação para dar um resída qual constituído por um braço suduo que é dissolvido em ácido mine1 — Aperfeiçoamerito em teto flural anuoso e tratado com um mem- na qual x e q tem as significações porte do sapato (82, 'dl, 84, 66,), parbro do grupo que consiste e 5-nitra dadas anteriormente, ou consistir ne tes do estampo (5D, 52Z6), e um me- tuante, com vedação resilitente, do
furfural e seus derivados que o pro unção de um ccmposto de acôrdo com canismo de travagem (104, 110, 112, reservatório cilíndrico para a armaze116, 124), podendo ser deslocado Por
duzem por hidrólise.
e fórmula (II), no qual y representa meio de um conjunto de roletes (42, nagem de líquidos voláteis, tendo o
flutuante um diâmetro menor que
A requerente reivindica de acôrdo aidrogênio, cora um sal de um =- 48) entre uma posição de recebimen- teto
diâmetro 'interno do dito reserviaoe
com a Convenção Internacional e o posto de acôrdo com a fórmula (III), to da peça a ser trabalhada e portan- o
Art. -21 do Decreto-lei n9 7.903 de e uni ácido, de preferência , ácido cio- to inoperante, e uma posição em que rio e adaptado para f l utuar sze cp
27 de agôsto de 1945, a prioridade ridrico, no qual y representa um me- é efetuada a injeção, num plano em dito liquido, e uma vedação colocada
do correspondente pedido, depositado tal alcalino, preferentemente sócio. ângulo reto em relação do eixo do entre o dito teto flutuante e o dito
na Reoart'ção de Patentes dos Esta- eom um N-óxido de um composai de bico de injeção sendo artculável, numa reservatório caracterizado pelo fato
dos Unidos da América, em 7 de ju- acôrdo com a fórmula (III), seguida extensão limitada, num dos conjun- da dita vedação compreender um ene
pela redução, por exemplo, com tarro tos de roletes (42), - AO redor de um voltório protetor iniérvio, delgado, fie.
nho de 1961, sob n9 115.286.
xivel, e uma laje relativamente delgae ácido acético.
eixo contido em dito plano.
da, normalmente plana, de material
8. Um processo de acôrdo com o
2 — Máquina para moldagem e li- eesiliente, compressivel, envolvido pelo
TÊM° DE PATENTE N9 139.689 ponto a, para preparação de 'composdito invólucro, as bordas tia dita laje
tos de acôrdo com a fórmula a) do gação de solas e saltos de sapatos,
N. V. Philips'Oloeilempenfabrieken ponto 1, nos quais p=-2, caracterizado conforme ponto 1, caracterizado Pela sendo fixadas de modo • que a dita
laje assuma unia forma arqueada.
— Holanda.
pelo fato de consistir na oxidaçao fato de que a posição de cada estampo para efetuar a injeção é determi2 — Aperfeiçoamento em teto flue
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou re- com peroxido de hidrogênio, por exempelo engate de um pino (178) tuante, de acordo com o ponto 1. calativos a meios para • combater orga- plo, de compostos de acôrdo com a nada
do dispositivo do moldagem com uma racterizado pelo fato Ce que as ooro
nismos nocivos.
fórmula (I) nos quais pea.0.
peça de fixação (180 ou 188) por das fixas da dita laje são espaçadas
9. Uma, preparação para combater exemplo um parafuso.
Privilégio de invenção.
Jntre si de maneira que a dita laje
•rganismos nocivos, particularmente
3 — Máquina para moldagem e li- assuma a forma de oro "C", com o
Pontos Caractersticos
aranha vermelha em seus estágios de gação de solas e saltos de sapatos, lado aberto do "C" defrontando ee
— Novos compostos da fórmula
desenvolvimento, caracterizada peio conforme as reivindicações 1 ou 2, teto flutuante.
fato de conter um composto de acôrdo caracterizada pelo fato de ser
provi- 3 — Aperfeiçoamento em tete dina
com os pontos 1 a 5 como substancia da de uma mola (166) regulada
Pal .uante, de acordo com o ponto 1, cose
ativa.
•
•
intermédio
de um pai atuso ajustável racterizado
ao a(). Um processo de confeccionar
pelo fato de que as bordas
da dita laje são fixadas por pressão
uma preparação de acôrdo com o pon- manualmente (156) que age sôbre
ta g, caracterizado pelo fato de con- alavanca (162) provida de uma haste a mim superfície horizontal, com
sistir em misturar um composto de (176) de modo que a pressão exercida meios de fixação deslocados para denacôrdo com os pontos 1 a 5 com um por dita haste sôbre o conjunto de ro- tro, de modo que a dita superfície
toporte sólido ou li quido, se desetedo letes (48) do respetitivo estam po pro- horizontal forme uma prateleiro es
icon adição de substancias de super- voca sua articulação ao redor dos ro- tendendo-se além dos meios de fixa,letes (42) quando o parafuso é acio- ção radicalmente para fora do dito
cie ativa, agentes de dispersaq,.
nado no sentido de comprimir a mola :eto.
-.1esivos
e seus sais C3111 um ácido inorge
11 • Tini broccsso de combater
'6
4 — Aperfeiçoamento em teto
ou orgâuic.?, car:icte-:izados pelo fat,:' i:smos nocivos, mais particulatmente,
A requerente, reivindica a priorida- tuante, de acôrdo com ó ponto 1, • átomo de enxofre estar ligado ao aranha vermelha em seus estágios ue de da esual pedido depositado na Reroctertzafto pelo tato na que o
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material resiliente é espuma de poliu° aetano.
'5 - Aperfeiçoamento em teto flutuante, de acôrdo com o ponto 1,
caracterizado pelo fato de que o dito
invólucro protetor é formado de tecido revestido com um clastômero.
3 - Aperfeiçoamento em teto flutuante, de acôrdo com o ponto 1, ca
pelo fato de que as bor--racteizdo
das da dita laje são fixadas para formaaem um anel fechado.
-- Aperfeiçoamento em teto flu(aLante de acôrdo com o ponto 6, caracterizado pelo fato de que a adita
Veé:s.ç j.o é geralmente colocada acima
alo uivei da orla do dito teto flutuante, peio que a dita vedação funciona
adicicaialmente como uma blindagem
ds variações meteorológicas.
A requerente reivindica de acendo
Zcin. a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei n" 7903 de 27
de agôato de 1945, a prioridade do
toroospondente pedido depositado na
t•azoaatição de Patentes dos Estados
ipnidos da América, em 21 de abril de
.9(:)0, sob n9 23735.
\,

TERMO N9 131.140
De 25 de julho de 1931
:Mien Internationale Research Maatschappij N. V. - Holanda,.
Titulo: "Composições de Óleos Lu .
^ rificantes e Processo para a produd.o de compostos solúveis em óleos,
dequados com aditivos para óleos lua
rificantes".
Privilégio de InVenção:
Pontos Característicos
- Composições de óleos lubrifites, tendo propriedades aperfeiçoa-

I

-

ft.

as caracterizados por conterem, em
dição a um óleo lubrificante de 0,1 a
fli de um composto contendo tanto
%
aipos polares como olófilos que tem
a estrutura consttiuida por uma
.1.
aedia
de pelo menos 150 átomos de
a bono, cadeia essa que leva tanto
rupos C=N-OH como grupos oleófi, ou substituintes que contêm Uses
gamos.
2. - Composições de óleos lubrifi/antes ,de acôrdo com o ponto 1, caacterizadas porque aio dito composto
{ditivo os grupos eadnT-OH estão lilados diretamente à cadeia.
3 - Composições de óleos lubrifi;antes, de aoôrdo com O ponto 1, caacterizadas porque no dito composto
ditivo, os grupos C=N-OH estão liados à cadeira por intermédio de um
i aupo hidrocarboneto.
4 - Composições de óleos lubrifi?antes, de acôrdo com o ponto 3, canaterizadas porque no dito composto
)ditivo, o grupo hidrocarboneto é um
1.-upo metileno.
5 - Composições de óleos lubrifiantes, de acordo com o ponto 3, caacterizada,s porque no dito composto
alitivo, o grupo hidrocarboneto é um
aiel benzoanico.
6 - Composições de óleos lubrifiantes, de acôrdo com os pontos 1-5,
bracterizadas porquke no dito com¡cisto aditivo, o átomo de carbono do
palpo C=N-OH leva um átomo de hirogêrilo.
7 - Composições de óleos lubrifiantes, de acôrdo com os pontos 1-5,
~eterizadas porque no dito comto adtivo, o átomo de carbono do
rupo C--N-OH leva um grupo aluila.
8 - Composições de óleos lubriflantes, de acôrdo com o ponto 7, caacterizadas porque no dito composto
Witivo, o grupo alquila é uni grupo
hetile.
9 - Composições de óleos lubriii{antes, de acôrdo com os pontos 1-8,
taiacterizadao porque no dito oom-
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posto aditivo, o grupo oleófilo é uma foi tendo pelo menos 8 átomos de
cadeia hidrocarbonetada saturada, ra- carbono.
milicada ou henar, tendo pelo menos 15 - Um processo de acôrdo com o
8 átomos de carbono.
ponto 14, caracterizado porque o coque contém os grupos sano10 - Composições de óleos lubrifi- polímero
é convertido, por reação com hicantes, de acôrdo com os pontos 1-8 nila
droxil-amino,
em um copolimero concaracterizadas porque no dito compos- tendo
grupos oximmo,
to aditivo, o grupo oleófilo é o grupo
C-C-R, em que R representa uma ca16 - Um processo de acôrdo com o
deia hiclrocarbonetada saturado, rami- ponto 15, caracterizado porque a conficado, ou linear, tendo pelo menos 8 venção é conduzida a um pH de 7
átomos de carbono.
a 8.
11 - Composições de óleos lubrifi1'7 - Um processo de acôrdo com
cantes, de acôrdo com os pontos 1-8, os pontos 14-16, caracterizado porque
caracterizadas porque no dito compos- um copolímero obtido a partir de acroto aditivo, o grupo oleófilo é o grupo leina e um éster do ácido meteorilico
C-C-R, em que R representa uma ca- com um álcool, com 12 a átomos de
deia hidrocarbonetada saturada, remi- carbono, ou uma mistura18dêsses
ésficada ou linear, tendo pelo menos teres ,é convertido eum copolimero
8 átomos de carbono.
contendo grupos oximinb.
12 - Composições de óleos lubrifi- A requerente reivindica de acôrdo
cantes, de acordo com os pontos 1-8, com a Convenção Internacional e o
caracterizadas porque, no dito com- Art. 21 do Decreto-Lei n9 7.903 de
posto aditivo, o grupo oleófilo é o gru- 27 de nato de 1945 a prioridade do
po O-R, em que R representa uma correspondente pedido depositado na
cadeia hidrocarbonetada saturada, ra- Repartição de Patentes da Holanda
mificado ou linear, tendo pelo menos em 27 de julho de 1960 sob o n-~e8 átomos de carbono.
ro 254.244.
I 13 - Composições de óleos lubrificantes, de acôrdo com os pontos 9-12,
TÉRMO IV 133.57.
caracterizadas porque no dito composto aditivo, a cadeia hidrocarbonetada
De 20 de outubro de 1981
saturado, ramificado ou linear, contém
(Priv. de invenção).
de 12 a 18 átomos de carbono.
Iftoquerealt
o: Polysius G. M.B
14 - Processo para a produção de
composto solúveis em óleo, adequados - Alemanha.
como aditivos para óleos lubrificantes, Título: "Processo para redução
como acima especificado, caracteriza- do teor"alcalino na escória de cido pela convenção em um copolimere mento, e dispositivo para sua execontendo grupos oximino, de um co- cução".
Pontos característicos
polímero que contém grupos ca-dionila, e é direta ou indiretamente, obti- 1. - Processa. -para redução do
do a partir de um ou mais monômeem álcali na escória de cimenros (A) contendo uma dupla ligação teor
to, e para produção de pós ricamenpolimerizável, bem como, pelo menos, te alcalinos em instalações para queium grupo carbonila, e uni ou mais ma de cimento com baixa temperamonômeros (3) contendo uma dupla tura dos gases de escape como por
ligação polirnerizável e uni grupo oleó- exemplo em instalações
"Lepol",

(e
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Pontos Característicos

ESTAM

1 - Um processo para preparar
polimerizetos acrílicos a partir do
uma mistura de polímero-monômero
de metecrileto metilico, caracteriza.'
do pelo fato de se manter dita mistura a uma temperatura de 20 9 e
659C em presença de um sistema
iniciador consistindo essencialmento,
de 0,01 a 1,0%, por peso, de um meacapteno, 5 e 10000 partes Ror milhtt0
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conforme o pedido da patente brasfp
leira termo nv '12,7.792, earacterizad
do pelo fado co ser escolhido, paro
êsse fim, um processo preparatório
dos pós oleai aios, no qual é produzida uma salmoura fortemente alcali
na, a qual é concentrada, segunao
processos conhecidos, por meio do crio
Ior res:dual do processo da queime
do calcário no forno, por exemplo
por meio do calor de descarga dos
refrigeradores da escória.
2. - Processo de acôrcla comc5,
ponto 1, caracterizado peio fato dá
que a concentração Ju condensação
da salmoura é rea:daada medianto
sua injeção, em forma de borrifo, no
ar quente procedente do refrigeraa
dor de escória.
3. - Processo de acôrdc com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de^
que, por meio do ar quenÈe do refria
ge_e.dor de escória, é gerado vapod
com uma temperatura pouco acima
de 1009C, cujo vapor realiza a cora,
centração da salmoura com auxilio
de termo-coavectores conheLidoso
por exemplo evaporadores de pe15cuia.
4. - D'spositive, para execução Cd
processo de acôrdo com O ponto 8,
caracterizado por incluir um preconcentrados, peplo qua a samoura
só é concentrada ao ponto em que
não ocorre ainda quaquer
ção de sólidos, bem como, liado era
série com o dite concentrador, um
evaporador de película, no qual tem
lugar a concentração restante da
salmoura isto é, sua trarrlormação
em sólidos.
Finalmente, a depositante reiviada
dica de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com
o 'art. 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do corresa
pondente pedido depositado na Re-,
particão de Patentes da Alemanha,
era 18 de novembro de 1960, sob nia
mero K 42.183 Vlb/80b.
TERMO N9 133.962
De 7 de novembro de 196.,
E. I. Du Pont De Nemours and:1
Company - Estados Unidos daa
América.
Titulo: Processo 11411'a polimetiçóel
acrílicos".
Privilégio de Invenção.

DO

/EME

de 1968

J

3,0 partes por milhão de cobre
forma dissolvido, e 0,01 a 2,0% da
um agente de ouro da classe que
consiste do perózido de hidrogênio,
terciàrios de peróxido d0 metil-etila
hidroperóxidos terciários e peréstered
terciários de per oxido metil-etila
cetona mediante o que ocorre conversão num polimerimeto.
2 - Processo de acôrdo com o poraa
to 1, caracterizado pelo fato do cloreto de antimônio ser SbC13.
3 - Processo de acôrdo com
ponto 2, caracterizado pelo fato dã
um revestimento sôbre urna esteira
se introduzir o SbCla em forma do
de fibras de vidro.
4 - Um processo caracterizado
pelo fato de se impregnar uma es-'
teira de fibras de vidro com um xarope de polimero-monômero de mea
taclileto metilico, contendo de 5 a
50%, por peso, de polínVro de meta-'
crileto metill co e completamente,
de 95 é 59%, por pêao de metacrileto metilico, tendo dito xaro p e urna
viacosida de aparente no, e-cala de
0,5 a 50 poes, e contendo polímero
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TIMMO Nd 136.636
da metacrileto metilico tendo uma ou então produtos de adição de óxido teeizado por acíanare Mas chaves de
viscosidade inerente de 0,25 a 1,00, de etileno e óxido de propilano com pressão corrediças quadrangulares
De
22
de fevereiro de 1962
providas e mtôda,s as faer,s de restendo dito xarope com êle misturado as mesmas substâncias.
0,01 a 1,0',S por pêso, de um mer- 6 - Processo segundo os pontos 1 saltos ou rebaixos, de modo que o
leremerente: AlUed Chaminal Cor.
capteno, 0,005 a 3,0 partes por mi- e 2, caracterizado pelo fato de se deslocamento das corrediças de con- patation - E. U. A.
Invenção: "Prccesso para a purililhão de cobre em forma dissolvido empregarem como produtos de adição tato resulta de um movimento de
e 0,01 a 2,0% de um agente de ouro de óxidos de alquileno tais -esultan- elevação ou torção das corrediças das ação de compostos' -rgánico, CíCilee.3
tes
de
1
moi
de
obtilou
monilfenol
redutíveis" - privilégio de na-armão.
da, classe que consiste da peróxido
chaves de pressão.
de hidrogênio, hidroperóxidos terciá- com 7-15 moles de óxido de etileno
Retvinaica2iies
6 - Interruptor de chave de presvários e perésteres terciários de peró- ou com uma mistura de Óxido de
xido de metil-etil-cetona, tendo dito etileno e óxido de propileno, ou ainda são segundo os pontos 1 a 5, carac1 - Um processo para puarear
esteira de fibras de vidro nele re- misturas de tais produtos de adição. terizado por fixar uma tira de co- por destilação um ceraposto oredinico
vestido SbC1, em quantidade de 15 6 - Processo para a fabricação de bertura removível as. chaves de cíclico, facilmente arlutivel por hia 250 partes por milleão do dito xa- pigmentos capazes de formar finíssi- pressão.
drogenação catalítica, tal CZalo fenol,
7 - Interruptor de chave de pres- anilina ou nitrobenzeno, carecteriaado
rope, e de se remover da resultante mos dispersões em meios aquosos e
esteire o excesso de líquido impreg- não aquosos, caracterizados pelo fato são segundo os pontos 1 a 6„ carac- porque antes da de-stilação o referida
nador não retido pela esteira, sendo de se efetuar a incorporação do pro- terizado por serem as corrediças das composto é mistureJo com :acide eidito liquido em excesso suficiente- duto de adição de óxido de alquileno, chaves de pressão providas de sali- leno-diamino_tetracênca OU um sal de
mente estável para ser recuperado especificado no ponto característico 1. ências que deslocam a tira de cober- metal alcalino ou de amônio do mesassim e re-usado para a impregnação já, durante a preparanao do pigmento i tura até ser possível retirar as ou- mo, e a mistura é aquecida a pel0
de uma quantidade ulterior de es- corante, no caso da fabricação de etras chaves de pressão juntamente menos 899 C durante pelo me:ma
uma hora e, de preferência, a pelo
teira de fibras de vidro revestido azo pigmentos, antes, durante ou após com as corrediças.
menos 1509 C durante p lo menos
cern S'oC1.,.
o estágio de copulaçao, de se travar
8 - Interruptor de chave de presA requerente reivindica de ecôr- os pigmentos revestidos com eletró- são segundo o ponto 1, caracterizado duas horas.
acôrdo com
2 - Um proces-so
do com a Convenção Internacional litos e, de se aquecer os mesmos se por ser a tira de cobertura formada
e o Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, necessário, separando-os a uma tem- por uma corrediça de entalhes dis- o ponto 1, caracterizado porque o ácide 27 de agôsto de 1945, a priorida- peratura que ultrapassa o ponto de posta na caixa de interruptores, atrás do etileno-diamino-tetr acético ou seii
de do correspondente pedido, depo- turvação do produto de adição de da qual se encontram as corrediças sal é empregado numa quantidade de
0,015 a 0,1% (calculado corno sal
sitado na Repartição de Patentes óxido de alquileno empregado, efe- de contato,
trissódico do ácido-etileno-diamino.
dos Estados Unidos da América, em tuando, então, seu isolamento e ela8 de novembro de 1960, sob o núme- boração final.
9 - Interruptor de chave de pres- tetracético) do pêso do composto orro 67.881.
Finalmente, a depositante reivindi- são segundo o ponto 1, caracterizado gânico cíclico.
ca, de acôrdo com a Convenção In- por ser a caixa de pressão segundo o
3 - Um processo de acôrdo com
ternacional e de conformidade com ponto 1, caracterizado por a caixa o ponto 1 ou 2, caracterizado porque
TÉRMO N9 136.256
o artigo 21 do Código da Propriedade de interruptores que aloja as chaves o composto orgânico cíclico é fenol
Industrial, a prioridade do corres- de pressão com as molas das corre- ou anilina, e o fenol ou anilina são
De 7 de fevereiro cio 1962
pondente pedido, depositado na Re- diças, provida de furos poscados que misturados com um álcali-cáustica
Depositante: Farberifabriiken Bayer partição de Patentes da Alemanha, servem para receber os parafusos de bem corno com ácido etileno-diaminoAktiengesellscluift, Alemanha.
em 8 de fevereiro de 1961, sob o n9 firação que ligam a caixa das cha- tetratétice ou uni sal deste.
Pontos caractensticos de: "Proces- F 33.164.IVc/22g.
ves de pressão à caixa de interrup4 - Uru processo de acôrdo com
so para a fabricação de pigmentos
tores.
ponto 3, caracterizado porque o álcapazes de formar finíssimos disper10 - Interruptor de chave de pres- ocali
cáustico é empregado numa
sões em meios aquosos e não aquoTÉRMO N 9 136.355
são segundo o ponto 1, caracterizado quantidade
aproximadamente igual
sos".
Por
chave
na
caixa
de
interruptores
DE 12 DE FEVEREIRO DE 1962
ao pêso do ácido atileno_diamino-toe
chaves
de
pressão
uma
fenda
rente
Privilégio de invenção
Requerente: Walter Holzer - Ale- com o espaço intercalar das chaves tracético ou seu sal.
Pontos característicos
manha.
5 - Um processo de acôrdo cota
de pressão, servindo para introduzir
1 ._. processo para a fibricação de
Titulo: "Interruptor de Chave de uma ferramenta que move a corrediça qualquer um dos pontas precedentes,
caracterizado
porque o composto orpigmentas capazes de formar finisei- Pressão Adequado para o Comando de I de entalhes numa direção e a conemas dispersões em meios aquosos e Máquinas-Ferrame n ta" - Privilégio I diça de contato, ainda em posição gânicci cíclico é misturado com O
ácido etileno-cliamino-tetracético.
não aquosos, caracterizado pelo fato de Invenção.
de travamento, na outra.
de: misturar pigmentos, de preferênA requerente roivindica a pricel11 - Interruptor de chave de presPontos Característicos
cia em forma de pastas fluidas, eom
são, segundo o ponto 1, caracterizado dade de idêntico pedido depositadO
um produto de adição de um óxido
1 - "Interruptor de Chave de Pres-.
Repartição de Patentes aorta"
de alquileno com atividade de super- são Adequado para o Comando de por apresentarem a corrediça de en- na
talhe e a de contato lobos recurvados americana, em 7 de março de 1961,
fície, que forma soluções límpidas
com várias que se encostam à ferramenta em sob o p. 9 93.868.
em água -destilada a 0°C, numa :ou- Máquinas-Ferramenta',
de pressão dispostas ao lado forma de faca, ocasionando asim o
centração de 1%, eventualmente com chaves
das outras, que na direção do movimento das corrediças.
o acréscimo de 1% de um produto umas
TÉRMO N.9 137.142
de adição de 1 moi de nonilfenol acionamento movem uma corrediça
12 - Interruptor de chave de prescom 10 moles de óxido de etileno, cada uma, que por sua vez, em senDe 14 de março do 1.962
são
segundo
o
ponto
1,
caracterizado
sendo que estas soluções aquosas a tido transversal à sua direção de funRequerente: Ciba Scciéte Anona-.)
límpidas, se turvam mediante a cionamento aciona uma corrediça, por terem a corrediça de entalhes e
adição de 10% de sulfato de ódie. movendo-se até os contatos nela dis- a de contato aberturas com lados en- me - Suíça.
Ponto característico: tproceese para
que se encostam nos cantos
anidro e , ou ao serem aquecidas a postos formarem contato, caracteri- viesados
temperaturas elevadas, até 70°C; de zado por serem dispostos na corrediça, da ferramenta formada de modo cor- a produção de acido saca-rico- Privilégio de Invenção.
adicionar eletrólitos à mistura, even- sob a carga de mola, das chaves de respondente.
tualmente após nova agitação, e, se pressão, muitos ressaltos corresponPontos Carac:V:risticas
13 - Interruptor de chave de presnecessário, aquecimento, antes, du- dentes a um programa de circuito que são segundo o ponto 1, caracterizado
1 - Procasso para a fabri(:aeão de
rante ou após o acréscimo do ele- engrenam com as corrediças portado- por situarem-se os parafusos de fiácido sacárico por oxidação cie da'
trólito, com o que o produto de adi- res dos contatos de programa.
xação atrás das chaves •de pressão, glicose, por meio de dado nítrico, a
ção do óxido de alquileno precipita
de
maneira
a
serem
invisíveis
de
2
-Interruptor
de
chaves
de
presuma temperatura elevada, caracter/.
na superfície dos cligmentos; e de
zado pelo fato de se exe cutar o proe
serem os pigmentos assim obtidos são segundo o ponto 1, caracterizado fora.
por
serem
as
corrediças
de
contato
isolados e, se com eniente, secados
14 - Interruptor de chave de pres- cesso continuamente com o uso ae
de maneira apropriada, resultando forçadas, sob a carga de mola, con- são segundo o ponto 1, caracterizado uma mistura reacionai inicial, pretra
o
sentido
de
seu
movimento
e
por
em pós secos de pigmentos.
por serem as molas das corrediças parada por oxidação de urna soluçá()
aquosa de d-glicose com ácido nítrico
serem providadas de rebaixos, a dis2 - Processo segundo o ponto 1, tâncias correspondentes às chaves de que se distendem no sentido do acio- concentrado, à qual se adiciona, a 41)
caracterizado pelo fato de transfor- contato, com saliências que ne apoiam namento ;Elas chaves de pressão dis- a 709C., simultânea e continuamente,
mar primeiramente a massa do Pig-• ao ressalto correspondente nas corre- postas na caixa das chaves de pressão. unia solução aquosa de p-glico,e e
mento, de modo apropriado, em for15 - Interruptor de chave de pres- ácido nítrico concentrado: na radie
ma fluída, tratá-la a seguir com o diças das chaves de pressão.
são segundo o pauto 1, caracterizado irelecular de 1:3 a 1:3,5, e se refilar
produto de adição a temperatura 3 - Interruptor de chave de pres- por apresentarem as correagat sali- continuamente uma porção da mis-.
elevada, por exemplo a 40-80°C, tdi- são, segundo o ponto 1, caracterizado ências justapostas, para levar as cor- lura reacional, correspondente ao
eionar-lhe os eletrólitos, por exemp'.o por serem as saliências nos rebaixos rediças de contato a uma posição de lume dos líquidos de alimentação, e
sais alcalinos, e finalmente, isolar os das corrediças de contato dispostos ao
bombar do recipiente de reação em
pigmentos cobertos, lavá-los e -eca- lado umas das outras ou salteadas,
outro recipiente de reação, a pós o
:os, eventualmente após adição de correspondendo aos ressaltos ou aos 16 "Interruptor de Chave de Pres- quo se isolar o ácido secárico Core
cargas apropriadas ou agentes auxi- rebaixos, existentes sôbre as corre- eão adequado para o Comando de medo.
• liires da moagem.
2 - Processo, eonforme cspecifi.
diças das chaves de pressão ou deu- Máquinas-Ferramenta", como reivinencana° de 1 a 15 e substancialmente cado no ponto 1, caracterizado pelo
3 - Processo segundo RS Pontos 1 tro delas.
fato
de se preparar a mistura reacomo descrito e ilustrado no relatório
e 2, caracterizado pelo fato de usar
4 - Interruptor de chave de pres- e nos desenhos anexos.
cional inicial, oxida_ndo-se 1 porção
misturas de diversos produtos de adi- são, segundo os pontos 1 a 3, caracmolecular de daglicose em água comi
ção de óxidos de alquiler°.
terizado por serem as corrediças das Reivindica a depositante os direi- 3 a 3.5 proporções moleculares de
4 - Processo segundo os Pontos e chaves de pressão providas, perto das tos de prioridade estabelecidos de ácido nítrico concmtrado, a 40 a 7090,
a - p rocesso, conformo especifica..
a 3, caracterizado pelo fato de • em- chaves de pressão, de saliências que acõrdo co ma C e)wenção Internacioas corrediças de contato ate nal. mediante os depósitos L. Idên- do no ponto 1 ou 2, caracterizada)
pregar como produtos de adição de deslocam
poderem ser retiradas as chaaes de
fato de se preparar a mistura
oxidos de alquileno: produtos de edi- pressão_ juntamente com as corre- tica solicitação na Repartiçã'o de Pa- pelo
tentes da República Federal Alemã, reacional inicial, adicionando-se 3)
ção de etileno com alquilfenóis ou diças.
sob mis. H 41.728 VIIIb/ 21 c de 14 urna solução aquosa de d-gliCase
alculnaftóis, com mono ou poli-à5 - Interruptor de chave de lime- de fevereiro de 1961 e H 44.483 VIIIdi proporção molecular); a 40 a 71PC.,
coois aliráticos, com ésteres, ominas,
ortmeiramente. aérea de una toro •
a mid as,. imidazolinae e inercaptanOS são segundo os pontos 1 a 4, carac- 21c de 27 de dezembro de 1961.

•
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pira m:tade da proporção de ácido
eeitrico concentrado (3 a 3„e propor95s meleculaies) reqaer.cla pera core.
versão completa C, após ter abrandado a primeira reação, se adicionar
o restente de ácido intrico concentrado, a 43 a 7090.
4 — Prcessso, cenforme especificado :ice pontos 1, 2 cu 3, caracteriZade pelo fato de .se empreear is dgl.c:se, na forma de nina iolueao
aqueea da mesma, com a conceir.raçáo d3 35 a 45%.
Finalmente. a depos*.tonte reivind:•
co, de eceedo com. a Caie s ino° Ia.
Urnacal e da --uniorni.51r,qa com

o ardo 21 do Código t,a Ptcp....‘Cadz:
Incaisrrial, a prioridade do cotrespmd:ute pedido, detvii . tc, do na Repartioào de Patent:2s da Suiça, em
14 de março do 1981. sob n" 3080•61.
T£RMO N9 137.576. DE 29 DE
MARÇO DE • 1962

(inivilégio de invenção)
Requrrenie: General Electric Company -• E. 17. A.
Titulo: "Aperfeiçoamento em lâmpada foto-llasch".
1 — Apeeleieeemento em lámpada
foto-flasei coniornae assim descrito

e ilustrado, care.ct.:rizado por um envoltório fechado continuo unia mistura combustível Rasem de cianogénio
e oxigtinio °tine a iazão cianogênioOxigénie e nu minhas:, igual a 1.

2 — apareiçcarneato em lâmpada
ccaforme reiviudicada

3t2rn 1 s.tpra, caract.t.rizado t...ár tua
cnroltoriu iecbado contendo uma
pc.s.ta =11ln:uivei de ciac c:.4;ate cuido a razão eiane,én1:„Lti3 está entre 1 e 1,4.
3 — A-1.:.,.rf.:siçarinnto em lâmpada
ecnIzame r,ivinitica.io nos
Itens 1 e 2 sap:a, caracteriza,
Um envo:iéria feche.do, contendo uma
inindra cembustivel gasosa de cámogtedo etaigènio onde a razão cianogêo:o-oxigLaio é aproximadamente de

1,15.
4 — Aperfeiçoamento em uma lámpada feto-reste cenforme reivindicado nos iteas de 1 a 3 supra, caracterize:1n p um enveltório f&hada ceiatenda uma nesiura gasosa combustivel de ciam:jati°, e e um carvão produtor dee -gá; onde a razão
cianogénio-oxigênio está entre 1 a
1,4.
5 — Aperfeiçoamento em uma lim-

pada foto-flash, conforme reivindicado no item 4 supra, caracterizado por
o carbono prcdutor de gás ser um da
classe consistindo de cianogénio, oxigênio e acetileno.
Finalmente a requerente .reivindica
os favores da Convenção Internacional, visto a presenee invenção ter
eido depositada na Repartição Oficial de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 4 de
abril de 1961, seb o n 9 100.578.
TieRe40 N9 137.629, na 2 DE

ABRIL DE 1962
( privilégio de invenção)
Requerente: Blemens & Halske Aktiaigesellschaft — Alemanha.
Titulo: "Esquema de ligação 4ara
instalaçács de telecomunecação,. em
particular, para instalações telefônicas, com uma ou duas terminais em
cada linha de ligação".
Ponto característico
Esquema de ligação para instalações de telecomunicação, em >articular, para instalações telefônicas,
com uma ou duas terminais em cada
linha de ligação, em que nas ter:ninais (aparelhos do assinante) nos
tios de conservaçÁo acham-se Inter-

'vistos meias de batente que Impe(Privilegio de invenção)
calados retificadores que garantem o
dem, ueena da dita euperficie de cositráfego sigiloso, necessário quando da
Pontos
característicos
• tacto O? armarão m.-talica, a queda
reunião de duas terminais em urna
única linha de ligação, e em que em 1 — Aperfeiçoamentos em chaves dere do dito c. f • et móvel e que o
série com a campainha de alarme ;eletromagnéticas diferenciais, carec- inentem em tene e eetante cem os
acha-se ligado um diodo de 'valor terizadas pelo fato de cempreendevem t"ies wgund2s *AL' . <1;:stiCOS na parenleante dependente da direção, cujo em cembinação, uma bobina diZeren- 1: seperior do dito taxa.
engulo na sua curva característica é i clal com um núcleo dc ferro em for- 4 — An^rfeicoewntos em chaveS
:scolhicia de tal forma que se s;t-ae, ma de '1 E" alojada numa caixa iuum diferenciais, de
Quinto ao seu valor absoluto, acima Nulo adequada, uma tamea do ma- 'se:V(1J (tetatu.c um dos pontos
I
da tensão decrescente no esteio de terial isolante, fechaado a ¡meie su- ece
tadee.es, cy..v ;..: teri zados pelo fato
eliminação do diodo, porém abaixo perior da dita citezt, tuna veia
e
It
t • •,..-.!:17u, metatica é
do valor efetivo da tenção alternada Anctalrea montada s2;ore, a di'..*a
e•
t
de salda
de chamada, ae acordo com o termo ¡lia dotada cie uma t,Upfilicle sup:.rior erra a
•••:( tis ct . rrente contrO•
de patente brasileiro número 117.242, de contacto elétrico, cai eixo vtrtwat
caracterizado pelo fato de que, do i dotado de um disco ou eineoio do i' -e:ado da central, pela linha de ligação ao laminado ou treLeado na sua exa ; 5 — Aperfeiçeemeestes em chaconjugada cem a ramificação das Oreatidade inferior deslizável cleedlo I vos extrunui ,. ;néticas diferenciais, de
duas terminais pertencentes a cada cio parto superior da dita caixa. moos ;aceito com qualquer um dos pontos
tinha, retificadores são intercalados de contacto atuantes eôbre o dito precedentes, caracterizados pelo fato
nos fios de conversação, com uma contacto superior na dita eeerutera kla que a dita bobina diferencial é
polaridade tal que, em caso de cha- metálica, primeiros meios elústleos em • doiltila de batentes não ferrosos que
mada por parte do um das assinan- iôrno do dito eixo dentro da armação impedem o co n 'eeto direto do dito
tes, seja impedida uma interferência metálica, segundos meios elásticos disco 'ou embalo cem o núcleo da
de outro assinante da mesma linha presso-estáticos de contreee entre os ;bobina, ao se estabelecer o campe
de ligação, que não deve ser chama- meios de contacto móveis e a extre- magnético,
do, mas que levantar o fone do seu midade superior do dito eixo e meios e — Aperreie:c:mentos em chaaparelho, interferência essa, causada .de contrôle de interruptor na extre- ves
eletromagnéVens diferenciais, de
pela parte da fase da corrente de midade superior do dito chie.
acendo com çtateetti r um dos pontos
chamada, para a qual é permeável o I 2 — Aperfeiçoamentos em chaves ;precedentes. (eracterizados pelo fato
retificador situado no to de coneer'de que os clivo. primeiros e segundos
diferenciais •
!eletromagnéticas
mção da sua terminal.
I acórda com o ponto 1, canelara-neles meios eas são constituidos por
Finalmente, a depositante reivindi- pelo fato de que o dito eixo montado il mo!as h:et :cedeis de compressão.
ca, de acento com a Conv ,netto In- i verticalmente na dita caize é clutedo ! 7 — Aperfeiçoamentos em ehaternacional e de conformidade cnun c•le um disco inicie er, localizado
vos eletromagnéticas diferenciais,
o artigo 21 do código da Propriedade ,a bobina e a dita tampa isoltenie, erbetanrisernente conforme descrito
InduskTial. a prioridade cio cerresotn- : sendo o dito circo induzido pelo ceei- aqui e ilustrado no desenho anexo.
dente pedido, depositado na Reparti- po magnético da bobina para cleeio"tão de Patentrs da Alemanha. em i*3 ,car o dito eixo verem' de comando
•
de junho de 1961. sob o nómero
contra a ação dos ditos primeiros
TERMO N. 139.910
S 74.472.VII1e-21a3.
meios elásticos e centra a ação dos
1 ditos
be 12• de j:mh. , de 1962
segundes meios elertices.
3
—
Aperfeiçoamentos
em
clmees
Requerente:
Doug'a.; Magoes:les Brito
TÉRMO N9 133.792. DE 4 Dr, mAro.
eletromagnéticas
diferenelals,
— co:kia.
DE 1062
remela cem es pontos 1 e 2. careote4:iy-rk-„,,,,...tentos em S.:Nie.
Requerente: Vieira & Monteiro In. deados pelo fala de que O cuatacto
de Cvt..', l. il
ditstr:a e Cornado — S. Paulo.
:tirante na parte
"Aperici .:carn-ntcs em cita- :s.trutura nr.tálica é mnril.r.eln
em ttirno cio dito eixo onde sito prc-

eletro-magnétleas diferenciais".

r

c: ..:;

Privilegio de In-

Pontos c:T;te:...titicos
n••n•n•n

...•nnn••••••••nnn•••n•nn•

LM IÚSTO SÓ BR E PRODUTOS
INDUSTR 1 JUIZA DOS
(REGULAMENTO)

DIVULGAÇÃO N°. 4.034

PREÇOs Ner$ 4.00

1—

SiNi••nias de
coa:acto c l tri..o jro;xrc:o!iut'.o por
esfer..s, outprendendo o siátcina
11.e...)
tuna p:aca do '.L tos low.iuturit
•
far_da
numa malba
sjanclo cada tio
peso
ditos feros unil eNfLra tiLtá :ca,
placa de corineta-s não corr.lutora eia r.:!acZto superposta A prim:Va e dotada eo
ema p:tiralidade de p:nos condutor
distribtVdos numa mulita de passo ige::1
a dos finos d piaa o:a e co a- .
cidentes com aqueles. sendo as ditas p'ae
cas separadas unia da outra, de mudo 1
a ,formarem uma pequena folga onde
passa contiatmin:nte tuna fita sem fim
con?.ntera, dotada de uma peiralie
dade de perfuraçAes cooperantes com as
ditas esferas e os cttos pinos condutores,

caracterizados pelo fato de que por bale
No da dita plaac de contatos onde estão
alojadas as esferas, é prcv:sto um rede
plebte com tr.ercário cuja superácie superior é coberta com uma película de 1
material eletricamente não condutor com

11( 'VENDA
Na Guanabara
Gesto de Vendas Av. Rodrigues Alves, 1'
Agencia Is Ministério da Fazenda
tendo" a pedidos pelo Serviço'de Reembólso Postal

Brasijia
Na sede do

canactertsticas de elasticidade ou flexibilidade acentuadas, sendo a superfície do
inferior da dita paca de contactos de
modo que o mercúrio ao encontrar as
aberturas dos ditos furos verecaLe de
alojamento das esferas forme res:altas
que penetram na porção inferior dos ditos furos para forçarem elàstic.amente as
ditas esferas de coa lato para ema, no
sentido dos pinos de contactos cooperantes na dita placa superior quando um
dos furos da fita de comando coincide
com o pino da esfera.
2 — Aperfeiçoamentos em sistemas de
contacto elétrico proporcionado por meio
de esferas, de acedo com o ponto 1,
caracterizados pelo fato de que o mercúrio no dito recipiente está sob pressão.

Quinta-feira 4
3 — Aperfeiçoamentos em sistemas de
contacto elétrico proporcionados por
meio de esferas, de acôrdo com os pontos 1 e 2, caracterizados pelo fato de
que a película de material eletricamente
não condutor sôbre a superfície do mercúrio no dito recipiente controla ou limita elasticamente a superfície do dito
mercúrio sob pressão.
4 — Aperfeiçoamento em sistemas de
contacto elétrico proporcionado por meio
de esferas substancialmente conforme
descrito e ilustrado nos desenhos anexos.
Têrmo n9 140.002 de 14 de junho
de 1962
Requerente: Siemens & Halske
Aktiengesellschaft, Alemanha.
Pontos característicos de: "Condensador Elétrico de Fôlhas Delgadas"
(Privilégio de Invenção).
PONTOS CARACTERISTICOS
1. —. Condensador elétrico d.e fôlhas delgadas, construído sob emprego de material isolante com grossura
preferentemente inferior a 6su, formadas mediante aplicação de uma
camada de verniz sôbre uma ôlha
portadora, da qual, quando da fabricação dos condensadores, as . primeiras são retiradas, bem como coin,
palio menos, uma delgada armadura regenerativa, caracl;erizado pelo
fato de que as armaduras regenerativas são formadas por meio de camadas de verniz, providas com uma
armadura metálica aplicada, por
exemplo, par vaporização, peças esses que serão mutuamente acbrepostas com as suas armaduras metálicas voliaclas para fora, de modo que
mediante estabelecimento da uma ligação elè'Jricamente conducante entre as duas armaduras metálicas, por
exemplo, Por ocasião da contactação
frontal das armaduras, as camadas
de verniz se situarão, no condensador, no espaço livre de campo, e,
ainda, pelo fato de que a camada
dielétrica consiste em um material
cem bcas propriedades dielétricas
como, por exemplo, poliestirona (polisti.r•l), ao passo que as camadas
de verniz situadas no espaço livre
de campo, son.sistem em um material
que contenha, pelo menos, 10% do
agente de oxidação neces-zário para
a sua completa conversão era produtos de oxidação estáveis na molécula,
com-o, por exemplo, acetato de celulose.
2. — Condensador elétrico de fôlhas delgadas, de acôrdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que,
sôbre ambas as camadas de verniz
vaporizadas, cujas delgadas camadas
metálicas, regenerativas, formam, cada uma, uma ranhura, é aplicada
outra camada de verniz, que servirá
como dielétrico d6 condensador.
3. — Condensador elétrico de fôlhas delgadas de acôrdo com o
pontos 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que a segunda armadura é
igualmente regenerativa e remiste
em eamaLas metálleas vaporizadas
sôbre Vilhas delgadas.
4. — Condensador elétrico de fôlhas delgadas, de acôrdo com os
;pontos 1 ou 2, caracterizado pelo
fato de que a segunda armadura
consiste em uma fôlha metálica.
5. — Condensador elétrico de fôlhas delgadas, de acôrdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que
ambas as armaduras consistem em
delgadas, camadas metálicas regenerativas, aplicadas a duas camadas de
verniz e, ainda, pelo fato de que as
armaduras metálicas acham-se reforçadas de um lado, ficando livre, do
outro lado da fita isolante vaporizada, uma faixa isenta de metal.
8. — Condensador elétrico de tilhas delgadas, de acôrdo com os pontos 1 a 7, caracterizado pelo fato de
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que as armaduras acham-se contac- terizado pelo fato que no mesmo ,n con- dita estação de leitura adjacente a exo
tadas por meio de camadas' frontais, junto dos pinos ou dos encaixes in'xgrais tremiclade curta da citada plataforma e
produzidas' por exemplo, a jato.
com a escêlva para dentes elétrica é a tendo, esta nova série de aberturas lo9. — Condensador elétrico de fô- prova de água.
calizadas ao longo de sua dimensão
lhas delgadas, de acôrdo com os ponmais longa e espaçadas de acôrdo com
11 — Um dispositivo de alimentação as colunas no refer'do cartão.
tos 1 a 8, caracterizado pelo fato de
que as camadas dos contatos fron- de acôrdo com a reivindicação 1, caractais consistem em zinco.
6. Um aparelho de leitura de cartão
terizado pelo fato que no melno
Finalmente, a depositante reivindi- bateria ou a escava para &altas é piovida de acôrdo com o pon o 5, caracterizado
ca, de acôrdo com a Convenção In- de uma chave para ligar ou paralizar o pelo fato do n1"eir.rO das referidas aberturas ser igual ao número de colunas
ternacional e de conformidade com motor de dita ascõva.
no citach carU:o,. sendo a localização
o artigo 21 do Código da Proprie12 — Uni dispositivo de alimentação das aberturas tal que cada uma das mesdade Industrial, a prioridade gio correspondente pedido depositado na Re- de acôrdo com a relvIndicação 1, carac- mas é descoberta quando a sua coluna
partição de Patentes da Alemanha, terizado pelo fato que no mesmo o rnotoi respectiva está sendo lida pela referida
em 23 de junho de 1951, sob o nú- da escôva é do tipo girató rio de baixo estação de leitura.
mero S 74.474 VIIIc-21g.
consumo.
7. Uns aparêlho de leitura de cara
Rio de Janeiro, 14 de junho de
A requerente reivindica a prioridade tão de acôrdo com o ponto 3, carac156S. — C. Bigler.
de idênt'co pedido depositado na Repar- terizado pelo fato do referido circuito
tição de Patentes francesa em 17 de junho elétrico incluir um dispositivo diferenciado para diferenciar di'os sinais eléTermo: 140.009, de 14 de junho de de 1961, sob o n.° P.V. 866.115.
trcos e um dispositivo formador para
1962.
transformar os sinais elétricos diferenRequerente: «Plasticosa» — França.
Termo n° 140.028, de 15 de junho
ciados em impulsos cronométricos.
de 1962
Invenção: <<Dispositivo de Alimenta8. Um aparêlho de leitura de cartão
ção para escôva de dentès elétrica»
Requerente — The National Cash Re- de acôrdo com o ponto 7, caracteriPrivilégio de Invenção.
gister Company.
zado pelo fato do referido circuto eléReivindicações
Local — Estados Unidos da Amé- trico incluir ainda um dispositivo de
retardamento para retardar ditos impul1 — Um dispositivo de alimentação rica.
sos de um valor tal que os leve para
para escôvas para dentes elétricas, caracTitulo da-invenção — Relogio Foto- um sincronismo com a leitura de coluterizado pelo fato que êle é composto Sensível para Aparelho de Leitura de nas em cada cartão pela referida estade um retificador de recarga e de uma Cartão -- Privilégio de invenção.
ção de leitura.
bateria respectivamente indepentes e que
Pontos
Característicos
9. Um aparêlho de leitura de caia
podem ficar ligados diretamente, o retitão
de acôrdo com o ponto 3, caracteeicador de recarga numa freqüência de
1. Um aparalho de leitura de carcircuitos de alimentação de corrente local tão, capaz de ler cartões portadores de rizado pelo fato do referido dispositivo
e a bateria ou com o retificador, ou com dados e compreendendo unia estação de sensível a irradiação incluir uma série
a escôva para dentes elétrica.
leitura através da qual cada cartão é de elementos individuais sensíveis à irradiação estendendo-se ao longo do
2 — Um dispositivo de alimentação obrigado a passar, caracterizado pelo comprimento do referido membro adjafato
de
existir
um
dispositivo
foto-sende acôrdo com a reivindicação 1, caraccente às citadas aberturas' e pelo fato
terizado pelo fato que no mesmo a bate- sível, o qual é sensível à passagem de do referido circuito elétrico compreender
cada cartão através da referida esta- um transaor ao qual cada elemento sena
ria é do tipo de níquel-cádmio.
ção de leitura e é capaz de produzir
3 — Um dispositivo de alimentação sinais cronométricos em sincron:smo sivel à irradiação é ligado, de forma a
de acôrdo com a reivindicaçãol, caracte- com a passagem de predetermiadas par- produzir uma corrente de saida repreda saida do seu elemento res.
rizacio pelo fato que a recarga da bate- tes dos dados através da citada estação sentativa
pectivo e pelo feto de existir um transa
fia é efetuada ligando a bateria com o de leitura.
formador ao qual é aplicada a sorna das
retificador e o dito retificador com um
2. Um aparelho de leitura de cartão correntes de saida dos referidos trancircuito de alimentaçã- local.
de acôrdo com o ponto 1, caracterizado sitores, a fim de produzir um sinal de
4 — UJ.0 dispositivo wie alimentação de pelo fato de ex:stir une membro possu- saida correspondendo à diferencial dos
acôrdo com a reivindicação 1, caracte- indo aberturas colocadas de maneira a sinais elétricos produzidos pelos referirizado pelo fato que no mesmo a ali- serem descobertas isor cada cartão ao dos elementos.
mentação é obtida ligando a bateria com atravessar êste d:ta es:ação de leitura
Rei=dica-se, de acôrdo com 'a Cone sendo dito dispositivo toto-sensível
a esoôva para dentes.
sensível ao descobrimento das, referidas venção Internacional e o Art. 21 do
Código da Propriedade Industrial, a
5 — Um dispositivo de alimentação de aberturas pelo cartão.
prioridade do pedalo correspondente deacôrdo com a reivindicação 1, caracte3. Um aparáho de leitura de car- positado na Repartição de Patentes dos
rizado pelo fato que no mesmo a bateria
é provida com pinos a serem inseridos na tão de acôrdo com o ponto 2, carac- Estados Unidos da América, em 28 de
correspondente tomada ou do retificador terizado pelo fato de cada carão des- agósto de 1961, sob n° 134.320.
cobrir pelo menos uma série das refeRio de Janeiro, .. de junho de 1962.
ou da escôva para dentes.
ridas aberturas ao passar pela citada "es•
6— Um dispositivo de alimentação tação de leitura; compreendendo dito
dc acôrdo com a reivindicação 1, carac- dispositivo foto-sensivel uma fonte de
- TÊRMO No 140.056 (
terizado pelo fato que no mesmo a bateria irradiação para iluminar ditas aberturas
De 15 DE JUNHO DE 1968
.5 provida de encaixes e os corresponden- e um dispositivo sensível à irradiação
tes pinos ou do retificador, ou da escôva capaz de produzir sinais elétricos em
Requerente: Allmanna Svenska
para dentes, podem ser inseridos ejrn tais resposta à irradiação que passa através Elektriska Aktiebolaget — Suécia.
medias.
ditas aberturas oriunda da referida
Pontos característicos: "Circuito
7 — Um dispositivo de alimentação de fonte; e sendo ditos sinais elétricos ali- Multi-Estável Para Gerar ImpulsoS
mentados
em
um
circuito
elétrico
para
acôrdo com a reivindicação 1, caracteRetangulares.
sinais de cronometria em
rizado pelo fato que no mesmo o retifi- produzirem
Privilégio de Invenção.
sincronismo
com
a
passagem
de
predecador é provido de pinos a serem inseri- terminadas partes de dados através, da
Pontos Característicos.
dos nos correspondentes encaixes de uma citada estação de leitura.
1.` — Circuito multi-estável tipo
tomada de corrente.
4. Um aparélho de leitura de cartão "flip-flop" para gerar impulsos re8 — Um dispoistivo de alimentação
tangulares que tenham a mesma frê.
de acôrdo com a reivindicação 1, carac- de acôrdo com os pontos 2 ou 3, ca- quência e o mesmo número de fases
terizado pelo fato que no mesmo a insta- racterizado pelo fato do referido mem- como uma dada voltagem de contrôlação dos pinos e encaixes da bateria bro compreender uma plataforma de le, dela também dependendo quanto
para ligá-los com o retificador e com a cartão sôbre a qual cada cartão é so- à sua posição de fase, caracterizado
escôva para dentes é diferente da instala- locado antes da leitura e peto fato de pelo fato de compreender urna série
eão de pinos e encaixes para ligar o existir um dispositivo de deslocamento de. membros conectores eletrônicos
retificador e com a tomada local do de cartão capaz de descolar dito car- controlados, transistores por exemplo, os quais são alimentados via cartão através do aparêlho.
circuito de alimentação.
ga procedentes de um manancial co9 — Um dispositivo de alimentação de
5. Um aparêlho de leitura de cartão mum de voltagem contínua, median.
acôrdo com a reivindicação 1, caracteri- de acôrdo com o ponto 4, caracterizado te o que as várias fases da:-xoltagem
zado pelo fato que no mesmo os pinos pelo fato da referida plataforma de car- de contrôle são ligadas aos electróe encaixes para ligar a bateria com o tão e dos referidos cartões serem de dios de contrôle por via de díodeS,
retificador ou com a escôva para dentes formato geral retangular e pelo fato sendo que cada qual ligado ao seu
são concêntricos.
dos cartões possuirem uma série de co- próprio meinbro conector eletrônico,
10 — Um dispositivo de alimentação lunas de dados substancialmente parale- enquanto a voltagem de saída do cirrIr; tcekdo com a reivindicação 1, carac- las à sua margeia mais curta; ficando cuito "flip-flop" é derivada de cada
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:eme • das aludidas cargas, e bem asetre pelo feto de. que, cada um cios!
me.iciora.dos electródios de contrôle,
vai ligado a cada uma das referidas!
volt neree da saída, com exceção da
rue corresponde ao pertinente mexairo saneador, mediante o que, entre- •
'Sante, c, ligação com a voltagem de
na fase precedente é estabele-H
eicl e via e correspondente das diodes
. ceies mencionaeres.
— Ciscuito mulli-estescl tipo
s'elte-Ieep e , de acerdo com o ponto
do tre.s o número de fases, e
aencln os membros eletrônico; constituídos por transistores. carseterizado
eaele fato cie que a base Se cada
ister será 1.gada, por via de lin
eieslOor. ao coletor do tran_si etor noI
eeme seesecelerte. e, via a diodo que
ceavam-a.> ao pertinente transistor, I
o ao coletor do transistor
-er
lin
e precedente.
Pin:emente, a depositante reivindica, de ecórdo com a Convenção infeineelenal e de conformidade com
O meigo 21 do Código aare,eriersac •
Indesneel, a pelos:dada do cc.:me-pare
eart s pedido. depositado na laepartieão . Patentes da Suécia. em 15 cie
junho de 1951, sob n° 6.245-6.

Ju:hode 1938

conta to com a superfície exterior de cão móvel em direção ascendente, de idos quais apresenta uma linha multidito aro, meios (48, 50, 56) para mo- modo -que as porções salientes ou !plex " de conversão Comum para tráver ditos membros metálicos (10, 12) curvas dos membros metálicos pos- fego a partir e a chegar, à qual 'são
longitudinalmente após passar dita sam passar entre ditos rôlos.
¡ligados, periodicamente toso impu'sco
roda e meios para rotas dita roda à
, os assinantes do respectivo sistema
11.
—
Aparelho
de
acôrdo
cone
•transmissor multiples teiresmieed o
media que ditos membros passam por
qualquer
um
dos
pontos
4
a
10,
caela.
I com o auxilio de interruptores da
5. — Aparêlho de acôrdo com o racterizado pelo fato de que dite . conversação, caraceemizado pelo fato
ponto 4, caracterizado pelo fato de meio para depositar metal derretide Ide ser construido em felina de ecoque d-tos meios para mover ditos consiste em um meio de solda elétri iplador múltiplo, a cujas cendre e'es
.de linha se achem ligadas individualmembros metálicos sào tambeen ca (16, 18).
adaptados para guiar ditos membro;
12. — Apelei:iro de ecôrdo com mente em linhas multi-ateis de soedurante sua passagem pelo cpare- queemusr um dos pontos 4 a 11, ca- versaçao, para que atreves dee, eces
lho.
racterizado por meio de. suporte (62, ;condutores de colune 13es-se ser et-te— Aparelho de com os 63) rara os rnembens metálicos du- 'cutado tento o tráfego entre os etpontc.; 4 ou 5, cano eri,ntio pelo fa- rante seu movimento em direção t ' versos sistemas transmissores multito de que ditos meios de movimento dita roda e em afastamento dela, ;pies temporizado, eu seja, mediante
;fechamento. Por impulsos, dos cone de guia para os membros
respee e-emente.
tatos de pontos de acoplamento que
ces são rôlcs (43 — 50 — 56 — e( —
as ligações entre os condiu45 — 54), sendo pelo manes eleunst • 13. — Aparelho de :.4.eCt-clo com I /:produzem
de linha senteressados, bem como
de dites rôles adaptaece para se aios' ponto 12, caractreizacio por meios ciç ;otorea
tráfego dentro dos sistemas 'trenstarem de ditos membro; metálicos! pár era poeição tubos a serena solda- Imissores multiplex temporizado, ou
paia peimitir que porções salientes! dos conjuntamente sôbre ditos mei, ;seja, mediante fechamento, por iceiou curvas de ditos membros paseern de suporte, e para remover dali c pulses, dos nencatos da pontos de
tubos soldados.
por ditos rôlos.
acoplamento que estabelecem as l igações para sistemes transmissores mui7. — Aparelho de acôrdo com os; Reivindica-se, de acôrdo cora
pontos 4 5ou 6 caracterizado por Convenção Internacional e o Art. 2 tiples temporizado, ligados a condumeios de limpeza (42) adaptados pa- do Código da Propr:edade Industrial towes de coluna especiais moa as suas
multiplex, sistemas esses que
rci manter ou restaurar uma supeifi- a prioridade do pedido corresponden- linhas
em vez de aseinantes, acucrte tex•erior limpa em dito aro da- te depositado na Repartição de Pa possuem,
muladores de energia de conversação
cante a rotacão de dita roda.
tentes dos Estaooe Unidos da Amé ligáveis, em cada periedo, clame vedo Norte, een 6 de setembro
zes à sua linha raultinlex, de modo
8. — Aparelho de acôrdo com o rica
1 . 961, sob a9 136. 2(13,
que, em todos éstes casos de regime
ponto
7,
caracterizado
pelo
fato
de
: bastará acionar, nos sistemas transgut dito meio de limpeza é um cor- miseeres multiplex temporizado, no
T f
l MO N't 140.073
tador (42) colocado em posição;
TetelMO
140.2113, DE 20 DE
mesmo instante apenas um único inadjacente ao aro exterior de dita;
DE 18 DE JUNHO DE min.
JUNHO DE 1332
terruptor de conversação, pois os acuroia e adaptado para remover de'
de energia de conveesseção
Rrquerent e : Com bustion Enginee- dito aro uma camada fina de cobre.
Requerente: — Siemens & Halske muladores
transpõem,
de maneira • conhemda, o
rine, Ire.
9. — Aparêlho de acôrdo com Aktiengese.lischaft — Alemanha.
lapso de tempo deccesrido entre os insTitulo: "Esquema de ligação para tantes da manobra dos interruptesea
Lmal; Estados Unidos da Amériea; qualquer um dos pontos 4 a 8. caracterizado pelo fato de que dito aroi sistemas de transmissão telefônica ;de conversação, pertencentes aos aserori e.
sinantes a serem ligados, para fins
(31) é fixo de uma maneira removí- "Mültiples Temporizado”.
Tii itlo da Inverçeo: Soldador de
id'e compensação de energia entre 'àsvel 2 dita roda (30) por meios re- Privilégio de invenção.
Painel Sólido (.. e Tubo Móvel e
tes assinantes.
movíveis tais como cavilhas (36) .
do de Operação.
Pontos carecterltiscos
l 2 — Esquema de ligeção, de acôr10. — Aparelho de acôrdo com o'
Privilégio de Invenção.
1 — Esquema de ligação, através do do com o ponto 1, caracterizado pelo
ponto 9, caracterizado pelo fato de
!fato de que a condutores de coluna
Pontos Característicos:
que Mos removive's são colocados; qual é realizado o tráfego de vários I:especiais se achara ligadas linhas
em
posição
acima
dos
membros
me-!
sistemas
de
transmissão
telefôniés,
raattltipleer de conversação de sistemas
1:— Um inéodo de soldar em
conjunto continuamente ao longo de - telioos e montadoe sare unia arma- "multipleas temporizado", cada Mu , transmissores multiplex temporizado,
I aos quais, era lugar de assinantes, se
portões lone f tuoinais adjacentes dois
acham ligadas linhas que conduzam
membros metálicos paralelos alongaPara outras estações para tráfego a
dos espaçados, pardcularmente para
:partir e a chegar, para cuja realizasole , •?; t ubos metálicos conjuntamenção são fechados, por impulsos, conte u fim de formar um painel dos
tatos de pratos de acoplamento que
• mesmos, inclusive abrangendo o esconduzem para êstes condutores de
peco entre ditos membros por metal
;coluna.
deerctido apoiado em um membro de
3 — Esquema de ligaçãO, de acôrdo
supoete. caracterizado pelo movimenI com os pontos i ou 2, caracterizado
to =tinire de em membro de suporpelo
fato de que os sistemas trenste ;tera fim, em unia maneira que fi
DE
! missares empregados apresentam acontato com o metal derreti
(Vi. •
penas um acumulados rotativo, em
ao cor um período limitado de tem
que circula mos endereças, represenpo sem fundir-se a êle, e moveno
por sinais codificados, de interi tados
rele eminente ditos membrct metáuptores a serem fechados por impullicos o dito membro de suporte ri
os, ou de interruptores de conversarsção,
modo que ditos membros metálico'
como ordens de coe:lendo para o
seio soldedos conjentamente
seu fechamento.
intemo teenneitnete
4 — Esquema de iie.:L cão, d ratlé:,•2. <e método de acerdo com o
do cena os pontos 1 a 3, caracterizapou ei 1. caracterizado pelo fato de
do pelo fato de que, nas respectivas
eine cada porção de dito reerobro de
SIEPRRM.{ .) TIR113UNAL FE1PYRIRAT,•
sistemas transmizsores multiplear temstetet rO sem fim, que se muce contaperiazde, são empregadas, como ocamesete, é repetidamente usada pa- .
triuladores de .snergia de cr,rivevsae(sio,
as „aportar dito metal derect'do.
condensadores que permutam, sob a
44
(Pags.
287
—
362)
maio
de
1968
colaboração de bobinas, a energia
- O método de recerOo cem o
.
acumulada durante o pt-,ricdo de fepele
mime os 1 ou 2, caracterize-do
;hem:nato dos respeceives inteereptoopet'aeão adicional de litatear de;
Ires . ou des interruptores de conversainetabro de suport e duratem eet
, ;ão, respectivamente, asna como dos
Vi' o entes contínuo
PREÇO: NCr$ 5,00
respectivos contatos de pontos de acoplamento, contra a energia de convere. — Aparelho para leoe a efee,
são guardada em candensedores coae O alei ocio de acôrdo com qualque
. jogados com assinantes.
uni dos pontos precedentes. caracte
2'i /.1. do pelo fato de que dito membes
5 -e- Esquema de ligemeo, de acareio
de -acerte é uma roda (30 . ou 110.
com os pontos 1 a 4, caracterizado peA VENDA a.
oit 112. ou 114), tendo um aro extelo fato de que os contatas de pontoe
fiou ele ou 120) de cobre, sendo dita
de acoplamento, ligados ao mearas)
Na Guanabara
ruec eosta em posicão de Modo que
condutor de linha, são acionados com
Seçao de Vendas: Avenida Rodrigu- ea Alves o* 1
o auxilio de sinais' codificados, que
Illei -d I JCOS metálicos (10, 12) que deservem como endereços e circulam peveie ter soldados conjuntamente, po-;
Agência /: Ministério da Fazenda
riedicamente em um acumulador roderao passar através do aparêlho (13
tativo.
ou 90: adjacente e porção supetiot
Atende-se a pedidos pelo Serviço de íZeembedso Postai
do dito aro, sendo ditos membros
6 — Esquema de ligação, de acôrdo
metálicos postos em posição nos iacom o ponto 5, caracterizado pelo faEm Brasília
' dos opostos de dito aro, sendo provito de que contatos de pontos de ecoNa sede do D. 1. N. .
dos meios (16, 18) para depositar me.
piamente, ligados ao mesmo condutor
tal derretido entre ditos membros;
de coluna e que conduzem para diverpai nicles acima de dita roda 8 man I
sos condutores de linha, só são fechaC e
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dos simulteeneamente, quando perten- multiplex temporizado especial com
acumuladores de energia de converlurem à mesma ligação telefônica.
sação em vez de assinantes, se acham
'7 — Esquema de ligação, de aciirdo previstos adicionalmente contatos de
com os pontos 1 a 4, caracterizado pontos de acoplamento, através dos
pelo faie de que tet contatos de pon- talais pode ser executado o tráfego
tos de acoplamento, ligados ao mesmo dentro dos demais sistemas transmiscondutor de coluna, são acionados sores multiplex temporizado com, em
com o auxilio de sinais codificados, vez de assinantes, anilas que ,condualue servem cama endereços e circu- zem a outras estações.
lam periodicamente em em acumula15 — Esquema de ligação, de ateardor rotativo.
do com os pontos 13 ou 14, caracteri8 -- Esquem ade ligação, de ardo zado pelo fato de que os contatos de
com o ponto 7, caracterizado pelo fa- pontos de acoplamento, ligados a
to de que não são fechados simulta- mesma linha multiplex, são acionancemente contatos de pontos de aco- das com o auxilio de sinais codificaplamento, ligados ao mesmo condu- dos que servem como endereços e cirtor de linha e que ocnduzem para vá- culam periodicamente em um acumurios condutores de coluna.
lador rotativo, sendo que contatos de
9 — Esquema de ligação, de acardo pontos de acoplamento, ligados simultaneamente
a duas linhas multicom os pontos 2 a 8, caracterizada pelo • fato de que o acoplador múltiplo plex, são levadas em consideração
apresenta condutores de linha espe- apenas uma vez.
ciais, aos quais está ligado uni dos
16 — Esquema de ligação, de acajaliames de contatos de portes de aco- do com o ponto 15, caracterizado pelo
plamento, cujo outro born.e se comu- fato de que não são acionados simule
nica com um dos condutores de co- tãneamente contatos de pontos de
luna especiais, aos criais se acham li- adeplamento, que se acham ligados à
gadas as linhas multiplee de conver- mesma linha multiplex.
sação dos sistemas transmissores mulFinalmente, a depositante reivinditiplex temporizado com linhas que
ecnduzem para outras estações, de ca, de acôrdo cora a Convenção Interenodo que, através dêstes condutores nacional e de conformidade com o
de linha, pode ser realizado o tráfego artigo 21 do Código da Propriedade
entre os demais sistemas transmisso- Induserial, a prioridade dos corresres multiplex tempoeizado, para cuja pondentes pedidos, depositados na
execuçãa são fechados, por impulsos, Repartição de Patentes da Alemanha,
contato de pontos de acoplamento em 29 de junho de 1951, 16 de noque conduzem para os respectivos vembro de 1961 e 2 de abril de 1932.
condutores de coluna.
10 — Esquema de ligação, de acôrTÉRMO N9 140.383
do com o ponto 9, caracterizado pele
fato de que a condutores de linha esDe 26 de junho de 1962
peciais este,o ligadas linhas multiplex
de sistemas transmissores multiplex Título: "Nôvo Distribuidõr Central
temporizado que possuem, em vez de de Lubrificação Individual, Acionado
assinantes, acumuladores de energia por Eletricidade" — Privilégio de Inde conversação, de modo que, através venção.
destes dendutores de linha, mediante
Requerente: Carlos A. Seibel,
fechamento, por impulsos, de contatos de pontos de aooplamento que esLocal: Capital — S. Paulo.
tabelecem ligações para os sistemas
Reivindicações:
transmissores multiplex temporizado
Rigados com as suas linhas multiplex 19) " Nôvo Distribuidor Central, de
• condutores de coluna especiais, po- Lubrificação Individual, Acionado por
rá ser realizado também o tráfego Eletricidade", caracterizado por utin t r o destes sistemas trnasmissores lizar um sistema de válvulas de esleeultiplex temporizado.
feras, comandadae individualmente
11 — Esquema de ligação, de acere por
eletricidade.
(ao com os pontos 9 ou 10, caracterando pelo fato de que as conefos de
a Nôvo Distribuidor Central, de
•tos de adepleanento, ligados ao Lubrificação Individual, Acionado por
e. esmo condutor de coluna especial e Eletricidade", acorde com lc, caxaca um condutor de linha especial, são terizado pelo fato de as esferas deecionados com o auxílio de sinais co- sobstruírem a passagem do lubrifielificados que servem como endereços
▪ 'circulara pereedicamente Gin uni cante aos pontos desejados, por ação
eletromagnética, produzida por boUnemulador rotativo.
bina, superposta a uma âncora de
12 — Esquema de ligação, de acôrd.o ferro, ligada móvel com a esfera e
com o ponto 11, caracterizado pelo fa- dentro de tubo antimagnético; pelo
to de que os contatos de pontos de fato de a esfera, por sua vez, manter
ar:apimento, ligados ao mesmo con- fechado o tubo distribuidor, sob ação
dutor d elinha e que conduzem para de mola, atuante contra a esfera.
vários condutores de coluna, somente
cãe fechados simultaneamente, quan- 39) "nevo Distribuidor Central, de
do pertencerem à mesma ligação te- Lubrificação Individual, Acionado por
ta2ônica.
Eletricidade", acorde com os itens
13 — Esquema de ligação, de acôr- anteriores ,caracterizado por formar
aeo com os pontos 2 a. 8, caracteriza- êste sistema unia unidade, entre tu» pelo fato de que, no acoplador bo de condução, tubo de guia para
múltiplo, se acham previstos contatos a âncora e esfera, tubo de distribuide pontos de acoplamento, pertencen- ção e bobina eletromagnética.
te@ a um par de combinação dos condutores de coluna especiais, aos 'quais 49) "Nôvo Distribuidor Central, de
Lubrificação Individual, Acionado por
Co acham, ligadas as linhas multiplex
dos demais sistemas transmissores Eletricidade", acorde com os itens
iniatiplex temporizado que Contêm, anteriores, caracterizado pelo fato de
em vez de assinantes, linhas que con- que uma pluralidade destas unida.
duzem para outras estações, contatos des o tinidas num tubo condutor
de pontos ele acoplamento êsses, atra- Integral, formando um ou mais convés dos quais pode ser realizado, me- juntos de distribuição.
diante fechamento, por impulsos, dos
~tatos de pontos de acoplamento 59) "Niko Distribuidor Central, de
ligados às linhas multipleie interessa- Lubrificação Individual, Acionado por
das, o tráfego entre os demais siste- Eletricidade", acorde córn os itens
mas transmiseores multiplex tempo- anteriores, caracterizado pelo fato de
que uma ou mais _destas unidades,
Visado.
podein ser montadas em separado e
14 — Esquema de ligação, de acôrdo em lugares distantes, ligadas entre
com o ponto 13, caracterizado pelo fa- si e ao comando, através de um tubo
to de que, por cada par de combina- condutor geral, rígido ou flexível.
çâo de um condutor de coluna espe69) "Nevo Distribuidor Central, de
cial, ao qual está ligada a linha mulcisterna teamanissoa Lubrificação Individual, Acionado par
Ke»ex da urge

Eletricidade", acorde com os 'itens
anteriores, e tudo substancialmente
como descrito no relatório e representado nos desenhos amua.
TÉRIVIO br 140.434
Em 28 de junho de 1962
Requerente: Walter Popp.
Local: — São Paulo.
Pontos caxacteristicae de: "Aperfeiçoamentos introduzidos em dispositivos para a automatização de balanças ou dosadores industriais". -Privilégio de invenção.
1) "Aperfeiçoamentos introduzidos em dispositivos para a automel Ização de balanças ou doeadores industriais", caracterizado por uma ha..
lança ter no braço (3) opôsto à bandeja (1), a si articulado, uma haste
(6) que comanda um eletro-imã
(10), por meio de um interruptor
elétrico (7), comandando o eletroimã (10) por sua vez, a tampa .nómeio de uma haste articulada (111.
vel (14) de um receptáculo (5), por
II) "Aperfeiçoamentos introduzidos em dispositivos para a automatização ,de balanças ou desadores Industraiis", como em I, caracterizado
por ser a tampa (14) do receptáeulo
(5), acionadora, par meio de um seu
braço (17) e de um pino regulável
(1a), de uma alavanca interruptora
(20) de um dispositivo elétrico (21),
o qual comanda uni alimentador (24)
da balança ou dosador.
NI) "Aperfeiçoamentos introduzidos em dispositivos para a autometização de balanças ou dos.adores industriais", substancialmente como o
descrito acima, reivindicado em 1 e
II e repreesntado no desenho anexo.
TÉRMO N9 140.484

De 28 de junho de 1962
Requerene: Mono-Cam Limited —
Inglaterra?
Invenção: "Válvula reguladora de
curso constante" — Privilégio de Invenção.
Reivindicações

1 — Uma bomba de injeção de
combustível, do tipo específico, caracterizado pelo fato que na mesma o
meio regulado compreende une corpo
de válvula substancialmente cilíndrico tendo uma extremidade 'disposta
para ficar exposta à dita., pressão de
combustível e deslocável num casquilho contra o efeito do meio de mola
para colocar o cilindro bombeante
em comunicação com o lado de enreda da bomba, o tanque de combustível•ou região de baixa pressão similar num deslocamento predeterminado do corpo da válvula dentro do
casquilho, uma primeira restrição
entre dita uma extremidade do corpo e a região de baixa pressão e
operável durante o período entre o
fim de um curso de injeção e o começo do curso de injeção seguinte
para permitir um escapamento restringido de combustível da dita uma
extremidade do corpo da válvula e
uma segunda restrição entre dita
uma extremidade do corpo da válvula e a região de baixa pressão e operável permitir um escapamento restringido de combustível de dita uma
extremidade do corpo da válvula para a região de baixa pressão durante
a parte do curso de injeção que ocorre após o cilindro bombeante ter sido
colocado em comunicação com o'lado
de entrada da bomba e a injeção ter
cessado.
2 — Urna bomba de injeção de
combustível de acôrdo com a reivindicação 1, •aracterizada pelo fato
que na mesma uma primeira restri-
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ção é formada por uma parte reciera'
tada do corpo da válvula da dita exa
tremidatie da mesma e a parede da
casquilho.
3 Uma bomba de injeção da
combastivel de acendo com a Veia
vindicição 1, caracterizada pelo feta
que aa mesma a parte recortada da
corpo da válvula tem um- feitio etall
em relação à uma passagem abri -do
rara a mesma através da parede do
ce s.quilho e a comunicação com o_lae
do de baixa pressão da bomba -410
e restrição assim proporcionada é ayaq
riável pela ajustagem angular e dd
corpo da válvula-.
4 — Uma bomba de injeçã,o . dg
combustível de acôrdo com a kela
vindicação 1, reivindicação 2 ou eele
vindicação 3, caracterizada pelo tate
que na mesma a segunda restrição
providenciada por um plano formas
da\ nelo corpo da válvula e comunie
atie 10 com dita uma extremidade dq
corpo através de um furo axial e ral
dial no corpo.
5 ___ uma bomba de injeção de
combustível de acôrdo com a reiviee
dicação 4, caracterizada pelo fatg
ave na mesma o corpo da válvula a
formado com uma parte de diâmetre
reduzido colocando o cilindro borne
beante em comunicação com o lede
combustível ou região similiar de bale
de entrada da bomba. o tanque dg
xa pressão numa posicão nredetermie
nada do corpo da válvula no case
quilho e o plano fica localizado ert4
relação à perte recortada para abria
para o lado de baixa pressão da
bomba após o corpo da válvula tee
sido deslocado contra o meio de mola
suficientemente para a parte de dia.,/
metro reduzido tornar-se operante.
6 — Uma bomba de injecão
combustível do tido especificado
construída, disposta e adaptada paa
ra funcionar substancialmente con-1
forme aqui descrito com referêncie(
aos desenhos anexos.
A requerente reivindica a priorie
dade de idêntico pedido depoeitadg
na Repartição de Patentes erft-brittle
nica em 29 de junho de 1961, sob
n9 23.570-61.

TERMO N" 140.9t&
de 11 de junho dê 19ea
Título: "Nôvo sistema de prote<
ção contra calor para rádios parda!
ou totalmente transistorizados" -e
Privilégio de Invenção.
Requerente: Jan Dalhuisen
allaj
nas Gerais.
Pontos Característicos
1 — Colocação externa do traia
sistor de salda (power out-put trare
sistor) quer esteja ou não ligado ali
um transistor "driver", instalanda
êsse transistor de saída (ou qualque
outro transistor que seja fonte d
calor) embutido numa chapa metálle
ca, boa condutora de calor, montad.g
sôbre a parte traseira do alto-falan
te de rádio parcial ou totalmen
transsistorizado, em tôdas aquela
instalaçeõs, como por exemplo as dg
veículos em geral, nas quais se instaa
lem, separadamente, nos painéis dês-1
ses veículos os rádios transistorizae
dos e seus respectivos alto-falantes,
2 — Nôvo conjunto constituido por,
chapa metálica com transistor oin
transistores embutidos nas partee
traseiras de alto-falantes em geral.
3 — Novas caixas compactas para
rádioe transistorizados, cujas coma

3
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de 1:1 deslizávelpactuções poderão agora atingir re- TERMO DE PATENTE N o 148.652 garina superior pelas suas extremi- te guia em trilho de mente ajustda sôbre a dita barrara 24 DE ABRIL DE 1113 • =feia superior e com odito
duções máximas, por se ter removidito painel -guia.
do o fator indesejável dc calor, ge'rue Budo Conipany — Estados de luz morta pelas suas extremidades
rado pelo transistor de salda.
5 — .Uma estrutura de parede lainferiores; pelo rato das montentes teral, de acôrdo com qualquer um
Unidos da América.
4 — Nôvo s'stema de proteção concurtos
perpendiculares
de
janela
inTitulo: "Armação Lateral e Estru- feriores serem ligados com a dita dos pontos 1, a 4, caracterizada esse
tra calar para rádios parcial ou tomodo pelo fato de um membro em
talmente transistorizados, como subs- tura de Janela".
longarina lateral pelas suas extremi- forma de U invertido ser ligado com
dades
inferiores
e
com
o
dita
painel
tancialmente descrito reivindicado
Privilégio da invenção
o dito montante em forma de U para
de luz morta, o dito trilho de correia proporcionar cem o mesmo um caixinos pontos 1, 2 e 3.
Pontos Característicos
inferior e o, dito montantes de caixi- lho oval para uma janela; pelo fato
1 — Uma estrutura de parede la- lho de janela em forma de U paias de uma tira de vedação elástica plaTERMO N9 141.079
teral para vagão ferrcedario compre- suas extremidades superiores; e pelo na ser continuamente ligada em tôrendendo, montantes de parede ta pe- fato das chapas externas horizontais, no da parte inferior do oval formaDa 17 de julho de 1962
ra: perpendiculares, uma longarina que foimam uni fôrro exterior para do pelo montante em (.1 e ser dissuperior ligando os ditos mental-1;es a ci, ta parede lateral, serem fletidas posta entre uma guarnição interna e
Incleistaia e Comércio Croinex Li- latera's pelaa extremidades superio- com e reforçadas por todos os ditos o dito montante; e pcio fato de anta
mitada — São Paulo — Patente de res, uma longarina lateral ligando os montantes para proporc,onar uma armação de guarnição de janela ser
Ineenoão.
ditos montantes da parede lateral pe- parede lateral estrutural rígida e 1 gado, com o dito membro em forma
de U e o dito montante em forma do
Titulo: "Aperfeiçoamentos intro- las extremidades inferiores, um pai- leve.
17 para comprimir a dita tira de veduzidos em ou relativos a rebolos po- ael de luz nier'ea de janela exterior m2 — Uma estrutura de parede la- dação elástica e sujeitando a dita
termediário às ditas longarinas ligalidores".
do cem montantes de parede lateral teral, de acórdo com o ponto 1. carac- guarnição inteira e a dita tira de
1 9 — "Aperfei çoamentos introduzi- adjacentes, e dito painel sendo pro- terizada dêsse modo, pelo fato dos vedação em poeição.
dos em ou relativos a rebolos polido- vid de unia abertura de janela for- montantes reparadores estruturais
8 — Tôda nova característica Vou
serem fixados as pernas verres", caracterizados por dizerem res- mada no seu interior, um trilho de verticais
tôda nova combinação de caracterisdos
montantes
de
caixilhe
de
ticais
correia
inferior
ligado
com
o
dito
peito à sua forma de fabricação, e
em forma de IJ e com o trilho ticas presentes em ou paasuidas pela
consistirem no fato de entre os pa- painel de luz morta e 03 ditos mon- janela
de correia superior e Zangaram. su- invenção aqui exposta, ou presente
tantes
de
parede
lateral
abaixa
ca
em ou possuída por qualquer parte
nos que formam o rebolo polidor.
perior.
introduzir-se uma camada de mate- dita abertura, um trilho de correia
ou partes da mesma.
superior
ligado
com
o
dito
painee
3. Uma estrutura de parede la- A requerente reivindica de acôrdo
rial abrasivo, de modo que, ao se de luz morta e os ditos montantes de
teral, de acôrdo com o ponto 1 ou 2, com a Convenção Internacional e o
prender os panos per meio das costuras. ter-se c, rebolo formado por parede lateral acima da dia aoer- caracterizada pelo fato de ser aelco- Art. 21 do Decreto-Lei no 7.903 de
camadas sucessivas do panos e ma- tura, caracterizada &ase modo pelo nalmente fornecida uma bafta guia 27_ de agasto de 1945, a prioridade
teri al abrasivo, de maneira cont:nua fato de um montante de canal' o da de janela ligada com o dito montante
do correspondente pedido depositado
e perfeita, dispensando a utilização janela e- forma de 12 ser ligado pe- em forma de U.
Repartição de Patentes nos EL
de abrasivos em barra.
las ed..:"
...aaades de suas pernas ver4. Unia estrutura de parede laee- na
U17. da América, em 24 de abril de
ticais
ccm
a
dita
kngarina
superior
ral,
de
acôrdo
com
o
ponto
3,
caracte2 — "Aperfeiçoamentos introduzidos em ou relativos a rebolos polido- e pelas SUS partes intermediárias e rizada pelo fato de ser adicionalmente 1962, sob no 18920.
Rio, 11-10-1966.
res", como reivindicado em 1 e tudo inferiores com o dito painel de luz fornecida uma janela de vidro susAssinei e encerrei 202 laudaa do
como substancialmente descrito, rei- morta; pelo fato das montantes cur- tentada por um caixilho afixado móvindlcado e representado nos dese- tos perpendiculares de janela supe- vel com a mesma, o dito caixilho ou Expediente. — Wilton Aleira Xavier,
riores serem ligados com a dita loa- armação sendo provida de uma par- Diretor do S. Documentação.
nhos anexos.
,. n•nnn••n

REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
(com as alterações)
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Preço: NCr$ 0.65
A VENDA

Seção de Vendam Av. Rodrigues Alves,
Agencia Ii

Mhilstério

Atende-is a pedidos pelo

h Fazenda

Serv iço

de Reembólso Posta*

11a, Brasília
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Publicação fana do acordo com o art. 109 o seus paragrafoa do Código da Propriedade Industria5
TERMOS DEPOSITADOS EM 10-6-68,
N. 9 352.248

xsz ,,„

Na 852.252-254

9

wossil~

Requerente: Comércio e Indústria,
La-Tur Ltda.
Localidad2: São Paulo
Casse: 8
Artigos: Chaves alétr:cas, aparelhos
para, instalação elétrica, fios, lanternos elétricas, queimatores elétricos
e soldadores e'étricbs
Na 852.243

/\,r2olm",20
as o w-c.19V,(215-?

N. 852.260
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nrienre,

Requarenta: Quitanda Santa Cecilia
Liimitada
Loca': São Paulo
Classe: 41
Artkos: Abacaxic, abacates abóboras,
alcachofraa couve-Ma couve-mantel. ga, alface, caqu's, caenbucis bananas,
escarolas. espinafres, figos, jatobá,
jaca, la unjas, u mas, limões, inamãos,
mae.a, maraculas, marmelos, melancias paras, nêssago-, pitargas, pinhões, (minhas, romãs, ninaras, tomates, uvas e vagem

Pnclimexa

ti

indl o

(S 0
,E,Z2a0

J r

N.9 052.235

Requerente: SIMPLES — Transportes Rápidos Ltda.
Local: São Palia)

CláSe:

N.o 852.251

Requerante: Adélia taliza Romano
França
Localidade: ralo Paulo
Classe: 36
Artigos: Agasalhos, bermudas, blusas,
calça-, camisas, caoacas, cuecas, lenços, lingerie, rani:lota meias, paletós,
saias, si-mota, taillauts, ternos e
vestidos

•

Requerente: SOR ANA — Comercial
Requerente: Progracine
Distribuie Importadora Ltda.
doca; Prcdutora e Exibida v a cio Fama
Local: Sio Paulo
L,
Limitad a
Name Comercial'
Local: Saia Paula
C:a .se: 32;
N.9 852.261
Artigos: Distribiação e ex:biaão dO)
fira .2S

Requerente: Cristais lie.riag S A.
Artigos: Transportes rápidos
Laca:Cada: Santa Catar na
Ariages:
Aparelhas
para
a.gua,
apaNa 352.262
Requerente: A Aeraduto InstalaçaOs
relho; para refrescos loi eulteiras,
Industri i Ltaa.
bembonierés, centros de m.7sa, cemLecaliciade: São Paulo
poteiras, copas, fruteiras, jarros, aro3DSClasso: 8
" pE CO p
Artigos: ar condicianado e refrige- reiros, saladeiras, vasos, vidros traraiRECRS
Rnc
p
balhados
radores
c.20RES
•
Classe 14
Artigos: Aparelhos de agua, bomboa52-250
n:erse, parapotairaa, fruteiras, garra- I Requerente: "PP" -- Partias de Cafas, jarros licoreiras, potes,' ree_p_enminhões e Tratores Ltda. •
. tes, saladeiras, serseças de refrescos
Leoa!: São Paulo
•i.
e vasos
Classes: 7 e 21
Classe:
15
Títulos
E7f,;10
Artigos: Bibalots. Artísticas, esculturas, estátuas, estatu3tas gravuras,
N. t352. 263
irnag - uS, imitações de flores, frutas
Requerente: Churrascaria, Brasão Li- e peixes, pinturas artísticas e pratos
cem pinturas
mitada •
Case: 25
SOW.11
Localidade: São Paulo
~gailMm
Classe: 41
N.9 852.255-257
Artigos: Churrascos

'rnsTRIA BRAsnaniji

ala 852.264

Requerente: "Anwal" Comercial, Exoa)
portadora e Import 'doca Ltda.
Local: São Paulo
.
('lassa: 53
artigos: Come:leio. importaçao, exa
portação o represanaaçao Sni geral,
consignações e (am . a •uropria, pesquisas med reacf alinha efiedlut shld
sas de manado e a.-.-:e • seria em investimento
3a2.2G7

arzçO
I p2.50
1
Dã'D.Oadà.M

Requerente: • D'scos Avanço Ltda.
Local: São Paulo
Requerente,: SORANA — Camarata]
e Importadora Ltda.
Casse: 8
Local: São Paulo
Artigos: DO• co: gravados
Clases: 21 e 50
Clame: 21
Na 852.263
Artigos: Alavanca de cambio, amortecedores de veículos, breques, calota> carrocarias, câmaras de ar para
c3 270
veículos, d'reçõ s de veiculos, engates
MA 13 g2,
de veiculas, eixos para veículos, des.
sa . ARA 0
Ikadaras de velcu'os, eixos de direzuld, reGIO 220 2()
ção para veículos, e gnabas de veículos,
freios de veleu'os, guidó-s para vai-cuias. para-lamas, para-brisa' e para choques de veiculas, varais para veículos, molas de veicnins e rodas para
Requerente: José Camargo
veículos
Local: Camas
Classe: 50
Classe: 32
Artigos: Prestação de serviços
Artigos: Um dupla vocal e musical
N. 9 852'.266
N. 9 852.270

keequerente: Cri - tais Hering S.A.
Localiciado: Santa Catar na
Artkos: Apare!has para água, aparenar.r, para arfrascos, b scoiteiras,
brmbanicres centros de an:sa; compotea•as, copos. fruteiras. jarros, licareiras, vasos, vidros trabalhados
Cla:se: 14
Artigos: Aparelhos da água, bombofiares, carapeteiras, fruteiras, garrafas Sarros, licureiros, potes, recipientes, saladairas, serviços de refrescos
e vasos
Classe: 1
Artigos: Bibelota artistie08, esculturas, estátuas, estlatetas, gravuras, amagens, imitações de abares, frutas e
pataca, pinturas artfaticaa e pratos
com pinturas
Requerente: Agro Pastoril SoroeabaClasse: 25
0
na Militada
Local:- São .Paulo
2L9 852.238
Classe: 7
Artigos: Adubadores, anenhos empilhadoras, arrancadores de plantas,
XUP
bombas agrfecaas, arranca-tocos. baIndy
tedeiras agrícolas, eixos de Máqiiinas
agrícolas, escavadeiaas mecânicas, máquinas adubadeiraa, lança-chamas
agrIcalas, máquinas capim-baldara , biReauerante: Distribuidora de Balas cas
para arados, carpideiras máqui"A Predileta" Ltda.
nas de ca.rtar gaCh as, • odas de araLacei: São Paulo
dos, máquina- pulver alCoras, máquL
nas de c elbêí• fru'a-, máquinas de
Cla-se: 41
combater prag9s, ae meadores o tratoal.„„aaas:, Balas, aarainelos e doces
res agríaolas

Inee 4.4.3 @II Êloâl zQ
Requerente: Macar Indústria e Coa
inércia Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 8
Artigos: Rádio. acendedores, acumuladores, chuveiro: elétricos, chav:8
elétricas, aparelhos de ar refrigerado,
aparelhoa de alta ren -Ao, baterias,
bobinas, chassis, dinam8metros, Ilqu
dificadores, geèadairas, ventiladores,
aspiradores da pó, máquinas de lavar roupa, campainhas elétOcaa, en.
ceradeiras, secadores de cabelos, fogões elétricos e ferr0 e1étrie0

2774 Quinta-feira 4
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852.269

N9 852.274

_
V2,1ES
Wnolloiwa

aa!quaranto: Jubran S.4 Maga Ltda
Local: São ?aulo
Classe: 50
7.,rtiges: Engenharia e Construções
Na' b52.271

:rol? aa

_,

o
querente: Felpa Coint:rcio o Indústria de Móveis Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 40
Artigos: Acolchoados para móveis, ar.
.os
ierlac
sarmocu shdrlucnalpyaa
már
martes, cadeiras comuns, camas comuns, crlado-mudo, cristaleiras, guarda-roupas, conjunto de móveis para
salas de visitas e salas de jantar, di-.7cm.s, dormitórios, discotecaà sob forma de móv.:.is, encostos estofados,
guarda-louças, poltronas, móveis de
quartos, porta-retratos, sapateiras,
:porta-cinzeiros, travesseiros, colchões,
porta-roupas, e vitrines sob forma
de móveis
N9 852.272

NO
"Ind. Bras

eira

1

Requerente: "Molhado" Depósito de
Materiais para Construção Ltda.
Local: São Paulo
• Classe: 16
Artigos: Argila preparada para construção, areia para construção, calhas
de telhados, cimento comum, caibros
preparados para construções, esquadrias, estuques, forros, mosaicos, grades, portas, lajes, lajeotas, manilhas,
massas para paredes, janelas, pisos,
telhas e tijolos
N9 852.273

gni h

02d.

ira

Requerente: Jubran & Elage
Limitada
Local: são Paulo
Classe: 16
Artigos: Argila preparada para construções caibros preparados para construções, calhas de telhados, cimento
comum, cal para construções, esquadrias, estuques, grades, lambris, moaalcos, fôrros, tintas para portas, paaedes e janelas, vitrds, placas para
pavimentação, pisos, parquetes e tijolos para construções
1\1"9 852.275
' *CLINICA

ulmICA
GERIÁTRIÇÀ "VILA
SONIA

SOLAR.

DO VOITO )

Requerente: Clinica Médica Geriatrica "Vila Sônia" S/C Ltda.
(Solar do Vovô)
Local: São Paulo
Classe: 33
Titulo

Julho de 1968

N9 852.270
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IndeBrasileir

Requerente: Reynaldo Fuzato
Local: São Paulo
Classe: 33
Titulo

Requerente: "Vaashgold" do Brasil
Limitada
Local: São Paulo
Classe: 5
N9 852.276
Artigos: Poeiras de metal precioso,
ouro, prata, platina, paládio, aço, adesivos metálicos, alcalinos metálicos,
alpaca (metal), alpax, alumínio, metal antifricção, antimônio, aparas de
meta,, babit (metal), constantan (liRequerente: Transportadora Peixoto sa), ai to (metal), cupro-níquel,
electron (metal), eletroplata, estanho,
Limitada estibio, ferro, broace. metais a carboLocal: São Paulo
no, carbureto metálico, cáscara (coClasse: 33
bre), cério (metal), chumbo, cisalhas
Titulo
de metal, cobre, colas metálicas (solda), ouropel, paládio (metal), pastas
N9 852.277
metálicas para solda, permakv, pia
chesbeque, plaquê, glumnio, gusa, hidrogênio, iman natural (ferro magP g /0nm n
nético), itrio, "kieselguhr", latão, lixo
do (metal), manganês, manganin,
mercúrio, colas metálicas, soldas metálicas, molibdeno (metal), muntz,
Requerente: Comercial e Importadora níquel, ósmio, osmíridio, pós metáliCasbah Ltda.
cos para solda, prata, ruels, rutênio,
Local: São Paulo
similor, soldas metálicas, metais para
Classe: 50
soldar, spiegel, spiegelisen, sucata de
Artigos: Comércio e importação de metal, Untai°, Thomaz (metais funartigos em geral
didos), tiras metálicas para soldas,
-Ottani°, titaniosilico, tombaque, t4rio,
N9 852.278
tungstênio (metal), va.nádio (metal),
volfran, volfránio (metal), yellow,
zinco e zircônio (metal)
"
.11 ' 0 R
N9 852.281

"znasnr2A,poRA'

1

Ind.Brasileira

Requerente: "Shori" — Fundição de
Materiais não Ferrosos Ltda,
Local: São Paulo
Classe: 5
Artigos: Aço, adesivos metálicos, alcalMos metálicos, alpaca (metal), aipaz, alumínio, metal antifricção, antimônio, aparas de metal, babit (metal), cromo (metal), constantan (lisa), cupro-níquel, duralumínio, durana (metal), electron (metal), eletroplata, estanho, estíbio, ferro, bronze,
metais e carbono, carbureto metálico,
caseara (cobre), cério (metal), chumbo, cisalhas de metal, cobre, colas metálicas (soldas), ouropel, paládio (metal), pasta; metálicas para solda, permaloy, pichesheque, plaquê, platina,
gluclnio, gusa, hidrogênio, íman natural (ferro magnético), itrio, "kieselguhr", lítio (metal), manganês,
mangagin, mercúrio, colas metálicas,
ligas metálicas, soldas metálicas, molibdeno (metal), muntz, níquel, ósmio, osmaidio, ouro, pós metálicos
para solda, prata, ruela, rutênio, similar, soldas metáliaac, metais para
soldar, spiegeI, spiegelisen, aucata de
metal, Untai°, Thomaz (metais aamdidos), tiras metálicas para soldas,
titânio, titânio silico, tombaque, tório, tungsfânio (mata), vanádio (metal), volfran (ou wolfran), volfrânio
zircônio (me(metal), yellow,
tal) e tântUa

"ISOTER".
Ind.Braslle ira

Requerente: "As-Frio" ‘— Indústria
e Comércio de Produtos Imparmeab. Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos: Alcatroados para construções,
argila preparada para construções,
argamassas para construções, asfalto
para construções, azulejos para construções, blaustres de construção, batentes para construções, chapas para
construções, colunas para construnamentais de cimento ou, gês,so, para
construções, divisões pré fabricadas,
drenos para construções, edificações
pré-moldadas, esquadrias, estacas
preparadas para construções, blocos
para construções, blocos para pavimentação, calhas de telhados, cimento comum, caibros preparados para
construções, caixas de cimento, caixilhos, cal para construções, chaminés
de concreto, mosaicos, papel para forrar casa, paredes divisórias, inclusive
para escritórios, parquetes, peças ornamentais de cimento ou gesso, para
tetos e paredes, exceto da classe 25,
setoque, forros, frisos, guichets, grades, imitações de mármore para construções, impermeabilizantes de argaN9 852.280
massas, produtos para tornar imper.meabilizantes as argamassas de cimento e cal hidráulica, janelas, ladrilhos, lageotas, lajes, lambris, lamelas,
lixeiras para construções, luvas de
junções para construçõesa-manilhas,
mármores preparadas para construções, massas para parede, pedregulhos
preparados para construções, pilastras
de concreto, pisos, placas para pavimentação, pedras preparadas para
construções, portas, portões, prateleiras quando construções, produtos betuminosos para construçoes, produtos
de base asfáltica, soleiras para portas,
tacos, tanques de cimento, telhas, tijolos, tintas para paredes, muros, portas e janelas, tubos de concreto, tuCorretôra bos de uso exclusivo em construções,
Requ:Irente:: Rizkallah
tubos de ventilação de edifícios, vede Câmbio e Valôres Mobiliários
nezianas, vingamentos preparados
Limitada
para construções, vigas preparadas
Local: São Paulo
para construções, vitrinas quando
Classe: 33
construções e vitrôa
Titulo
/I•W

852.28ã

E) I

D

`Irxd.
Requerente: Indústria Gráfica
Diadema Ltda,
Local: São Pau/
Classe: 38
Artigos: Agendas em branco, álbum
em branco, argolas de papel ou papelão, bilhetes de ingresso, bilhete°
de passagem, bobinas de papel, Nocos para anotações, blocos para cálculos, blocos para correspondência,
aros de p apel ou papelão, balões de
papel para enfeitar, ingressos de paa
pel ou cartolina, lenços de papel, livros comerciais em branco, livros de
contabilidade, livros fiscais em branco, blocos para desenhar, blocos pare
escrever, brochuras não impressas,
papel para cabogramas, cadernetaG
em branco, cadernos escolares, ca.
dernos para desenho, caixas de papeIão, capas de papel para documentos,
capas de papelao para documentes,
carteiras de papel, carteiras de papeIão, cartolina, cartões de Identidade,
cartões de visitas, cartões em branca,
cartões índices, cartuchos de cartolina, não de outras classes, chapas de
papelão para fins diversos, chapes
plan ográficas, cheques em branco, duplicatas, encadernações de papel, ca.,
cadernação ds papelão, envelopes, enválucros de papel, enveslueros de papelão, etiquetas, faturas, fôlhas de celulose, fôlhas de papel, fôlhas de papalão, fôlhas índices, guardanapos do
papel, rótulo de papel, sacos de papel, talão de cabogramas, talão de ingressos, talão de passagens, talão da
promissórias, talão de radiogramas,
talão de recibos, tubetes de carão,
tubetes de papel, vasos de cartolina
ou papelão, livros não Impressos, malas de papelão, mata-borrão, notag
fiscais, notas promissórias, ornaramtos de papel, papel absorvente, papel
almaço, papel aluminizado, papel celofane, papel °rapou, papel carta, papel de celulose, papel de linho, papei
de sêda, papel encerado, papel estanhado, papel higiênico, papel imparmeaável, papel linha d'água, p
para desenho, papel para embr
papel para encadernação, papel para
escrever, papel para impressão, aaye»
lão para qualquer fim, papehnhaa
para fins variados, passagens de Da
ou cartolina, pastas de cartolina, proa
missórias em branco, papel de radiogramas, recibos em branco, recipientes de papel, recipientes de papelão,
rosetas de papel, rôlo de papel, talão
de telegramas, telegramas em branca,
tubos de cartão, tubos de papel, tubc3
de papelão e tubetes de papel
N9 852.284

CASTANHEIRA
laddstria 91'1mi/ele@

Requerente: Materiais de Construções Castanheira Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 16
Artigos: Coberturas, divisões, forros,
telhas, ladrilhos, cimento, azulejos,
portas, janelas, caixilhos, venezianas,
esquadrias, tacos para pisos, tijolos,
mosaicos, rodapés, areia, pedregrulbo,
soleiras, batentes, balaustres, POrtein
grades, lambris, manilhas, estacas,
blocos de cimento condutores, ~alias de concreto, pias e balcões para
cozinha, gradis, caixas de cimento, pilastras de concreto, ripas, escadas, espigões, moirões e asfalto para
reveatimentaa

Quinta-feira 4
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N° 832.285

PINew

xale ilraelleini
Requerente: Empreendimentos
Pingo Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Marca de serviço

Requerente: Panificadora, Confeitaria, Bar e Pizaaria "EDRA"
Limitada
Local: .São Paulo
N9 852.285
ClasSe: 41'
Artigos: Amido alimensicios, assados,
,
CID
aves abatidas, chouriços, churrascos,
carnes frescas, aca, e em conserva,.
feijoada, frutas cristalizadas, dóces,
cristalizados, essCncis,a alimentícias»
linguiça, galinhas abatidas, gelatinas'
alimentícias, geléias alimentícias, pão,
pastilhas, pessegade, pêssego, pesca-'
dos, pipocas. poCenta, pialin :fs, areUntos. molhos arma:atidos, salames,J
salsicha, so,nduiches, sorvetes, sópas,
pudins, queijos, pizzas, pastéis, empadas, bei:ilhas, quibes, assados, carnes
preparadas, ovos quentes. ovos fritos
e cozidas, arroz, feijão, feijoada, bolos, pães, bolichas, confeitos, tortas,
déces, massas preparadas, a-cacatc,'
abacaxi. mel de abelha, abóbora, abriô, acazajé, acelga, açúcar, sampina
amencicím, angu, araruta arroz,
.O wir2cL erca.
01
pargo, avela azeitonas atum azeite.
•ai.
aletria, alface, aliso, alimentação parai
,
alpiste.
ameixa,
amendon,
ceboaves
la, cenoura, cereais. ca .:sacias, casaclinha, chá, cheiros alimenticic.s, chiape, civ.:aficas, Coalhada, côo°, baca'Wenzel
Requerente: Wenzel
lhau, balas, carne de bacia, banana,
Limitada
bananada banha, batata, baunilha,
Local: São Paulo
betarlha, beterraba, biscoitos, bringala,
Classe: 41
Artigos: Café em grão, torrado e
brócolis, bolachas, bombons, buchos,
moído
carne de cabrita, caças alimentícias,
cacau, café, caju, camarão, canela, can
852.288
N
Y
los, carne da caraeiro, carnes frescas.
sêca e em conserva, castanha, faisão
abatido, farelo, farinhas alimentícias,
farinhas de cereais. farinha de man»IAM° VU flIQ
dioca, farinha de mesa, farinha de
",ACJI0
trigo, favas aliment:cias. feijão, feijoada, fermento; fiambre, fígado, fifletes, carne de coe'ha, cogumelos, colara:ates para alimentos, colorau, cominho. Condimentos para alimentos, compotas produtos alimentiRequerente: Erapréas., Jornalística
cias para conservação dá allmantos
couve, cravo, drcps. Ocas, enchova,
"Comércio ,S/ Indústria" S.A.
espinaft e, essíasclos alimentícias, exLocal: São Paulo
Classe: 50
trato d cr. iJrato i a' ruas, avanço, erafs-cioce, ervilhas, juliana AtiVidade: Distribuição de jornais.
lastras, saraa:s, lat'aiaaer, legumn revistas e publicacães em geral, puletle crk•rs, leite de aaca tin nablicidades: e paoaagandas
tura, em pti ou candenso.eor, lentilhas
Classe: 52
lina u.a, las:atiça, loinaos,
in neaura, alcas, em caixa ou cm con- Artigos: Jornais, revistas e publicaserve, fuki"s, funções, gilialtas abações impresras em geral
a:a. g ar L.0
tidas, atacapas, crane
tiariaarticias
"L 2.
N9 852.239
BI-emules taarasar'oico, a:ão de bico
pas
j.lhas
gtionto, hcia'ss,
peataa, pia-uai:Oca mas: : s, macarrão
'2, C s° 2
=a, 61:2,sclamcs, salsa.
aslaa, sts'a..;irsas arlabes, reaalbo, rações alimona:ais, t: oca, tempêros,
toucinho, trigo, tomate, carne de vaca,
Emprésa Jornalística
vagens, vinagre, xaropes, alimentícios. aequerente:
"Comércio ez Indústria" S.A.
'casques, xispe e xuxu
Local: São Paulo
;‘,a.• C52.287
classe: 32
Artigos: Jornais, revistas e publicações impressas em gcral
Classe: 50
Atividade:
Distribuição de jornais,
C 4
revistas e publicações impressas eia
2.,Lcara
geral, publicidades e propagandas
•
5,14
150 CL.1.0,r7 C-2

m20 PrarAloira

um,

V EA,

N° 852.291

eNt.A
SarAT,

ROWI

Requerente: Nair Santos Nogueira,
Local: São Paulo
Titulo de .estabelecimento
Classes 33

9.5 9.

290

N" 852.297

/SUO.

Int. Rresileinsi^

DE FLORIS ART./PI
CIAIS LMA

Requerente: Zezo Auto Peças Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 21
Requerente: Novidades Brasdeirag 4.
— Comércio de Plõres Artificiais
Artigos: Automóveis, caminhões,
Ltda.
aviões, amortecedores, alavancas de
Local: São Paulo
câmbio, aros para veículos, breques,
Nome comercial
carros, carroceria,s, calotas, chassis,
câmaras de ar para veículos, direção,
No 852.298
eixos de direção, freitos, para-lamas,
pára-brisas, pedais de câmbio, rodas
para veículos, varetas de contrelle
N9 852.292

[Ind.

Requerente: Sabujo Cucciniello
Local: • São Paulo
Classe: 25
Artigos: Artigos de vesuário e rotia
Requerente: Confecções Barley Ltda. pas feitas em geral inclusive calçados: agasalhos, 'slusas, calças, casa- •
Local: São Paulo
Artigos: Agasalhos, blusas, camisas, cos, capas, abales, chapéus, casacos
de pele, gravatas, jogos de langerie,
calças, maillots, ternos, paletós
luvas, lenços, meias, penhoar, Puto
lingerie e vestidos
ver, quimonos, robe de chambre, •
Classe: 36
saias, shorts, atolas, taier, vestidos si,
N o 852.293
N, 852.299

AjaMcjrn

".METALIGA E 5
frazdleira

Ind.

Requerente: Mete.liga H 5 Ltda.
Local: São . Paulo
Classe: 6
Artigos: Bronzinas para autos, bronzes de máquinas, srietes, boinl3as!,
elétricas, brocas m 2C âmicas, blozioà
" para partes cie máquinas, bombas a
pistão, aros de matutinas, dínamos,
Requerente: Banco de valores S.A. barras de máquinas, câmbios, fresas!.t
Local: -São Paulo
emeris de máquinas, macacos, angrao
Classe: f,0
nagns de máquinas. betoneiras, iná.aa
Artigos: Operações bancárias em
quinas de drenar, rolos para máquia,
geral •
nas, colantes laatrtes de máquinas, a
turbinas
No 852.293:
.No 852.300 —

vAnonEs.
Recpierente: Banco de Valôres S.A.
Locara S0.9 'Paulo
Classe': ..50
Artigos: Operações bancárias em
geral

so

Requerente: Chavell — Chaves
Elétricas Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Atividade: Exportação, importação e
renresentaeões de art:gos e aparelhos
elétricos, inclusive noves elétricas e
apare l hos di nied-ã? e regulagem
assistência t&cnje.a e cT.v..ertos e reformas de ar:i?.;o , e aparelhos
coa em geral
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N9 852.205
n

yeg2J3

ULLN

R,equerente: Banco de Varares S.A.
Lotai: São Paulo
como nome de emprêsa
N9 852.296

13_
BWIDADES BRASI~
bgIRAS
Ihd, Brasileira

Requerente: aaarica de conservas
Prígorducho Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Carnes conservadas, sardinhas em lata, salsichas enlatadas,
linguiça em conservas, salame, mortadela, presunto, roz-bife ,toucinhos,
carnes verdes, linguiça, paio, chouriço, banhas, patas, queijo, manteiga
clâces eira ~servas condimentos
para a alimentação em conservas,
cansarão em conservas, azeites
em conservas
P°A.•301

0.1ximpuR0 II
Ind. Brasileira

Requerente: Bar e Café Teodoro
Ltda.
Requerente: Novidades Brasileiras
— Comércio de Plõaes Artificiais
Classe: 41
Ltd?.
artigos: Lanches de: Aliche, morta.,
Laca]: Saa P•ulo
dela, paio, patas, copa, salsichas, linguiça,
Clssoo:
salema
roz-bife, presunto,
queijo, anussarella. ch tirrascos e
Ai-Ligas: Bouquets e flores artificiais
café liquido

xne Duinta4eira

ar
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N9 852.302
ía
4 LM.
e

r s

-

loi27M'

I.R.° Là.

men E NOEL

"Fik

•

Ind. Braelleim

:taaaerente: Casa Botar° Comercial
I Rarmazgate: Lupénio Alves da Silva
e Importadora S.A.
e António Evaristo
Local: São Paulo
Local: São Paul
Classe: ar
Classe: 2
lit ates cortantes, peças para apa- Artigos: Unia dupla Vocal e música
aos de direção, alavancas, chaves
O parafusos e porcas, carretilhas,
N9 852.30/
grenagens para eixos, ferragens e
erramentas, ferragens para capuz
a automóveis, facas, facões para
20211 ZR:W=2w •
, elos, ferrolhos, fogões, ganchos
.r:, quadros, grampos, limas, leme?_/.
as pa,ar • persianas, rolamentos de
',ablnas, pregos, mancais para rodas,
`aazatores, rebites, serrotes, roldanos, Requerente: Alexandrino da Vinha
serras e parafusos
Hipólito
Local: São Paulo
Nn 852.303
Classes: á e 50 — Título
N9 852.308
egapM

N9 852.311

IN9 882.912

9 852.306

N.

SOTIRO4'

Julho de 1968

A iN

eira

Requerente: Indústria Metalúrgica
Tropical Ltda.
Local: São sPaulo
Classe: 16
Artigos: Construções do tipo garagem
para abrigar automóveis contra a
intempérie
N9 852.313
P IR • E £ 1 R à
;Tez 11

.I

Requerente: Pada ria a ConfeltaaJD
"Trigo Americano" Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Açúcar, azeitonas, azeite,
ias, biscoitos, bolos, bombons, caaaà
caramelos, cremes, chocoiates, doces+,
farinhas alimentícias, frios em geraa
massas alimentícias, paes, praiiaaa
pudins, sanduiches, sorvetes, stic
alimentícios
N9 852.31a

ira
SOM Ds pan,

rag ii i"

Requerente: Preca — Tapetes Ltda.

Local: São Paulo
Classes: 16, 23 e 34
Na classe 16
Artigos: Papéis decorativos para paredes, tintas e vernizes para decorações de ambientes, e painéis de acabamento para interiores g exteriores
Na clame 23
R
ADOR
A
DO
ESTADO
'...g .E0J.
Artigos: Tecidos em geral.
Na classe 34
‘ÁÉ
Artigos: Tapetes, cortinas, cortinados,
passadeiras e capachos
Requerente: Segurado a do Estado de
Na 852.314
São PauloS. A.
Local: São Pulo
11
S'ao PauloS,
Nome de larrorésa

Raquerente: Indstria e Comércio de
'afaterials para Construção Carbucal
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 16
Magos: Argila preparadas • para
eonstruções„ cal para construções
caibres preparados para construções
adilas de telhados, pisos, estuqa..s,
esquadrias, lajes, lajeotas, lambris,
N9 852 doe
mosaicos, fôrros, cimento comum
pua construção, argamassa prepaa
Rada paar construção, estacas prepaaadas para construções, tintas para
ãtADO:• DÈS7‘0' PAULO
r,azredes, portas e muros, telhas, ti;Moa o prateleiras quando cons3
truções
a_
Requerente : Segurt. dor4 do Estado
N° 852.304
de Tão Paulo S.A.
São Paulc
Classe: 50
WZVIWR
Género: Serviços correlatos com sua
zk,(%
atividade, que 'compreende seguros
Pin geral
i\i`? 852.310
riaanerente: Indstria de Calçados
Wilmar Ltda.
Local: São Paul
S ISA"fJEWE
Classe: 36
Izâo Drasileira
Artigos: Calçados

TRIGO AMERIO
I. Bre ileir

SUCOLAIi

Requerente: Mário Novelli.
Local: São Paulo
Classe: 48
Artigos: Agua para maquilaga
aparelhos de barbear, batons, brilha&
tinas, cosméticos, craion para sobrar.,
calhas, cremes embelezadores, denta
fiados, desodorantes, esafivas parl
dentes e toucador, esmalte para unias
grampos para cabelos, glicerina pela
iumada para o toucador, laque,
çoes, pentes para cabelo, perfunne
sabonetes, talco perfumado
- '
• N9 852.320

IndoBrasileira

PX
o

Requerente: "Sucolar '
Distribuidora de sucos Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: Frutas frescas, frutas cristalizadas, doces de frutas, frutas em
conserva, extratos de frutas, frutas
sêcas ou em calda, e suco de frutas
para fins alimentares

AVX1

5.1e

Requerente: Pinatex Peças PaZ3
Fiação Ltda,
Localidade: São Paulo
Classe: 6
Artigos: pente para fiação
N9 852.321

IsT, 852.215

MEOI
Indo 3snsinedre

padomar — Parana, 2DJ
Requerente: Indústria de Artefatos Requerente:
lomita e Mármore Ltda,
de Borracha Texbol Ltda.
Local: Paraná
Local: são Paulo
Classe: 49
Classe: 4.
Artigos: Bolas e balões de latex
Artigos: Mármores em bruto ou prn
cialmente beneficiados e oninéricl
atquereWe: Preca — Tcmetes Ltda.
i\r?552.316
N9 852.306
brutos
Local: São Pau/
1\19 852.322
Classes: 23 e 2
Na classe 23:
MANOS
igginrc
-.1r2-,En0J.Wft
Artifuls: Tecidos em geral
Wesilolra
Na classe 34:
.1O't'..alernte: Indústria de Tintas e rapetes, cortinas, cortinados, passa- Requerente: Indozon Indústria de
deitas e capachos
===aa,: I
a2.avest!mentos Retinco Ltda.
Aparelhos de Ozónio Ltda.
Local:
São
Paulo
Local: São Paulo
isTu 852.311
Classe: 8
Classes: 16 e 28
Artigos:
Aparelhos
geradores de
Wbages: Tintas para paradas, tintas
ozónio
crn portas, tintas para grades, tin1
,
as para janelas, tintas para muros,
N9 852.319
:toiaxis, portões, parquetes, tintas
nza vitrines quando construções,
LITI.teJ para prateleiras e tintas para
Requerente: Livraria e- Papelaria
batentes
•SW.,
Palmares Ltda.
Classe: 28
Local: São Paulo.
aa"'sigos: Resinas preparadas, resinas
Requerente: Pino Antunes da Sib,
:12itaticas, vernizes, artefatos de te- Artigos: Cadernos, papéis para corres- Requerente: Gardea Center Ltda.
Local: São Paulo
pondências,
álbuns
em
branco,
papéis
Localidade: São Paulo
pira s para revestimentos, mateérias
Classe: 33
para
fins
fiscais,
blocos
de
cartas,
caVisticas sintéticas, óleos para pinta.
Classe: 45
dernetas e fichas contábeis
Artigos: Arvores naturais e plantas
6/elloas, e parafinas preparadas
Gênero de Negócios

Uo L

Quinta-feira

4

N9 862.323

mo
FR

C

RRT
32,1-

SIATO"
áloftro,

862.32'

N9 852.333

° SUA SORTE C3
XMlo SEwnelas

COTOVELO DA SOId
Incio
110-we

N9

Requerente: ROberto Cursino Chaves
& Cia. Ltda. Requerente: Agência Lotérica Sua
Local: São Paulo
Sorte Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Classe: 49
Artigos: Balas, biscoitos, bolachas,
Artigos: Bilhetes de Loterias
doce de leite simples, marmelada,
goiabada, pessegada, figada, doce de
No 852.329
abóbora, doce de batata, doce, bolos,
bolinhos, roscas doces, frutas cristalizadas, dOces cristalizados, caramer"EXPRIOEX
los, mel, carambolas, doces de maçãs
e doces de amendoim
Ind. Brapilelra
862.32/

IEIir In O

nml_o

Requerente: Farmácia Vieira de
Moraes Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 3
Artigos: Produtos farmacêuticos
N9 852.325

"0=52 PraU.,
RAB 2 WVOWUM
Requerente: Oolorart Pinturas e
Decorações Ltda.
Local: São Paulo

Requerente: Espelheis — Indústria e
Comércio de Vidros, Cristais e Espelhos Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 14
Artigos: Espelhos, cubos, empolas,
confeiteiras de cristais, envolucros, vidraças„..tspareihos de chá, aquários,
bandeijaS, bacias, leiteiras, vidros
para candieiros„ vidros para relógios,
vidro comum, vidro em pó, vidro laminado, vidro trabalhado, vidros para
automóveis, vidros para aviões, xícaras de cristal, cálices, bombonieres,
aparelhos para refrescos, aparelhos de
jantar
•/
N° 252.330

0ORME'RLCO
VERSITLUIIA 0
Xiiúl0
Vr

Indo

820 PEDRO w-7.)
asileir

Requerente: Têxtil São Pedro Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 23
Artigos: tecidos de algodão, tecidos
de alpaca, aparas de tecidos, tecidos
de crepe, tecidos de caroá, tecidos de
casimira, tecidos de celulose, tecidos
de cetim, tecidos de malhas, tecidos
de jersey, tecidos de linho, tecidos de
juta, tecidos de sêda, tecidos de nylon, musselina, tecidos de opala, tecidos de rami, tecidos de veludo e
retalhos de tecidos
N° 852.335

Cl CODEP2SUâ, Cl
Imeo Swao2ãO:s-3

Requerente: Livraria Orientação
Requerente: codipesca Companhia
Local: São Paulo
Título
Distribuidora de Pescado
Classe 32
,Local: São Paulo
Artigos: livros, al,riasaques, álbuns,
N 9 852.327
I áiburks impressos, eatál n gos, folhet
Classe: 41
'impressos, jornais. ivtos impressus,
programas radiofônicos, calendários, ArrigoS: atum, bacalhau, enxova, lasuplementos juvenis e ilustrados, pro- gostas, ostras, mariscos, peixes conserA01-2'.2n0
gramas de televisão, romances, im- vados, sardinhas, camarão, carnes
S2Co
conservadas, peixes enlatados
pressos, publicações impressas, crônicas impressas, discursos impressos,
—
N9 852.336
músicas impressas, índices telefôniRequerente: Nisto Guacentro Ltda.
cos, poesias, impressas e revistas
Local: São Paulo
N9 852.331
Classe: 47
°CONERCIO pn
Artigos: Álcool carburado, álcool motor, cêra para iluminação, fluidos,
PAS
DE YLINO
"WRA2SPOR08
combustíveis, fluídos lubrificantes, paLUCIA
goznwRQ
rafina lubrificante, petróleo refinado,
graxas, lubrificantes, óleos lubrificantes, gorduras para lubrificação e iluminação, fluidos para isqueiro, gasoli- Requerente: Transportes Maswisetto Requerente: Comércio de Chapas de
na, gás, solidificado para combustão,
Ferro Vera Lúcia Ltda.
Limitada
gás para o aquecimento, lenha, lubrificantes de qualquer espécie, queroseLocal: São Paulo
Local: São Paula
ne, óleos para aquecimento e turfa
Classe: 33
Classe:
Título
Título
N9 852.328
N9 852.332
7 9 852.337
Classe: 33

Universitária Ltda.

' §1

C°0Se• kl"1 g '0'.

(Sr.A0 SoasIlefrw (
Requerente: Ilão Teófilo Deuoher
Local: São Paulo
Classe: 40
Artigos: Pufes, estofados, poltronas,
conjuntos de móveis para salas de
jantar e salas de visitas, acolchoados
para móveis, almofadas para móveis,
cadeiras, estofadas. divans. colchões,
camas com molas, encostos estofados,
dormitórios, cadeiras estofadas, carrinhos-mesas, criado-mudo, sapateiras,
guarda-vestidos, guarda-disco, escrivaninhas. estantes, estofamentos para
móveis

1ol9 852.338
. Á SOU
I ER£10-

° \ss

Requerente: Jose Alvaro Mesquita
Local: São Paulo
Classe: 28
Requerente: Casa Lotérica Cotovelo
Artigos: bacias, baldes, bombonieres
da Sorte Ltda.
centro de mesas, bules, cabides, coni
Local: São Paul(
feiteiras, copos, compoteiras, aspas
medores, garrafas, manteigueiras, lis
Classe: 49
medores, garrafas, mantegueiras,
Artigos: bilhetes de loterias
coreiros, fruteiras, funis, xícaras,
•
pires e vasos
N9 852.334
N9 852.339
cl

' Ind .
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Indo

aelloirãs1

Requerente: Mercearia 122 Ltda.
Requerente: Dispesca Indústria
Local: São Paulo
e Comércio Ltda.
Classe: 41
Local: São Paulo
Artigos: arroz, feijão, batatas, fariClasse: 41
nhas alimentícias, de cereais, féculas
alimentícias, condimentos para a ali- 1.
Artigos:
peixes
conservadosa atum,
mentação, lentilhas, ervilhas, café, bacalhau, enxovas, la gostas, mariscos,
alho, cebola, chá, grão-de-bico, paio,
patês, mortadela, presunto, azeite, estras, sardinhas, camarão, carnes
azeitonas, massas alimentícias ssassa conservadas, carnes verdes- Deixes
enlatados
a alimentação

° POR YOU

Indo ;31,2o51e1m,
Requerente: Sociedade For You
Tecidos Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 23
Artigos: tecidos de algodão, tecidol
de alpaca, tecidos de crepe, aparas siO
tecidos, tecidos de oarná, tecidos do
casimira, tecidos de celulose, tecidol
de cetim, tecidos de malhas, tecido
de jersey, tecidoa de linho, tecidos de1
juta, sarja, tecidos de sêda, tecidos
de nylon, musselina, tecidos de opala,
tecidos de ramy, tecidos de veludo,
e retalhos de tecidos
N° 852.340

CENE) BoR,
LABORES 0
Requerente: Center B. R,
de Lanches Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41 Titulo
N9 852.341
COu ANIt

s

WESUL,
_

Rectuerente: Wandir Acessárioai
Limitada
ocal: São Paulo
Classe: 21
Título
N9 852.342

IPESCA s°
Requerente: Cedipesca Centre,
Distribuidor de Pescados S. A.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: atum, 'bacalhau, ernrovaa
lagosta, ostras, mariscos, peixes em
conservas, sardinhas, camarão, car.
nes conservadas, baleias, peixes
enlatados
Ne 852.343

"C
CIAL DAL_ ,
TI X
Requerente: Comercial Baltiere
Limitada
Local: São Pauls•-/
Classe: 28
Titulo

•
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14° 852.344

N, 832.319

7"PLAMIVG0
FORRES RODOVIÁRIOS
E:querente: Paulo Roberto Vital

Local: São Paulo
Classe: 33
Titulo
N° 852.345

°IiAnX

Inda klszeQ,11cira
Requerente : Produtos Alimenticit
Nandi Ltda .
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos : massas alimentícias para
alimentação, condimentos para a ali
Menta cão, arroz, feijão, grão-de-bico.
café, sal, açúcar, milho, farinha de
trigo, farinha de mandioca, féculas
alimentícias de cereais, alho, cebola.
azeite, bolos, pão, azeitonas, paio
patês, ervilha, lentilhas
No 852.346

SIO CRISTOVIO"
Ind. Brasileira

Ira °

AGUAPEI n
Y.,-.-uro:5_,Trn.

Lad.Br asilai rá

Requerente : Vipasa — Valorização
Imobiliária Paulista SocicSa de
Anônima .
Local : São Paulo
Classe 50
Artigos: Prestaçoã de serviços de
planejamentos, incorporações, premioções, propaganda, levantamentos de
lados, representações, participações e
organizações junto ao ramo
imobiliário
ra 252.331

Requerente: Imobiliária Flor

do Campo Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: administração de bens e
imóveis

Artigos : Adornos para móveis, cabides, caixas, cavaletes, centros de masa, cestos, degraus de madeira para
Requerente — Aruá — Móveis e De- escadas, engradados, escadas, estrados, maçanetas, molduras, prateleia
corações Limitada
ras, puxadores, táboas para passar .
Local: São Paulo
roupas, tampas, trancas e
trincos
. Classe 10
Insígnia comercial
Classe 50
Artigos : Bancos, banquetas, berços,
biombos, cadeiras, divans, escrivani- Atividade: COM êr tose reformas de
nhas, gavetas, guarda-roupas, guar- móveis em geral, acabamento de mó-.
da-louças, mesas, poltronas, estofaem geral, assistência técnica,
das ou não, sofàs, sotas-camas, mó- vais
exportação, importação e :apresenveis para decorações
tações de móveis em geral
N9 852.35S
Classe lo

ARILL
Ind. Brnslielre
Requerente: Aruá — Móveis e Decorações Limada
Local: São Paulo
i
Classe 40
¡Artig os : Bancos, banquetas, aerços,
biombos, cadeiras, divans, scriva,ninhas, gavetas, guarda -roupas, guarda-louças, mesas, • poltronas, estofa. das ou não, sofás, sofás-cmas, móveis para decorações

SUPRA.CIP11
Ind, Breeileira

1'

GO=C0
ind. STasiloi

Classe 25

cl

"PIAR DO C
Ind. Brasile a

Uffinal
Brasileirn

-áS.9" 352.3313

Artigos : Arquivos, caixas para papéis, cestos para papéis, cofres, conjuntos para secretária, fichários, jogos para mesa de escritório, plana
ah etas, prensas de escritório e táboas
de desenho

OMV

Rem tereate : Supra Gim Comércio
e Indústria Ltrla . Locai: São Po um
Cla sse : 16
Artiaas : cimento comum, argila pie
para c; o. para construções, saibros preparados para construções, grades, esqua a rias, estuques, areia preparada
para construção, lambris, mosaicos,
mannata, lajes, pisos, lajeOtas, papel
ara forrar casa ladrilhos, portas,
,c si:quietas, placas para pavimentação,
telha, vigas para construções, vitrõ:t
e tijolos
No 852.348

ti •

852 .333

Oaequeren te : Mercantil Aguapei
Requerente : Quantum — DistribuiImportação e Eaportação Ltda .
dora de Títulos e Valores
Limitada
Requerente: L. Nascimento
Laca!: São Paulo
Limitada
Local:
São
Paulo
Classe : 41
Classe 50
Local: São Paulo
Artigos: feijão, batatas, ari oz, milho,
Artigos : marca de serviço
. iarinhas alimeniacias ae cereais, ra• Classs 5
rirasas de tr.geto féculas a:mien Imitas,
N9 852.331
café, chá, trigo, mancuoca, lentilnas,
Artigos: Aços, alpaca, alumínio,
ervilhas, grão-debico, alho, cebola,
bronze, chumbo, cobre, estanho', ferazeite, azeitona, massas preparadas
ro, gusa, latão, manganês, nictuol,
para doces e condimentos para
plaquê e zinco, não trabalhados ou
alimentaçao
parcialmente trabalhados
N9852.351)
Classe 17

"

Requerente : Comercial São Cristóvão
• Limitada
Local : São Paulo
Classe : 21
Artigos: freios para vetados, guidões
de veículos, m ol as para veículos,
iamortecedores de veísylos. alavancas
de cambio para veículos, aros de vaiCulos, automóveis e suas partes integrantes, breques, calotas, câmaras de
ar para veículos, carroçarias, carros
reboques e suas na rtes integrantes.
direções de veículos, eixo, de veículos, dragas, engates de veículos.
fronteiras para veículos, pedais de
câmbio, pontões de veículos. varais
para veículos e rodas de veiculas
N.9 852.347

NQ

N9 852.337

"1257n
Brwzileira

isnlo
Valorização
Requerente: Pivasa
Imobiliária Paulista Sociedade
Anônima
Locl: São Paulo
• Classe 33
Insígnia

Requerente : 1.237 Autamóveis
. Limitada
Local: São Paulo
Classe 21
Artigos: Automóveis

N9 852.352
N9 852.352

DON CASNURR0
Ind. Brasileira
Requerente: Livraria Dou Casmurro
Limitada
Local : São Paulo
Classe 32
Artigos: Livros e revistas

"AUTO POSTO
REA=0"
Requerente : Auto Pósto Realengo
Limitada
Local: São Paulo
Classes 47 e 32
Titulo

Artigos Armações sob forma de móveis inclusive para escritório, armários, balcões sob forma de móveis,
oancos, banquetas, berços, biombos
sob forma de móveis, bufete, bureaux,
cabides sob forma de móveis, cadeiras em geral, caixas sob arma de
moveis, camas em geral, camiseiros,
canapés, cantoneiras, mesas, carrinhos, colunas, dano:Ias, Consolos,
sriado-mudos, cristaleiras, cliscoirecas
sob forma de móveis, dispensa sob
forma de móveis, divana, dormitórios,
.screvaninhas, espreg alçada ira s, saties, sstra dos de cama-, Moeres, ata- buíste aluís copa e casinha, auardo
sa sacoa guarda-roupa airada -comida. guarda-louça, • ; ard a-discos.
sob forma de móveis, , ala. da -s ap a t(
guarda-vestidos, mesinhas, mesas,
móveis de jardim, móveis d varanda,
móveis para e s issult órios, móveis
para hospitas. móveis para televisão,
penteadeiras, poltronas, porta-cilapéus, pratelet ras formando móvel,
i si chés, sapateiras, saft.'s, roupeiros e
vitrines sob forma de aóvsis
2;

No 852.359

-

SIWALUZ

Ind. '-asil ira
Requerente : Simaluz Corretagens de
Seguros, Financiamentos e Investimento S 'C
' Local: São Pauto
Classe re
Artigos : Com taa,ens ae seguros, financiamentos e investi/mut/0a
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2,r? 852.360

wVOIP

Bras

Requerente: Volpelax Indústria
Técnica de Iluminação
Limitada
Local: São Paulo
Classe 8
„Artigos: Condutores elétricos, lâmpadas elétricas, fios, saqueies, abaibaa-luzes, aparelhos para a ilumina° e o aquecimento, fusíveis, tomaa8, chaves automáticas, estabilizadores de voltagens, lustres, projetores
de imagens, proget,ores de luz
IN9 852.361

IP 852.1,19

N9 852.373

.1°01aRn..

"SORAW
_
Ind, Brasileira

IGUATEUI.
Ind. Brasileira'

alad;

Br siletra-

Requerente: Ofir Indústria e Comércio de Tecidos Ltda.
Local: São Paulo
Classe 23
Artigos: Tecidos de algodão, tecidos
de alpaca, tecidos de celulose, tecidos
de malha, tecidos de jersey, tecidos
de juta, tecidos de casemira, tecidos
de crepe, tecidos de cretone, tecidos
de musselina, tecidos de ramy, tecidos de cânhamo, aparas de tecidos,
sarja, sarjinha, tecidos de revestimente de qualquer matéria, tecidos
de entremeados de prata, tecidos de
rayon, tecidos de gabardine e retalhos
de tecidos

al-Vgiagc
tequerente: Ferreira Vianoa sociedade Anônima Indústria de
Calçados
Local: São Paula
Classe 36
trtigos: Calçados para homens,
nhoras e crianças

\19 852.365

g9 852.36(

Yns(ÉRO DOURAM,'
J Indo Brasileiro

Requerente': Sorana Comercial e InRequerente:: Iguatemi — Tecidos e
portadora Ltda.
Couros Ltda.
Local: São Paulo
Local: São 'Paulo
Classe 35
'Classes 21 e 50
Artigos: Automóveis e suas partes in- Artigos: Peles, couros e séus artegato;
tegrantes, euto-sarninliões e suas partes integrantes, a uto-motrizes e suas
N9 852.374
partes integrantes motocargas e suas
partes integrantes

.1112§YUPEL
Classe 21
Il
Brasileira
Consignações, compra e venda de veículos, serviços de mecânica, funilaria
e pinturas
Requerente: Resimpel — Indústria de
Classe 50
Produtos para Papel Ltda.
Local: São Paulo
N9 352.371
Classe 1
Arti gos: Tintas, resiaas évernizes pa
ra aplicação em papel, tintas para in.
COMPRE BUN"
~rias gráficas
Indo

Requerente: Floricultura Botão
Dourado Ltda.
Local: São Paul(
Classe 45
N9 852.362
Artigos: Mudas de arbustos naturais,
mudas de árvores naturais, bouquets
de flôres naturais, corôas de flôres
naturais, germes, do plantio, grão de
OLOUEMYL0
grinaldas de tlôres naEma, trnsileilW • sanenteiras,
turais, mudas de quaisquer vegetais,
plantas em geral em vasos, sementes
em geral para plantio e flôres
naturais
kequerente: Loffnyl Indústria e Comércio de Roupas Ltda.
'NO 852.367
Local: São Paulo
Classe 36
uMIMEFIORIN
tigos: Aventais, anáguas, blusas,
usões, soutiens, casacos, camisas,
eias, cuecas, calças, calcinhas, c.a,
alas, pijamas, echarpes, combinações, baby-dols, pelgoirs, raeias,
Requerente: Malharia Millefiori Ltda.
Local: São Paulo
lenços e vestidos
Classe 36
N9 852.368
Artigos:: Casacos malhas, tocas, blusas, blusões, camisas, puloveres, meias,
calças„ pijamas, echarpes, botas, luvas, vestidos, blusas, saias, lenços, camisolas, soutiens
Ind.
Lm

-Ue2,ra

N9 852.375

Requerente: Depósit de lVfateriais para Construção Compre Bem Ltda.
SEFWU
Local: São Paulo
IDU 0
Prasilefvu
Classe 16
Artigos: Areia preparada para construções, calha de telhado, grades, es- Requerente: Serbal — Balances, Sera
ra,s e Equipamentos Ltda.
tuques, forros, mosaicos, papel para
\
Local: São Paulo
forrar casa, caibras prep arados, para
c onstruções, massas p ara paredes,
Classe 8
mármores preparados para, construções
manilhas, lajes, lajeotas, tintas para Artigos: Balanços para fins comerciaig
paredes, prtas, j anelas, tacos e tijolos e de uso doméstico, crtadres de frios,
picadores de carne e legumes, liquidi.
ficadores, espremedores de fruta.
N9 852.372 —
N° 852.376

Inda Brasil ira

ris

.QUIMPIL

Indo Brasile/1ra

"REMEM"

Brasil

NO 352.368
Requerente: Refrilan Indústria e
Cfemércio de Rebites Ltda.
Local: São Paulo
Classe 11
Artigos: Rebites
N9 852.364

ta i i

121.cAR0-

Ind. Brasileira

Mie

asilezre

Requerente: Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Innau Ltda.
Local: São Paulo
Classe 3
Artigos: Produtos farmacêuticas
N° 352.370

Requerente: Muntz-Car Peças e

Acessórios ima.

Local: São Paulo
Classe 21
Artigos: Automóveis e suas partes
integrantes, auto-caminhões e sues
part:s integrantes,' amortecedores de
Vai ,./os, alavanca de câmbio, aros
aia veículos, carrocerias, carros, reI Is ues e suas partes integrantes,
dragas, engates de veículos, breques,
calotas, freios deveículos, para-brisas,
para-choques e suas partes integrantes, varais de , veículos, molas de
Veículos e rodas para veículos

Ir.ÉMitestSPORT

I

ileira

Requerente: Comércio e Indústria
Textil Billi-Sport Ltda.
Local: São Paulo
• Classe 36
Artigos: Agasalhos, vestidos, calças,
camisas, gravatas, cache-cols, saias,
blusas, casacis, b'useles, cuecas, meias,
lenços botas, r
, c r a -'setas. camisolas, domines

Requerente: Real-Comércio, Importação e Exportação Ltda.
Local: São Paulo
Classe 49
Artigos: Brinquedos em forma de ani
mais, bolas, balões ile brinquedo, brinquedos mecânicos, brinquedos em forma de instrumentos musicais, brinqueda em forma de armas, brinquedos em
forma de ferramentas, binquedos emforma
.. de máquinas, jogos e passatempos em geral
Classe 8
Artigos: Fogões, fogareiros, fôrmas
elétricas, geladeiras, liquidificadores,
tostaleiras, ventiladores, máquinas de
lavar, secar, enxugar e passar de uso
doméstico, discos g ravados, para fone-,
grafas, rPalios, televisores, aparelhos
eletro-domésticos em geral
Classe 16
Artigos: Materiais para construções e
decorações de prédios e estaradas;
areia, azulejos, calhas, cimento, cal;
caixas d'água, caibras, janelas, ladrilhos, manilhas, portas, portões, tijolos, tubos de :concreto telhas tacos
tanques de cimento. vigas, venezianas,
vitroõs. artea'atra de cimento,
•--, r;ali as. sarjetas,
maea'as para pavimentação
r

Requerente: Qinapil
Qttrinica
dustrial Piraceabana Ltda.
• Local: São Paulo
Classe 1
Artigos: Alvaiade, anilinm. 0:11ln-cor.
rosivos, arménicos, azul da Prússia,
fenol e seus derivados,' glicerina na'-a
aplicação industrial, nitratos, po ç as'.:a. produtos químicos para- pinturas,
saias químicos usados nas indúst'.•las„
solução para praaar, soluções quimia
cas Para pinturas, solventes, tintas
líquidas, em pó e sólidas,, tintas preparadas para vulcanizar, tintas para uso
da indústria e arquitetura, vernizes e
zincos
N9 852.377

SOPRACA R.)
ali ira,
I do
Rteuerente: Sopracar Automóveis
Limitada
Local: São Paulo
Classe 21
Artigos: , Automóveis, cainirlhões
aviões, amortecedores, alavancas de
câmbio, aros para veículos, breques,
carros, corrocerias, calotas, chassis,
câmaras de ar para veículos, direção,
•a 'xos de direção, freios, para-lamas,
i-Ja-abrisas, pedais de câmbio, rodas
para veículos, varetas de contrôle

ICAA,WO OFICIAL

27E0 2RánN2.-UgEwn

1\T9 852.378

_
YI-Jr n Xb-sn'

N9 852.384

0M7022=
WcteileWn

Requerente:
Laticínio Aristocrata
ataquereate: Loja "4-B" Ltda.
Local: São Paulo
Limitada
Classe 12
Local: São Paulo
' radas:as: Agulhas de todos os tipo, inalusiva para máquinas de costura, alClasse 41
a1n 2tes comuns, botões, clipes, colche- Artigos:
Cremes;
confeitos, creme
'aas, declais, fechos corrediços, presichrntilli e sorvetes
• Nies para vestimentas em geral
N9 852.379

dINAEOU
225.
, Reo,einawc.1

aL 852.385

oi O VERBR

DA,

lnwes

Jis!!.‘,v, de 1

(anão N11)

N. 852.390

0,miauaAg

17.1)1 0í)

N. 852.395
w os =nas u
zindo

Requerente — Michigan Indústria, e
Comércio de Auto Peças Ltda.
Rem crente — Ariovaldo aTicoliala
Mendes
Local — São Paulo
Local
— SI° Paulo
Classe — 21
Classe
— 32
Artigos — Alavancas de câmbio,
amortwadores de ve:culos, breques, Artigos — Um conjunto vocal e snaa
calotas, caiaras de ar pa:a veicules
sical
carrocerias, carros remoques e rua:.
artes integrantes, .direções de veicuN. 852.298
las eixos de veículos dragas estra
aos, de velecics, freios de veículos
aaralamas, p^ra-brisas, para-choques
e rodas de veículos.
A e V :2

N. 852.391
%aequerente: Vipara — Valorização Requernete — Comércio de Madeiras
Imobiliária Paulista S. A.
e Materiais de Construção Ouro
Local: São Paulo
o
•
Verde Ltda.
PONWO MãO "
Classe 33
Localidade — São Paulo
ind„ :r0M..letra
g ênero: Com o gênero imobiliário Artigos — A. eia, azulejos, cal, cimentas, ,nadeiries, telhas e ajolos
Nç' 852.380
paaa construções
Requerente — Ponto Fino-Lanchar
Classe — 16
Lim*tada
Local — Sao Paulo
N. 852.386
Classe — 41
Artigos — Lanches de aliche, morta-leia, presunto, roz-bife, queijo, salado
eileirs me, salsichas, paio patas, churrascos,

End. W

N. 852.392

rix o

Rver3:5,11ola

Requerente — Crovan Ferramentas
Limitada
Local — Sáo Paulo
Classe — 11
_artigos — Alavancas, ancinhos, bano
delas, abotoaauras, baterias de cozio
bebeCouros, biscoiteiras, bombanieres, caçarolas, cafeteiras, canta-'
_os ,chaves de fendas, chaves de paa
raiusos, coadores, colheres de mesa,
colheras de pedreiro enxadas, foranões e asguinchos.
N. 852.397

Requerente — Coimbra promoções
tA
Artisticas Ltda.
Ind.
caàlaira
- Local — São Paulo
DAZAl2 X
Requerente: Benr.ex Resistências In- Artigos — Peças cinematográficas e
teatrais, programas de circo, rádio,
dustriais Ltda.
televisão
Requerente — Artes Gráficas
Local: São Paulo
Limitada
C'ssse — 32
Requerente — Bazar X Ltda.
Artigos: Resistências
Local — São Paulo
Local — São Paulo
Classe 8
Classe — 8 — 12 — 13 — 14 — 15 —
N. 852.387
— Classe 38
17 — 22 — 23 — 24 — 36 — 37 e ia
N9 852.381
Artigos e aparelhos elétricos
Arg "gos — Agendas em branco, Ma una em branco, bobinas de papei,
aiicos, para desenhar, blocos para caCO OLAT
N. 852.393
.rever, cadernos e colares, caixas de
'Áa2RASIAL
TI SiA
papelão, envelcp,..s, folhas de celta$ Eraeileír
iase, folhas de papelão, mata-bor:ão,
aiuchuras não impressas, papel almaTE13021
Retifica Comolatti
papel carta, papel para eac-ever,
Requerente: Tetramal Técnica de Tra- Requerente — S.A.
IiiÀeil
papel para impsesão, papelão para
tamento de Madeira Ltda.
_malquer fim, papel de seda, copos
Local: São Paulo
Local — São Paulo
de papelão, papel para balas.
Classe 50
Clasaa — Como Nome de Empresa Requerente — Irmãos Tabas & Martins Ltda.
peaviços: Serviços técnicos de trataN. 852.398
mento de madeira
Local — São Paulo
N. 852.388
Classe — 41
No 852.382
Artigos
Arroz, feijão, café, fuba,
Ca
"'POIGX
milho, féculas, batatas, farinhas, faIr&
rinhas
alimentícias,
chá,
cebola
OCEOLA2T2
220A1
alhos, ervilhas, lentilhas, grão-deb'co.
eil lra
Requerente — Ratifica Comolate
Requerente — Prodexpo Indústria e
S. A.
Comércio Ltda.
"sacauerente:
Tanal-Comércio,
ImporN.
852.394
,
Local — S. Paulo
Local — São Paulo
tação G Despachos Ltda.
Clame — 50
Classe — 11 — 40
Local: São Paulo
Artigos — Como Marca de Serviço
Artigos
—
Classe 11 — Alicates, anAtividade: Despachos
" CR VAN "
Aplicados em Retifica de Motores
cinhos, chaves de fenda, chaves de
Ind.
classe 50
aeileira
parafuso, portas, chaves inglesas,
fr
chuveiros comuns, enxadas, furadoras,
N. 852.388
N9 852.3
manuais, grampos, grosas, fracas fero
Requerente — Crovan Ferramentas :olhos, ferros comuns, marte/os, serLimitada
rotas, rebites, roçadei:as, telas de
MARLI
arame e pregos.
Local — C.ão Paulo
-" RAMOS "
:
aeileira
Classe:
—
40 conjuntos de móveis
Xnde Braoil@lre
Classe — 11
para salas de jantar e salas de viArtigos — Abotuaduras, alavancas, sitas acolchoados para móveis, pola:',eattagente: Transportadora Semi
ancinhos, bandeas, baterias de coziLimitada
Requerente -- Ramos Turism.o Ltda. nhas, bebedouros, blecoiteiros, bom- t orlas, armários, cadeiras acolchoadas, cadeiras comuns, bancos, colaonicres, caçarolas., cafeteiras, canta- chões cristaleiras, g
Locai — São Paulo
Local: São Paub
uarda-roupa, saros, chaves de f =ada. chave de paraClasse — 50
nate'ras, camas comuns, criado-mua
Classe 50
aros, clmeacs, coadores colheres de do, clivaria dormitórios cadeiras pare
Ge, ,wíçou: Prestação de transporz ro- Artigos — Transportes de passageiros mesa, colheres de pedreiro, enxadas, acolchoados, encostos, cadeiras de
o turismo
0_,oviktos de carpa
formões, taiguinhos.
descansos, travesseiros.
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N. 852.399

& PORTEK
Brasilpira

' PISCHBR

2f. 852.403

RODISON
Ind. Era:31e1ra

trigo, favas alimentícias, feijão, ti-lcutls, dentifrícios, depilatórios, deso.
jcada, fermento, fiambre, fígado, :2- dorantea, dissolventes para toucador,
gog, filh6s, flocos, carne de coelho, elixir para pele; emulsões para touca-

cogumelos, odorantes da alimeni ai, dor, esmaltes para Unha:, essências
eo:orau, cominho, compotas, corrdi- perfumadas, extratos perfumados, esnuitos para alimentes, confeitos, ;iro- côvas de toucador para banho, esc3dutos alimentícios para consery;çáo vas de toucador para dentes, escavas

de alimentas, couve, cravo, cremes, de toucador para pestanas. escôvas de
dcces cristalizados, frutas cristaliza- toucador para roupas, escavas de tendas, doces, drops, enchova, espinafre; cador para unhas, estojos de-baaba,
dequerente — Cirilo Alexandre
esstncias alimentícias extrato de to- estojos de manicure, estojos para tonBrainer
mate, extrato de fruta, extrata de color, estojos para tratament'S de
Local — São Paclo
carne, ervanço, erva-doce, ervilhas, unhas, éter perfumado para t4acajuliana, laaasta, laranja, laticínios, dor, extratos . (nerfumes). mucitáaana
Class e— 8
legumes, leite de cabra leite de vaca para sobrancelhas, obrea i s periatmaArtigos — Na classe
("in ratura", em pó ou condensado), das, fivelas para cabelo, flaalores
lentilhas, língua, linguiça, lombo, leu- p ara cabelo, fias ocres naaa biga4cs,
Isl9 852.405
ro. &ices folheados. frutas "In natu- fixadores para cí l ios, fiaadorea para
ra", sécas em calda ou em conter- pestanas. tentes de toucador, frescos
va, fubás, funaões, galnhas abatidas, rara perfumes, fum1aa a 5es Defumagaroupas, galatir.as alimentícias, ga- das. ganchos para erdular rs ; belo. Irealimenticlas, gergelim, carne de latira para toucador, artélas nem
GUIAR ARMA pLA. lé'as
Requerente — Sonave — Sociedade
g:a, gilés, glucose, goiabas, goiabarks, toucadora g ols pa afumada s , gliceriNacional de Administração de VenLá . ORTADORA E EX..
gorduras alimenVcits, grânulos ali- na, perfumada, alircaelatina naaa
das Ltda.
PORTADORA naenticics, grão de bico, guando, hop- toucador, gama para cabelo. go-minas
Local — São Paulo
jaz., hertalicas, héstias, pão, pastilhas, ocra toucador. ararmos na-a cabalo,
patos abatidos, pessegada, pé:uca°, irallantes parf a mados. inCePVN , la-- Classe — 50
Requerente: Aguiar Aranha B. A. — palaadas,
peixes, pagino, paras, "pes- minas rara amara. lanoli a n, nerfa maImportadora
e
Exportadora
cados, pickles, pimenta do reino, ma- da, laraa perfume( eace.to de ca araServiços — Administração de vendas
laguetas, Vmrantões, pipocas, pira- var. mo, nora ea,.es , .para
em geral.
Local: São Paulo
remi, polenta, carne de porco, pra,17- bia.odea Unis aara amas . 74,-31 5 nana
N. 852.401
Nome Comercial.
nes : Presuntos, /meãs, = corra °, rcaqui/a a em, lé res para láb i r e . 1f5nis
mandioca, mangas, manteira, marga- "ar pes i anaa, lápis rara
N9 852.406
riria, marmelada,
marmelada, mariscos, massa ali- lhas, leites na-a
IP,ar a nele, limentleas, massas de tomate. massas !nas tara araas, fvehe.
Youldas nara
para sópa, mste, mel, melado, In"- em toucada r , lama tara tre/w, loções.
les, milho, miúdos de animais, mc
arara tarrador, l uraa na-a bn a bes. arM
O
te', molhos alimentícios, moluscos a urros rara nann lapaarn , ynam4144415
13
araailetra.
menticioa,
mortadela,
mostarda,
rabinora apao. ene,,1 0, Tr-,sruj.,g44 Tmrp ra,
I
ça, nabo, nassa, noz mascada, óleos ehear ca* , elo (5!Pc,4 pa a e bala:rara
el,nis
alimantiwas, ostras, carne de ove l ha, aaaa, lamba de
a!,„05 ppeen
oves COZICTOS, ." fritos ou ouentes, rim, 'Meca na'a nele ( a.s a ,neclictrals),
Requerente — Panificadora Marco
salames. salsa, salsicha, sandui- Óleos per f umados.
andu l a rrares de caRequerente: Compressores Delve sal,
Polo Ltda.
sardinhas, sag a. soja. stpas, belo pa4is ern Trados
ches,
nant, trwrP4ar,
Limitada
sorvetes talharim, eludias, toucinho, nanél s Der/amadas, nastaa
Local — São Paulo.
dent i fri- ifetio sa tacsania leimdeentviac icaas;
cabelo.
Local:
São
Paulo
a
ci es. vastos nara harb a a r. tas t w nora
Classe — 41
k
arm
lim
atees
n
vinagre,
.i
nas
i
ilhaa
! cheiros, nrfames
Classe: O
xispe e xuxu•
Artigos — Pães, biscoitos, bolachas,
•
Ae natchu li . nrodiitna 1)PM emelezar
pães-doces, queijcs, doces, panetones, Artigos: Compressores, bombas cena pe l e, p e rfmres, nsntes, nerfamea-ein
sorvete e café
trífugas, bombas elétricas, bombas
aeral. Pestanas maa i raa. ne taéleo Para
N9 852.408
hidráulicas, cilindros de máquinas,
toucador, nie eas de toucador, ninaas
N. 852.402
cemutadores de farça, comutadores
para pestanas. ninras na aa anatas,
de velocidade, contrapesos de máquinucas na r a barba. perucas. pintaras
nas, ferramentas mecânicas, ferravara cai^elos. biaodes, ba rbas g! .nest amntas partes das máquinas, máquiANALITICA
0 IMPORFRANCE
nas, Pi ntatras vara n résto. nó de arnas
de
alumar,
máquinas
de
finar
noli el or de un)'as, pomada, não
Xnd.
fios, máquinas de bobinar, máquinas
medic i nal vara a nele, nós tiara /imde briquetar, Macacos, mancais, anpera dos dentes, pós p ara Polir uras,
pós para aso em torcador. nomnons
Requerente — Analítica — Comercial fricção, máquinas achatadoras, máquinas atrarrachadoras, máquinas
roxa p6 de arroz, prenaradoa para
e Importadora Ltda.
bembesderss máquinas compressoembelaaamen.to da nele. Preparados
Requerente:
°Imporfrance"
--CoPaulo
Local — 13.
ras, máquinas de acoplar, báquinas
rara o cabelo. máruitaasc rara cortar
mércio
e
Importação
Ltda.
trituradoras, marteletes mecânicos,
cabelo. mámitnas para escava r cataClasse — 17
tornos, prensas e rotativas.
ra. raáruinaa rara secar cabeln, nroLocal: São Paulo
Artigos — Arquivos, classificadores,
dutos para m a ila.aem, mearas de têtxClasse: 48
fichários, máquinas de apontar lapis,
rador. pulver i aaaares de nea furre reN9 852.407
raapotecas, máquinas de calcular,
Artigos: Absorventes de uso em tou- des tara cabe l o, regenerado-as rito
máquinas de endreçar, digo, andecador, acetona para toucador, fiadq- mecidinals do cabelo, removelores de
NALTEOLAn
re!ar, máquinas de escrever, máquires de navalhas, águas de alfazema, cuticula, exige, sabões dentiSriclas,
nas de grampear, máquinas de regiságuas de beleza, águas de colónia, rabões para barba, sabes perfunkaInd.Brasileira
trar, máquinas de somar, prensas paágua de lavanda, águas de quina, das, sabonetes não medicinais, cabo-.
ra escritórios, reg*stradoras, registraáguas de rosas, águas de toucador neteira, "sechets", sais perfumados,
, dores, sepr .radores para arquivos, taem geral, águas para embelezamento saouinhos de cheiro, secador de ca..
boas de desenho e tecnigrafos. Requerente: Bar e Lanches "Alveola" da pele, afastadores de peles das belo, " shemnoos". sombrancelhas
Limitada
unhas, afiadores de laminas de bar- postiças, tabletes para lhaneza da
N9 852.404
bear, cacheadores de cabelo, carmim, unha, talco perfumado, tesouras para
Local: São Paulo
carminados de toucador, produtos não unhas, tinturas Para cabeio. terem
Classe: 41
medicinais contra a caspa, eéra de- capilares não medicinais,
trancas de
pilatória,
cosméticos, gravou para cabelo, unhas posticas, vaPoriradoree
Artigos : Abacate, abacaxi, mei de

Requerente — Fische 5i Portar do
Brasil Controles Industr ais Ltda.
Local — São Pado
Classes — 5, 8, 10 e 14
Artigos — Artigos das classes
N. 852.400

ISONAVE

ARC

Ind.Brasileira

Bregilearwe

abelha, abio, abóbora, bricó, acarajé, maquilagem, águas permadas, afine- de pó de arroz, vaporizadores de peracelga, açúcar, agrião, aipim, alca- tes para cabe/o, alisadores de cabe- fume, vaporizadores de talco. vasbn
--bofaa, alcaparra, amendoim, amido lo, aimiscar, almofadinhas de cheiro, de toucador, vernizes para unhas, violitnentício, angu, araruta, arroz, tis- amido perfumado, amoladores de lânagres aromáticos.
nara°, assados, aveia, aves abatidas, minas e navalhas, amônia perfumada,
-veles, atum, azeite, azeitonas, ale- aparelhos para alisar cabelos, apare4 tria, alfance, alho, alimentação para lhos para barbear, aparelhos para caN9 852.409
eves, alpite, ameixa, amêndoa, cebo- chear cabelos, aparelhos para bar'a, cenoura, cereais, cevada, cevadi- bear, aparelhos para cortar cabelo,
(4"-ALBACIA
nha, chã, cheiros alimentícios, chis- aparelhos para escovar cabelo, apare," chouricos, churrascos, coalhada, lhos para ondular cabelo, aparelhos
Onddstria Brasileira
#--11 PIRAPbRIMIÀ ft•
oéco, bacalhau, baias, carne ele ba- para secar cabelo, arminhos para pó
'eia, banana, bananada, banha. bata- de arroz, substâncias aromáticas para
4
toucador,
atomitisadores
de
perfume,
'a, baunilha, bertalba, beterrata, bisbandolina,
barbas
postiças
(exceto
Requerente: Indústria de Móveis Es- eoltce,, br'ngels brócolis, to!, caia%
bõlos, bombons, buchos, carne de es- carnavalescas) borrificadores de perlotados Valencia Ltda.
',rito, cacas alimenticias, cacau, café, fume, brilhantina, ferros para fizar Requerente: Viação Piranorina Ltd%
Local: São Paulo
Local: São Paulo
eatiii, camarão, canela, canis, canil- cabelo, fios para limpeza de dente,
movi, carambolas, caramelos, crê para toucador, cremos tiara masClasse: 50
Classe: 50
:ame de carneiro, carnes frescas, sagens, cremes para pele, cheiros, clAtividade: Consertos e reformas de -8 2.a. e em conserva, castanha, faisão lias postiços. água de colônia, coran- Artigos: Serviços' de transportes erd
móveis estofados cu não, serviços de saa tido. farelo, faziehas alimantician, tes para cabelo, corantes para pele, geral, coletivos e de cargas; serviços
tapeçarias, exportaçã.o, importapão e - -ral has de cereais fari^hns de mau- a nata a na es de linha, cosmé t icos, mis- de despacho e entrega de mercadoria
representações de móveis em, geral. dlocA, farinha de mesa, farinha de tais para banho, preparados para
G encomezdalla
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N9 831.413

I\19 852.410

01 D' EC OMA
Ind.Brasileira'

ROVICO
Brasile1ra

•
II •

N A y 1\
Igraog

Requerente: Osinavi Comercidl e
Importadora Ltda.
R n querente: Pepósito de Materiais Requerente: Indústria e Comerei( de
para Construção Decoma Ltda.
Calçados Rovigo Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Estabelecido em São Paulo
Local: São Paula
Classe 41
Classe 36
Classe: 16
Artigos: Azeitonas; azeite e óleos coCalçados de tôdas as espé-'
mestíveis
‘-lstios: Alcatroados para constru- Artigos:
cies, para homens, senhoras e
gess, argila preparada para constaiscrianças
N9 852.419
argamassas para construções,
Cis;elto para construções, azulejos
119 832.414
construções, balaustres de cons.." fiações, batentes para construções,
colunas para construções, cornijas de
13v3~Ral
cc iercto, cré para construções, diviSUPER W201"VXCa
sões pré-fabricarias, drenos para
12d 0 Brasileira
trucões. edificações pré-ng ldaRequerente: Indústria Mecânica
das esquadrias, estadas preparadas
Priedwal Ltda.
Ir' si construções, estruturas para
Estabelecido em São Paulo
cces saucões, blocos para construções, Requerente: Auto Mecânica Super
blessas para pavimentação, calhas de
Classe 50
Técnica Ltda.
te'bii.Cos, cimento comum, caibos preAtividade: Serviço de tornearia, esEstabelecido em São Paulo
ps ,ados para constinções, caixas de
tamparia e pequena metalurgia
c, .s.nto, caixilhos, cala para construClasse 21
ct chaminés de concreto, mosaicos, Artigos: Veículos e suas partes inteN9 852.420
p?,cei para forrar casa, paredes digrantes: amortecedores, alavancas de
sii.s6rias inclusive para escritórios, cambio,
braços de direção para veíp.s .as ornamentais de cimento ou
'Yr
eixos de direção, molas, paragesso. para tetos e paredes, exceto culos,
choques,
para-brisas,
pedais,
rodas
da cl asse 25, estancie, forros, frisos,
E
para-.veículos, terminais
gnichets, grades, imitações de már.38's 4 le
Yb.
more para construcões, impermeabil1N . 852.415
2adores de argamassa, janelas, ladri!hos, laieotas, lajes, lambr5s, lamelas, lixeiras para construcões, luvas
Requerente: Indústria de Produtos
•t,"
de juncões para. construcões, maniPara Polir Penix Ltda.
IA PATINA
lhas, mánmores preparados para
Estabelecido em São Paulo
Construcões, pilastras de concreto, pirnd. Brasileira
sos, placas para pavimentação, peClasse 46
dras preparadas para construções,
Artigos:
Líquidos;
óleos; massas; pasportas, portões, prateleiras quando
Bragança tas; pó; flocos; escamas; tijolos de
consáucões, produtos betuminosos Requerente: Frigorífico
Ltda.
preparados para dar e consrevar bripara construcões, produtos de base
Estabelecido em São Paulo
lhos, lustrar e polir
as fanica soleiras para portas, taos, tanaues de cimento, telhas, tiClasse 41
119 852.421
solos, tintas para paredes, muros, Artigos: Banhas, conservas admenportas e janelas, tubos de concreto, ticia,s,
bacon, carnes, extratos de cartubos de uso exclusivo em cOnstru- ne, copas,
costelas, línguas, linguiQD
Vias, tubos de ventilacã.o de edifícios. ças, mortadelas, pés, patés, lombos,
O uo
Venezianas. vigamentos preparados gorduras, farinhas de carne, miúdos,
In& Br4s.1.1el.ra
para construções, vigas preparadas fígados, gelatina, solamas, salsienas,
para construcão, vitrinas quando
paios,
peixes,
toucinho,
toucinho
dequando construções e vitrils.
fumados, presuntos, aves abatidas, Requerente: "ODIMO" — Organização Distribuidora de Instrumental
charque
Médico e Odontologia° Ltda.
l'NT ? 852.411
N . 852.416
Estabelecido em São Paulo
Classe 10
Artigos: Instrumental médico e don.
S.P.
tológico

PRIEDUAL,Ineo

CHEZ -PATRICE

Requerente: Cabeleireiros "ChezPatrice" Ltda.
Local: São Paulo
- Classe: 50
Artigos: Para groteger prestação de
serviços de cabeleireros, manifucra,
pedicura e tratamento dos cabelos.

119 852;412

WASIA
Ps• querente: "WAM.A" — Escritório
Ti, cnico de Documentação Ltda. S/C.
Local: São Paulo
Classe: o 50
Para proteger prestarAci de
rervir dé documentação jt2ato à
cartórios de registro ,civil, tabelionatr,, torensel, repartições públicas
estaCuais. federais, incluR: s e históricos, .bem como informocães comerciais e industriais.

Ind,

sileira

Requerente: Sociedade Paulista de
Peças Para Tratores S. P. P. T.

119 852.424

N9 852.418

Requerente: ORGA — Organização
Técnica Contábil e Administração do
Negócios Ltda.
Estabelecido em São Paula
Classe 50
Objeto: Serviços técnicos contabil„
administração de negócios de bang
imobiliários e predial
119 852.425

â.r2_20
Requerente: Valter Cordeiro
Estabelecido em São PaulO
Classe 34
Artigos: Capachos; cortinas; encerados para chão; esteiras para chão;
estrados para chão; linóleos; leados;
panos para assoalhas e paredes; passadeiras; persianas; sanefas e tapetes
N9 852.426

2JW
Wwâaosn
Requerente: Lanches Tadeu Ltda.
Etsabelecido em São Paulo
Classe 41
Artigos: Croquetes; empadas; pinas;
sanduíches; salsichas
•
N9 852.427
f
N.SRA.pA
Ind.:Brasile

Requerente: Pensionato de Velhinho
N9 S9 da Penha Ltda.
Estabelecido em São Paulo
. Classe 50
Marca de serviço
N9 852.428

ASTRA

11" 852.422

Requerente: Astra — Representações. Propaganda e Promoções Ltda.
Estabelecido em São Paulo
Estabelecido em São Paulo
Classe 32
Artigos: Publicidade técnica; planos
Classe 7
publicitários
para
promoções de yen Requerente: "ODIMO" —
Artigos: Máquinas de agricultura e zação Distribuidora de Instrumental das; comunicações; representações e
horticultura e suas partes integranpesquisas de mercado; planejamos..
Médico e Odontológico Ltda.
tes, grandes instrumentos agrícolas
tos; esquemas publicitários
Nome de Eanprésa
inclusive tratores e implementos
N9 852.430
N9 852.423
' N9 852.417
Ltda.

BRAGANÇA
Ind, 1rasi14irft

DXZ1ifliU1Li 53*
•90= w .ORG.V.11:44.10
Istalaine rraLizrumo 5 eaotereWoico

ALCOMAG
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente : Alam Antonio 1 ;arreto
Est abelecido em São Pau o
Classe 36
Requerente: Alcomag Ltda. —
Artigos: Artigos de vestuário roude Ligas' Metálicas
pas feitas e mgeral inclusive calça_
Estabelecido em São Paulo
dos: agasalhos; blusas; _calças; casacos; cavas; chales: chapéus; casaClasse 5
cos éde pele; gravatas; logos 'angarie; luvas: lenços; meias; penboar ; Artigos: Meta i s trabalhados parcialpulover; quimonos; robe de .chambre; mente ou não trabalhados asados
nas indilstrias
saias; shorts; atolas; tales; vestidos

•Requeuent. TLLdio Difu:sora São
Paulo S. A.
Estabelecido em São Paulo
Classe 32
Artigos : Jornais : revistas: livros;
programas de rádio; programas de
televisão; peças teatrais e peças cinematociTáficas; almanaaues; suplementos juvenis e ilustrados; folhetos
imnreg soa; boletins; impressos; d/bons" Impressos; prop aganda impressa; discursos imnressos: poesias impressas: prorramss impressos e publl.
cações impressas
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1NT(' 8132.429

PAPEIAM
Int. Rraslletra
r

N9 852.434

ineL

INT9 852.41

Wire,

à

Requerente: Walter Reis Cicio
Local: São Paulo
Classe: 36
rea.ucrente: Indústria Berwriciatiora e
Artigos; Blusas, blusões, caeacos, vesti'Papaléo" Ltda.
Est.abelecU.,o em São Paulo
1 dos, sa:as, camisas, camisetas, calções,
Classe 58
grava:as, anáguas, baby-doll, meias
ArtAgcs: Papei e seus ertentos; pal echark:zs., lenços, mai:lots, Japaaas, dopai p:a
za., inraalnill. ; papel jY.).al; pa- mineis, calMsetinhas, corpinhos., roupas
pel em remas; papel e pa.palila para brancrs, e uso pessoal, calcinhas, cuecas
embalagens
caclu-cols e chales
6
N 9 832.431
N° 852.435

Tar

CUânEZO DA
IiL Branilsfra

rads

aar...uarente: S. A. Pitei° Tupan
ern Can Plula
Classe 32
Artios: Jornais, revls".;as, prozrrznas
.radioiôni-os e TV e peças teatrais

utente: Entregadora Tabapuã
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Entregas de mercadorias

N 852.ç32

N° 852.436

,

VEM

IiL

1~

ilaina.

.11sçu.crtnte: Rádio Difusora c'ci.o
Parlo S. A.
Estabelecido em Sito F talo
Classe 32
Artigos: Jornais, revistas; livros; pragumr.s de r.ldio; p'..ogramas de le‘tisão; peças teatra'as e cinematográficas; alrrxans.Ties; r,uplementos
venis ilutrarlas; fon2tso innprcasas; !
boletins tripra'nos, e escrita; crônicas;
impressos; diaeur.sos impressos; poe-j
a.;..ias Impressas; projaamas unpressos
e publicações impress3s

d VIWAL ÇAR
Indo Rmsaioira

JuVho de 1968 -.").8.3
No 852.445

ODELNED
Irde Brasileira

SINFONOL

Requerente: Indústria c Com(irc.10 de
Produtos Alimentícios Omjsaned
Xedétría BJCO51C.tra
Local: São Paulo,
Classe: 41
nRetffig~C-72fiW,..
Artigos' Azeitaras, farinhas alimentícias,
de cereais, ccrlinho, amendoim, arroz,
feijão, ervilhas, alho, cebola, óleos ?ara • Requerente: Sinfonola
Eletrônica
alimentação, carnes verdes, queijo, salsiLtda.
chas, linguiças, salames, beringelas, sat..'
Local: São Paulo
. diaba, mino, fubá, cafil e batatas
Classe: 8
Artigos: Rádios em geral, toca-discosio
Na) 852.442
rádio de cabeceira, rádios para autos, tea
levisão, aparelhos receptores e transmis,
sores de sons, aparelhos de televisão, altça',
l'alantes, chaasis, bobinas, antenas, rnicro,,,'
fones, pick-ups, válvulas, aparelhos de,
freqüência modulada, aparelho sde
comunicação e aparelhos para contrôle,
de sons, lâmpadas, plugs, chaves de to.
aladas, fitas sonoras gravadas, discos
gravados, aparelhos para telégrafos sem
Rec-,uerante: Masa:tatu'. Oldda
fio, transformadores e telefones
Local: São Paulo
TV 852.447
Classe: 6
41 Artigos: IVW.quinas para fabricação de
tpolos
UM E,
1\1° 852.443

/Ind. Brasilelrayi

Requerente Vidal — Car Automóveis
Ltda.
Local :São Paulo
Classe 21
Artigos: Automóveis

,
Indústria Brasileira

' No 852.437

Requerente: algues a. , S. Harhurger
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 42
Artigo: Venda exclusiva de
cerveja
N" 852.448

5

tI

Requerenaa Indústria Coinércie
Arefatos de Roupas Eid-St-y: Ltda.
tocai: São Paulo
Classe: 36
Requerente Lojas Marino Lida
Aritgos: blusas, vestidos, casacos, man ind
ra 4 dt.
Local
:São
Paulo
N°
852.433
teaux
,
cap as , Pe 9noi r,
, co'ètes
Classe 8 — 11 — 14 — Titulo
,t
puloveres, chales, combinações, saias,
soutiens. raaillots, calças, camisas, camiN' 852.438
Requerente: Bárbara Klein
solas, cuecas. ceroulas, pijamas, meias e
Local: São Paulo .
lenços
IClasse: 37
ri •
Artigos: Acolchoados para cama, acol.N" 852.444
fr,y,:,50-1 o
atoados para cadeiras, acolchoados para
Requerantc: JJrdão Mord is - poltronas, cobertas para cama, cobertas
dústr:a e ConteIre:a Ltda.
para mesa, cobertores, colchas, edredons,
Local: Pernambuco
I
Requer, Ate
Rornariz
:sfregões, fronhas, guardanapos de qual.
Clawes: 23 — 9,5 c 37
Ltda,
quea tecido, guarnições para camag
Casse:
rr-,
Local São Paulo
guarnições paia maca, lençois de qualArt.Hos: Tccálos de algodão. tecidos de
tr
.
Classe 2
quer tecido, mantas para cama, pano.:, de
alpaca, aparas de tecidos, tecidos de eu- Artigos Desodorizantes de ambiente, depratos e análogos, panos para cobrir ou
j rn2 tac'dos de casemirm tecieos de ce- sodorante para geladeiras, deroclorant
enfeitar móveis, panos para cobrir aliltilm.a, t:Tidos de cetim, tecidas de cre- sanitários, desinfetantes líquidos, sabões
mentos, panos para cozinha, toalhas de
pe, t:cido dc gorgorão, tecidos de gase, desinfetantes> pós desinfetantes e prce.-.1altar, toalhas de banho, toalhas de mesa,
tcc..eoa de jor.,:ci, tecidos de juta, linhatos desinfetantes
Requerente: Indústria Comércio de
toalhas de rosto, toalhas para banquetas
sarjinlia, tec:dos de juta,
ArteStea
de Roupas Pia .:Styl Ltda.
tec:clas de entremeados de prma, tecidos
N" 852.449
N" 852.439
•
Local: São Paulo
s:da, tecidas de nylon, tecidos de
Clrsse:
36
?Opila, tecidos de orgondi e r.:.tallios de
Artigos: blusas, vestidos, casacos, manto O
tecidos
n
tnanc, r...dets, coletes, capas, pEgnoir,
Classe: 36
Waailei.?m
puloveres,
chale3,
L.
combinações, saias.
gão Nulo-Capital
Vestidos, hlu.,as, blusões, casacos, casoutiens maillots, calça > camisas, camisomi:sas, calções, gravatas. anáguas, babylas, cuecas, ceronlas, pijamas, meias e
_dons, bonés, nieií., s, ecltarpes, lenços, mail
lenços
Requerente: %;IV1, M,, — E:impreca.
Requerente:
Transportes
Airosa
Ltda.
lota, japonns, dominós, camiseats, cachedimentos Sociedade Civil Ltda
N"
852.446
•
Local: São Paulo
cols, calcinhas, cuecas, cintos ,soutiens,
Local: São Paulo
Classe: 50
corpinhos, roupas brancas de uso pesClasse: 33 —
Artigos: Transportes
soai, caniisolas O chatas
.
,852 . -150
Classe: 37
N 9 852.440
A‘.01clioaclos para cama, cobertas ?ara
cama, cobertores, colchas, fronhas, guarO TOCA.
danapos de qualquer tecidos, guarnições
0 REWS BgR
para cairias guarnições para mesa, lençois de qualquer tecidos, mantas para
R...qa?r,:'nte: Transportadora • Setualo- Requerentes:
cama, panos de prato e análogos, panos
Ennlio Pareldi e Antônio/
pes>> Ltda.
R-querente:
Rad'
,
Bar
Ltda.
vara c..)brir ou enfeitar, panos para coziParocii
Local:
S.4o
Paulo
Local: São Paulo
nha, toalhas de banho, mesa e toalhas
Local: São Paulo
Case:
50
Classes: 8 — 9 e 3,$
de rosto. e de banquetas
Classe: . 41 —
Género: transportes em geral
Titulo de estabelnimgats,
0 IDJAB

WIED

GHARADik

SEMALOPES

à.
_

.
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lhos radiotelegráficos, aparelhos sonoros,
aparelhos teletánicos, aparelhos toca-discos, aparelhos ventiladores, aquecedores,
aspiradores de pó, autoclaves, baterias,
balanças, batedeiras de uso doméstico,
buzinas, bússolas, bobinas, calibradores,
câmaras fotográficas, câmaras de televisia, câmaras de cinema, carregadores automáticos, chapas de aparelhos elétricos,
chaves automáticas, chaves elétricas e
magnéticas, chuveiros elétricos, cinematogratos, co.imadores, comandos à distância, comutadores, condensadores, contadores automáticos, contadores de rotação,
Cf nversores., cordenatógrafos, comeatas
para veiculos, cometas elétricas ,cronômetros, curvimetros, densímetros, descascadores de uso domést:co, despertadores,
diais, diafgragmas, discos automáticos,
discos fonografados, discos gravados, discos sonoros, distribuidores de eletricidade,
discos telefôn:cos, duchas, ebolidores
ejetores, eletróforos, enceradeiras, equipamentos de aparelhos elétricos, equipamentos para sincronização, espelhos, para
insta'ação elétrica. wpremedores de uso
dom—dco, estabilizadores de pressão, estabilizadores de voltagem, estadias, estadnnetros, cristais de rádio, sistemas de
sinalização de estradas de ferro, estufas
para aquecimento, exaustores, exceto de
máquinas, extintores de incêndio, far6is,
faroletes, feders, ferros elétricos para sol-

MINI U14 ROBOT "
Ind,Brasileira

Nequerente: Ronaldo Nogueira
Local: São Paulo
,Classe: 8

,Ltigos: Abaixas-luzes, aba j i res, acende:1Ve.S, acumuladores, adaptcaciores, ante'as, anúncios elétricos, alternadores
arrente elétrica, alto falantes, amortece-i
.ores elétricos, amPlificadores, ampliado, ta, analisadores, aparelhos de fotografia,
oarelros calibradores, aparelhos cinemaigáficos, aparelhos de ar refrigerado,
'parelhos de comunicação interna, apa,alhos de contrôle de fôrça, aparelhos de
antrôle de calor, aparelhos de contrôle
som, aparelhos de exper:éncias cientilcas, apar&hos de evaporação, aparefios de iluminação, aparelhos de medição
de observação, aparelhos de rádio, apal'alhos de refrigeração, aparelhos de seaurança (inclusive de tráfego), aparetios de sinalização, aparelhos de som,
aparelhos de telecomunicações, aparelhos
!"ie televisão, aparelhos fotográficos, apa: eihos meteorológicos, aparelhos reato'es, aparelhos radiofônicos, aparelhos resaodutores de imagens e de sons, apare-

- —
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' da, ferros de passar e engomar, fervedores, filmadores, filmes revelados, fogareiros, fogões elétricos ou não, fones, máquinas fotográficas,. fonógrafos, fôrmas
elétricas, fornos, fotômetros, medidores
de freqüência, bases e chaves de fusíveis,
garrafas térmisa, distribuidores de gás,
geiseirs, geladeiras, filtros automáticos,
fios de aparelhos elétricos, fitas métricas,
fleximetros, Olnáliesa, dispositivos para
ótica, graduadores, grafonolas, gravadores, fitas magnéticas, grupos conversores,
hidrantes, globos terrestres para ensino,
indicadores de detenção de curto circuito, indicadores de aparelhos elétricos, indicadores para motores, injetores, Instrumentos de cálculos, instrumentos de física, instrumentos de contrôle mecânico,
instrumentos náuticos científicos, intercomunicadores, interruptoi es, isoladores, fitas isolantes, lâmpadas, lanterna de pilhas, holofotes, indicadores automáticos.
lareiras, lentes, liquidifacoders, lunetas,
lustres, magnetômetros, máquinas afiadoras de uso doméstico, máquinas cinematográficas, máquinas cortadoras de uso
doméstico, máquinas de fazer café de
uso doméstico, máquinas de lavar prato' de uso doméstico, máquinas de moer
e picar legumes e carnes de uso doméstico, máquinas falantes, máquinas lavadoras de uso doméstico, máquinas limpadoras de uso doméstico, lanternas elétri-

cas, lanternas simples, marcadores automáticvos, marcadores elétricos, medidores de volume e pressão, medidores de
interva:os, medidores de pêsos, medidores
graduadoes, megafones, metros, microfones, miras de base, miras graduadas,
objetivas fotográficas, óculos, máquinas
registradoras (exceto de escritório), painéis de aparelhos elétricos ,para-raios,
panelas elétricas, panteadores elétricos,
aparelhos e instrumentos de pesagem, picadores de uso doméstico, pick-ups, pi.has elétricas, plugs, prismas, projetores
cinematográficos, projetores de luz e
imagem, rádios, reatores, refletores, refrigeradores, registradores de aparelhos,
registradores para veículos, relais, relék•
gios em geral, resistências, reostatos, retificadores, queimadores elétricos, radio.
fonos, sinais de trânsito, sinaladores, sin.
cronizadores, sirenes, sistemas de alarma,
sistemas de comunicação e de contrôle,
sistemas de som, soquetes, sorveteiras,
suportes de aparelhos elétricos, telefones,
televirohes, termostatos, termofones, sereias de alarma, sereias de aviso, setas de
sinalização elétrica, toca-discos, tomadas,
torneiras, automáticas, torradeiras, tostadeiras, aparelhos automáticos de trânsito, transferidores, transistores, tubos
acústicos, tubos «conduits>>, válvulas elétricas, válvulas de comporta, ventiladores, vibradores e voltímetros
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