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REPÚBLICA FEDERAIVA....ED.:0:::::8WAIL.
IA 01 fd: Aj
SEÇÃO 111

ANO XXVI - N9 131
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIFDADE INDUSTRIA
DIVISÃO DE PATENTES

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 1968

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Deca S.A. Ind. e Com. (oposição
ao têrmo 131.645 P. Inv.).
Telcon S.A. Ind. c Com. (oposta
ção ao termo 133.347 P. Inv.).
Rodolfo Korai' (OpOstçã3 ao term.
n9 137.526 Mod. Mil .).
Ouriço S.A. Ind e Com. (oposim
ção ao têrmo 138.908 P. Inv.).
Cia. Siderúrgica Nacional (oposin
ção ao termo 139.084 e. lav.).
Sérgio Puser (oposição ao ~no
n9 139.916 Mod. UM.).
Elias Bileski (oposição ao termo
n9 139.951 Mod. Util.).

149 163.216 - Afin.do Donizeti dos Yanmar Diesel Motores do Brasil
S'xpediente de 2 de juliv) de 1968 Santos
1:arreto.
S.A. (oposição ao
mo têr
133.868
N 113o.Oba
Soway 83 Cie.
Exigências
.
149 150.721 - Joaquim Gonsalves, Dega S.A. Ind. e açoin. (oposiçao
Térmos com exigências a
Arnaldo Gonsalves 3 &any° Ueta. ao termo 1.35.1 J5Priv? Inv.) e termo
cumprir:
149 164.983 - Institut Pur Schif- n9 135.136 Mod. Mil .) e .térmo nútbsutecninit Wolgast.
.ne no 136.505 Priv. 10v.).
-199 137.318 - Senti Yanikawa.
N9 165.037 - naltouio Ceni Veiga. Ind. Elétrica Brown 13overi S.A.
N9 107.211 -UCB (Union Chinti- 149
189.161
Maria
Derze
(oposição ao ternio 135.454 Priv.
que - Chemische Bedriiven).
Comercial Dias. Minas.
Inv.).
EXPEDIENTE DA DIVISA0 DE
N9 109.894 - t7mon Carbide Corp. dimi
189.224 - Júlio Cápua.
Murrolite S.A. Ind. e Com. (opoMARCAS
N9 124.886 - Sherl Internationale N9
NO
169.241
Claus
Jurgen
Pusch.
sição
ao
termo
138.609 Priv. Inv.).
Research Maataciaappti N V.
NO
169.242
Carlos
Verran
BranIndo.
Petracco Nicoli S.A. ropcsiRio, 2 de julho do 1968
N9 127.741 - Montecatini &roleta
k-ão ao termo 158.085 Mod. Ind.).
Generale Per L'Industria Mineraria a dão.
Restauração
1
4
9
de insígnia
189.251
Société
Sojer.
Rodolfo Korall (oposição ao termo
Chimica.
149 169.268 - Vidros Coming Brasil n9 136.915 Mod. Ind.).
N9 129.425 - N V Phillips'Gloei- S.A.
General Electric S.A. (oposição ao N9 435.155 - Emblemática - Ettol•
lampenfabrieken.
Engenharia Sanitária e Obras S.A.
169269 - Vidros Corning Brasil termo 137.611 Priv. Inv.).
N9 130.256 - 14ontecatini Societa 8 199
A
Dem 8.A. Ind. e com. (oposição - Classe 33. - Concedo a restauraGenerale Per L'Industria Minerana NO
04.
169.270 - Société Anonyme ao tênno 136.771 Priv. Inv.).
e Chimica.
Société Metallurgique D'ImPhY•
Giuseppe Michelont (oposição ao
)9130.833 - Polymatic
Patent- Dite:
NO 169.272 - Ebb V Mitcheli,
Marcas deferidas
termo 158.214 Mod. • Ind.) e *mios:
verwertungs GMBH.
N9 169.280 - Antonio Amadeo,
N9 131.105 - Ivan Mitra. .
NO
158.215
Mod.
Ind.
NO 189.287 - Frederico Meyer.
N9 580.933 - Itap - Itape S.A.
N9 134.198 - American Byanamid 149
189.288 - Condoa Gim.. Works. NO 158.216 - Mod Ind.
Indústria Técnica de Artefatos PlásCompany.
NO
158.217
Mod.
Ind.
NO 159.294 - Kaspar Wininer &
ticos - Classe 28.
N9 137.882 - The ~Cear Tire & Co.
Inhaber Dr. F A Schenker-Wm- N9 158.219 - Mod. Ind.
149 193.598
Omark - (Work
Rubber Company.
No
158.222
Mod.
Ind.
kler & Dr. R. Burkard-Schenker.
Industries, Inc.
Classe 28.
N9 139.059 - Sidney Dilnot.
NO
159.049
Mod.
In&
N9 189.301 - American Plange &
49 . 581.792 - Bidox - Heleinta
1
N9 142.199 - Parbenfabriken
N9
159.050
Mod.
Ind.
Manufacturing Co. Inc.
Pereira da Silva - Classe 20.
Aktiengesellschaft.
/49 169.307 .-Danilo Orlando Ma- N9 159.051 - Mod. Ind.
N9 142.280 - General MWs Inc.
N9 584.492 - Riograndino P. de
volti.
Cia. 13 Kastrup Com. e Ind. Copo Abreu
N9 143.872 - J M Rubor Corp.
- Supremmeral - Classe 2
149
169.317
Gehnal
S.A.
de
C
V.
sição
ao
têrmo
158.983
Mod.
Ind.,
N9 144.299 - N V Philips iGloolNO 546.181 - Carbal - Carlin &
N9
169.348
C
Jacobsen
&
Cie.
Max
Dreifuss
(oposição
ao
térmo
.toupenfabrieken.
- Classe 43.
NO 169.348 - rtohm & Haas Com- n9 161.546 Mod. Ind.) e têrmo nú- FRU°
N" 144.832 - American Cyanansict pany.
149 5d1.288 - Nalsonali Adrnimero 182.059 Mod. Ind.)
compariy.
149 169.354* - Helena de Paula Ideal Standard 8.A. Ind. e COM. nistrazione Dei Monopoli Di &ato
149 144.637 - &afete Rhodiaceta. Schmid.
(Administração dos Monopólios do
(oposição aos *mos:
N9 144.795 - United Metes Rub- N9 169.408 Estado) - Classe 44.
Autocrown Corp. 149 161.547 - Mod. Ind.
h..r Company.
Ltd.
NO 161.548 - Mod. Ind.
NO 581.114 - Pecab - Fechaduras
No 151.994
Antonio Boueri:
N9 189.409 - Autocrown Corp. Dabi - Ind. Brasileira de Apare- e Cadeados do Brasil "Pecais' Ltda.
N9 157.002 -• American Cyanamid td.
lhos Dentários S.A. (oposição ao ter- - Classe 11.
Company.
181.354 - Shiozo •Matumoto.
mo 162.028 Mod. Ind..).
NO o81.134 - Blue Night - Meia ..
N9 158.851 Emest Sorne a: Sons 149
N9 169%15 - Gincan Anstalt.
1,1d. •
nyi B.A. Indústria e Comércio ""
Fábrica
de
Roupas
Epson
S.A.
149 181.3 - Marko Djuragin:
38.
N9 159.565 - Mediline A G.
(oposição ao térmo 162.946 Mod. In- Classe
NO 581 147 - Alumax
N9 159.741 - Abbot Laboratories.
AIUMaX •
dustrial).
OPelações
Indústria e Comércio Ltda. - Clas149 180.195 - Celanese Corj,. of
Olga
13runner
(oposição
ao
Muno
se 16.
America.
119 163.527 Mod. Ind.).
No 160.538 - Chinoin Gyugyszer- Céthegus de Toledo 'Piza (oposição Felipe Silvestre Oliveira (oposição 149 591.308 - Tricia - Indúsiria
ao têrmo 98.704 Priv. Inv.).
e Comercio "Triele" Ltda. - ClasÉb Vegyészeti Termék Gyára Et.
ao têrmo 162.554 Mod. Ind.).
se 2.
149 180.513 - n' Hoffmann La Bo- Inda. Métricas Sintex Ltda. (oposição ao termo 120.118 •Priv. Inv.). Microlite S.A. Ind. e Com. (opo- No 581.309 - rriele - Indústria
che & Cie Soe' . é Anonyme.
Ns 160.557 - Dr. Bernhard Joos. Ardonplast 1r4. de Aparelhos CL- sição ao têrmo 163.810 Mod. Ind.) e e Comércio "Triplo" Ltda. -se 46.
149 160.778 - A & W. (Overseas rilrgicos Ltda. (o posição ao termo termos:
n 125.276 Priv. Inv.),
1).• velopment) Ltd.
NO 627.221 - Grão cie Ouro - Cia.
NO 183.807 - Mod. Ind.
!V 160.781 - Imperial Che'nical
Triângulo de Representações - CiasCotonificio Gávea (oposição N9 183.804 - Moa. Ind.
te
ao têm° 127.003 Priv. Inv.).
Ildustries Ltd.
Auto Comércio e Indústria Acil 13.A.
W 160.947 - J Geigy S.A.
Yanmar Diesel Motores do. Brasil e Barbosa & Ramadas Lida. (oposi- NO 271.623 - Gold Otar - Sustai,
N9 161.042 - Ceianese Corp. of S.A. (oposição ao termo 129 985 Priv. ção aos tênnos: 183.971 - 163.975 - Raas - Classe 8.
America.
163.980 - 1VIod. Ind.).
N9 744.872 -- Carta Branca
Nn 161.078 - Aktieholaget Vacumin- Sheaffer Pen do Brasil Ind. e Com.
Auto Com. e Ind. Acil S.A. ;opo- Companhia Brasileira de Credito •
Ent ractor.'
S.A. (oposição ao termo 131.248 Pri- sição
ao têm° 163.972 Mod. 1n4.). Administração - Classe 38. - dou»
N . 1 1.C113 -- The Norwich Phar- vilégio de Invenção).
-Bisellt S.A. Votturas e reit...amen- siderando que o Requerente deste
te
Bicicletas Monark S.A. (4)&40 tos
Industriais
reposiçã.i ao termo rocesso lhe foi concedido o Registro
1 Merck Aktituw- a0 termo 121.533 Prv. inv.)
!1 127.2":) Priv.
Marca de Serviço "Carta Bran• .1 •••3a:t.
Max
Lf.
,
welitsti!in 5.4. Fl.
ca" , • com emblema. na classe 50;
i' ,'ca Wa . .t:c • &:
N•s 1 .4 • r"
s ,
nts Ltd. Aliança de Artefatns
5,1e:.aiS (opaN . 1Gl.239 Considerandn que no género oqui
nição ao têrio 111.36:1 Priv. Inv.) (• C.on. i (A Pm.i..r Co. Indicado
a expr..risão "Carta Branii:1:usieao ao tèreio 131.42 PriV. la" 'Armo 135.905 Mod.
ca" por si só, é maiiropriável como
Venço).
marca;
•

e at et ; rOmpatiy.
-
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COrnpat IV.

2853 Cuarta-feira
As Repartições Publicas deverão entregar na Seção de Cofiam:là:ações do Departamento de
Imprensa Noicional. até às 17 horas. o expedie:ae destinado à publicacão.

DI

(Senão III)

EXPEDIENTE
DEP RTAMENTO DE IMPRENSA NACICN

Julho de 1968
- Ai, a.ssanaturas vencidas ¡no
derão ser suspensas sem Rréssif
aviso.

- Para evitar interrupção r‘ã
remessa dos órgãos ofia r'..áis a re.
novação de assinatura deve sav
CNUPG 00 ans,ovççO 00 Pu5LICAÇÕL0
GíÇÃO on PUDAÇÂO
004áP5
- As reclamações pertinentes J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
solicitada
com antecedência df
FLORIANO GUIMARÃES
â rnatria retribuída, nos casos de
trinta (30) diaa
5ero ou emissão, deverão ser
DIÁRIO OFICOAL
- Na parte e. gaperios do encle
florinuladas por escrito à Seçãocaçlo
,rêço
estão consignados o núnn.ro
de Redação, até o quinto dia útil
COOU, Oc autzlisidado do oxpodlonto cioCl000vQ0,..CMC.2
do talão de registro da (3DS7daillr£1
DubseclEiente â publicação
IMOoeo.O 0 do r.OprIodocno induotrloo do WIlnlo4000
e o mês e o ano Pra itse findará o,
órgão
CO Inetiote= o do Con1Croto
- A Seção Ie Redação fimc.!ona, para atendimento do público, de 11 ás 17h30nz.

°entra:DR GERAL

ÁLEsERTO DE BROTTO PEREIRA

11wipeesso ne0

Icffiso Co D6F.artemcnio os impenos Nactoral

ASSINA TURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FuNCIONÂR109

- As assinaturas das Repn-rt
ções Públicas serão anuar:s e de-,
verão ser renovadas oi:á 28 de teci
vereiro,

--- Os originials, devidamente

Capital e Interior :
Copital e Interior
cutent;ccdos, devcrão ser dactilo- Semestre
NCr$ 13.50
o:, o,. N.C43 18.00 Sefil ,CS3C
,7:.::.•fados em espoo, dois em urna- Ar,
NCr$ 36,00 ARO oo,o0oo•oopoo NCr$ 27,00
só ioce do papei. [orm.:Ap
Exterior e
Exterior
es emendas e rasuras serão resc.m o o "O-0.4_0 o o Ner$ 30,0
szmcs p-or quem de direito, „ AGRO oja 0 O ... o.o.2_t10 NCr$ 39.00 Ano
- Jis assinaturás podem seri
r;oir.,:das em qualquer época éo
,:mo, por seis meses co um ano,
excr=to as para o exterior., que
,aernpre serão anuais.

A remessa de (2c7f:1 -9, serro
pre o favor c'_:)resc,;e1.:o do Departamento de Imprensa Nacioci
na!, deverá ser cccrnpsrducda da
esclarecimentos ‘7,uanto i rua apP:cação.

NÚMERO AVULSO
- O pi-pço do número avulso figura na última pagina de cada
- Os suplementos iS edições
2xemplar. _
dos drgãos oficiais sá ssarão
O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0.0ff, tidos aos assinantes oue cs soN
se do mesmo 5 no, e de NCrS 0,01 por ano, se de anos a.nteriores. citarem no ato da

Considerando, outrossim, que pela , N9 581.332 - Roteiro -- Roteiro-1 'itulo de estabelecimento indeferido
N 9 461.046 - Cana Internalionaï
natureza de suas atividadea a reque-o FLmes Publicidade Ltda. - GesI Corporaion.
N9
53.295
"Quo
Vadis"
•Achil.
rento tem por isso mesma o direito se 8.
N9 451.520 - I. Bianchi-ai S.A.
•
de c :Olear a expoossao registranda em
N9 581.758 - Carteira de InvesComércio e Indústria..
azos impressos;
timentos - Vamosa Investimentos
Frze de propag=d2
N9 461.6'78 - padaria e ConfoitaConsiderando, final mente, que em S.A. - Classe 50.
N9
593.601 - Suba rim Pouco e ria "Eduardo" epreenger Ltda.
Ciso:Foi, não se pode de.imcrobrar o
N9 531.763 - Carteira Coletiva de Ganhe
- Discaibras Distri- N9 461.932 L.td.a. -acessório da coisa principal, resolvo Investimentos - Valcsa lovestionen- buidora Muito
Brasileira de Calçados Ltda. blicldades e Propagaoda.
o r:- o pre-rO son tcs S.A. -- Classe 50
N9 462.688 - Prequial - produtos
o direita entretanto iro uso exclusivo N9 587.033 - Crayon - Textil Via-- - Classes 1 a 49
da expressão considerada necessá- tcr S. Atallar S.A. - Classe 23.
Expressão de pr3pagancla indeferida Químicos e Alim oriticaos Iod,letria a
Comércio Ltda.
ria. (Exemplares indicados pela SeN9 588.428 - Eluperkavea, - DeN9 587.891 - Conta Pessoal - Ca- .N9 470.504
acques To:veloz!.
ção).
dini
Capellai
I
S.A.
'.Cransforma•
sas )?an c. A. tmé c,o e ImporN 9 470.675 - Guano:: o OOolculoo
dor:s
C:asse,
3.
Sinal de propaganda deferido
- Classe 33.
S.A.
N9 588.585 - Medicinal Light - tação 53
-O
. 'mestevê 472.187 - Antonio
OIonriaue
N9 769.053 - Casta Branca - Spaée Comércio e Representações Li580.576
Filmesteve
FilN9
Serrano Ltd.a,
Companhia Brasileira do Crédito e mitada - Classe 10.
mesteve
Distribuidora
Ltda:
Clas• N'? 453.199 - Zahell rasll Limited.
Acr , nistração C:a.sses 32 - 33.1 N9 590.864 - Beirute - Bar e se 33.
N9 453.905 -- Grucibla Stecl Com- Considerando que u Requerente, Restaurante Beirute Ltda. - CiasComeg
Comeg
-581.329
N9
pany of America.
ds prcc:sso Inc foi concedido o se 42.
Comércio
e
Engenharia
Ltda.
registro da marca de serviço 'Carta
N9 593.978 - uklahonut 7- Fábrica Classes 16 - 35
N9 454.208 -- Rock(vool:oros S.A.
Brtnca" com emblema na claçsc 50; de Doces "Oklahoma" Ltda. - Indústria de Tsolantes TeimoConsiderando que no gênero aqui se OIL.
Acústicos.
Exigências
N9 559.291 - kut-Fort Ir-Is N9 454.264 --- Yndústria de Moldes
Rr.:7icado a expresão "Car ,a Branca"
Artefatos
de
e
inapropriável
como
marIndústria de Tenis
risr si só é
Mecânica e Es'..sYnparia "Cometa"
Térmos
com
exioências
Borracha
Iris
Ltda.
Classe
26.
Ltda.
ao;
cumprir:
Considerando outrossim, que pela
N9 559.301 - Xut-Goi - Ir-ls N9 454.267 - Tocittenla da Moldes
neOareze, de suas Lli n7:-I acics, a re- Indústrias de Tenis • e Artefatos de
N9 41' . G : 7 - I. E. F. Controles Mecânica e, Estamparia "Cometa"
querente tem por isso mesmo o di- Borracha Iris Ltda. - Classe 16.
Ltda.
Automáticos Ltda.
reito de utilizar a expressão regLs-Ir-Is N9 434.127 - Farmacia e Labo- Ne 459.143 - /Amo Kirst & Cia.
N9 553.302 - Xut-Pedra
traode, em seus Impressos e PubliLtda.
Artefatos ratório Homeopático Lt,da.
e
Indústrias
de
Teros
cidade em gera.;
N9 448.016 -• Leter Comércio de N9 457.424 - Etablissements Noilly
de Borracha Iris Ltda. -- Classe 35.
Prat & Cie.
Metais -Ltda.
Considerando, finalmente, que em,
559.303 - Zut-Pimba, - Ir- Is N9 451.974 - Companhia de Ma- 119 457.729
Laboratório "Prado"
direito não se pode separar o aces-,1 N9Indústrias
de Tenta e Artefatos teriais de Revestlinentos e Constru- S.A.
sorio da coisa principal resolvo con- -de Borracha leis
1 N9 457,955 or. linitas Engenharia
Ltda. - Classe 36. ções "Camaro".
ceder o registro pretendido, sem O
- N9 453.760. - Suggiero - Controles Ltda.
N. fT , .‘
direito ao uso exclusivo de expressão Mauricio
Marcello Dutra Leite Bar- Ltda.
Ne 589.920
Vinlcola. Gramnot
considerada necessária, e nos térmos bosa - Classe 50.
N9 454.819 - Traves Serviços de 'Ltda.
do artigo 101 do C.P.I.
N9 -459.625 - Adolpno Vicente.
e Reo4oes Ltda.
N9 579.148 - Barueoi - Viação Publicidade
N9 454.847 -- Indústria Cisne Ar- N9 460.613 - Fábrica de máquinas
Barueri Ltds. - Classe 21.
TiJulo de estabeleci-incuto dz.f.i.lo
Farnaca Ltpa.
Plásticos Ltda
N9 581.118 - Filet - Maquinas tefatos
N9 448.443 - Or lean - -Miguel Agrícolas
149 455.171 - Serdica Importações N9 410.825 - isiralgratz Representa"Jacto"
S.A.
Classe.
41.
ções S.A.
Barbieri - Classe 11 - Art. 97 n e 1
2:9 5=31.149 - Guaraná da Festa e Representações, Ltda.
CoroçaN9 410.887 - Padorga
do C.P.I.
Sylvio
D'kbroozo
Cia.
Clas455.324
Katjerine
S.
ArmingN9
nhia, Paulista de Odministração e
N9 691.344 - Restaurante e Bar se 43.
ton
eGorge
E.
Armington,
Stewart
Schanpel - R. A. Dias & Cia. Ltda
- F. Armington, Everett 2'. Armington, Organização
42 • 43 -- Art. 97 N9 536.855 - Tone "N" Tint
N 9 416.855 - Raohael Brat.
Classes 41
... 48. Raymond O. Armington, Clarence M.
Avan
Products
Inc.
Class
Ne 428.921 - Casa Brasília de Plássa9 1 d oC.P.I.
548.936
Casapatente
-Cia.
George
R.
e
N9
Taylor,
.Peter
Reed
ticos e Borracha Ltda.
N9 560.250 - Janda Mosaicos e
tação Popular -• Johnson.
Pedras - Irmãos Janeira- Ltda. - 'Brasileira de T-T .,.hi
N9 429.709 - Lin ie.--; Peolic idade
Pilho Ltda. internacional Ltda.
Closze
19.
455.513
Felipe
&
Ne
1
do
97
ne
2rt,
Classes 4 - 16 ./.wc).31:r
n
N9 556.412 - C'er.•
C.P.I.
IT? '31.011 - Atito Peças Royal • N 9 429.79' - &Ui bA. Scciodatic
- 2:assa .
Laboratcries
Técnica de Tnts.alaCCos Industriais.
O'-da
V1ca:3
Co
21,"a;
N9 592.436 • N9 429.963 - Koti.(ir Bri ¡deka CoSano
International
-NU
461.045
- Dana ,Cor- mércio de Auto Poças Ltda. mércio e IoaiústrOo
Ne 581.085 corporation.
32.
se 313.
oration - Classe 21.

Quarta-feira 10
N9 430.354 - Pravas - Recordatl
LabaratNrios S.A.
N9 430.355 - Piavas - Itecordati
Laboratórics S.A.
N9 430.367 - Munofil - Sociedade
Industrial de Mor:ornamentos Ltda.
N9 430.501 - F,mprêsa Jornalística
Brasileira S.A.
N9 430.574 - Dewrance S.; Co. Lirnited.
N9 430.603 - Joh. A. Benekiser
GMBH Chemische Fabrik.
N9 430.793 - Oreim Organizações Reunidas de •untabiliclade e
/me:balaria, Ltda. - S/C.
N9 430.851 - Mission Ma,nufacturing Co.
N9 430.852 - IVIission Manufacturing Co.
N9 459.947 - Ginseppe Levy, Moise
Mauriizo Levy, Litlane Levy . e Mauriizo Salem.
Diversos
N9 429.022 - Imóveis Vitória Régia - Prossiga ae substituindo a
classe 50 pela 38.
N9 448.175 - Cama Turismo e Passagens Ltda.' - Prussigaase com as
novas vias descritivas, procadendo-se,
oportunamente, às retificações.
N9 448.825 - Instituto de Beleza
Pour Elle - Ltda. - Dasarquiva,-se o
processo, prosseguindo-se no exame
do mesmo.
N9 463.128 - Duas Americas aelevisão Filmes S.A. - Prossiga-se na
classe 32.
N9 442.796 - Casa Pimenta S.A.
Ferragens e Tintas. - Prossiga-se
excluindo os artigos indicados pela
Seção.
N9 452.066 - K. Unterwegar & eia
Ltda. Prossiga-se no andamento
do pedido.
N9 454.415. - Sylvio Luiz de Miranda. - Prossiga-se com a inf )rmação -dada pela Seção.
Exigências
Térmos com exigências a
cumprir:
N9 444.629 - Hans Alexander Von
Usar e -Heinz Werner tisrbert V321
Uslar..
Arquivamento de prccessos
Foram mandados arquivar os processos abaixo mencionados:
N9 482.835 - ialesalliarte Ltda.
N9 482.833 - Agiacultura Comércio
e Indústria-- Brasinorta Lida.
N9 544.541 - Companhia Fraga
Industrial - Corai.
N9 537.727 - Sidon Material E:tétrico e Ferramentas Ltda.
N9 538.056 - Yndala Papelaria e
Comarcio Ltda.
N9 517.004 - CEA -a- Indústria de
Roupas Ltda.
N9 551.265 - Materiais P. Escritório e Engenharia Visitex Ltda.
N9 527.431 - Lanifício Arte Cury
S.A.
Injex-Pláslicos Ltda.
N9 457.421
N9 461.599 - Terna - Terraplenam e .Pavimentaaãa Ltda.
N9 554.387 - Buris Si eareni Firma
Brasileira C:marcial industrial.
N9 562.753 - Proma a - Promotara de Melineramentos .'do ,Estado
Guania liara, Ltda.
N9 563.699 - Miguel Ribeiro &
Cia.
N9 583.704 - ;Sapeca -- Sociedade
Agni-Pacuatria de aese.a, e Caça S A.
N ? 553.150 - arnalao Cunha -alunos, Aloys.io Paula Martins do ',aia
Zena'cl Oliv.ara aaarba Campos.
IP, 231.329
Farinataa G1Cca- Limi a.

DI RIO OFICIAL (Serio t!n

Jil-m de 158 2359

N9 567.033 - Comastiveis Ma- 149 812.737 .- Labaratoires Da 5 -Ind. Teatil Itaaaltara S.A. ajurto
guelra Ltda. L. Arquivem-se os pro- L' I S H.
ao tarmo 592 .il.03)
•
cessos.
N9 824.928 - Va5mcnt Inc.
Dura Cano. (juato ao têrmu núN9 831.736 - Ed. ittira, Eche]. Ltda. mera 004.4)1).
EXPEDIENTE DA SEÇA0 LEGAL
N9 847.841 - Voimas S.A. Cem.,
Chapava., tinsinan & Cia. Ltda.
Ind., Imp. e Exp.
e Caau Litarat Ltda. (junto ao termo
Rio, 2 de junho de. 1968
149 848.657 - Financiatex Mataria! n9 601.241).
Para Construções •Ltda.
Cotécnica Construtora Ina. e Com.
Exigências
N9 594.134 - Patrosal - Petróleo Ltda. (junto ao têrma 601.770).
Cate Brasil Ltda. ijunto ao ternio
a Equirametnos Sul-Brasileira Ltd.
Termos com exigências a
n9 604.391).
N9
599.934
Auto
Elétrica
Albion
cumprir:
Cavilam, uam. c Imp. Ltda. ajunto
termo 507.2651.
Rugard, Ka-mrierdick
Co.-(titular Ns. 539.506 - 599.908 -- ídolo Vir- aoSalst
Ind. e Com. Ltda.
do ng. 225.972).
;Mio Balada. - Argua:ala-se os pro- (junto aoP.as.le
térmo 203.102).
Fernando ), vadre do Fala° titular ce.SS03.
do ioga 229.742).
Pohlig Hachel do Brasil S.A. (junn••n•••n•n••C
Tha Rank .Urganasation Ltd. atai•
to ao termo 425.386).
finar do X.:g. 236.274).
Pohlig alach e 1 do n.asil S.A. ijunSeção de Transferência
Lar Lancnes Sito aieraido Ltda.
to a3 termo 425.391).
e
Licen-ia
(titu.ar co
i reg. 46.4E7).
Pohlag elechei ao Brasil S.A. (juna
Farmácia Gama Ltda. (titular cio
to ao termo 425.394).
reg. 334.045).
Exigências^
_.
Pohlig Hachel do a1rasil S.A., (junN9 247.363 --Otica Precisão Ltda.
to ao ttiama 425.393): Expediente de 2 de julho de 196Z
Editara Taika Ltda. (junto ao têrN9 269.023 - Construtora Evaresre
ma 436.989).
Ltda.
Têrmos com exigências a
28.260 - Farex Ind. e Com.
tEditcira Abril Didática Ltda. (jan• cumprir:
.
Ltda.
to ao termo 1)22.772).
. N9 468.708 - . Irlemp. - Victor JunInd. e Cem. Amarican Potato
West Ricling Investiments Ltd.
:aa Ltda.
(junto ao registro 217.715; . - Quati- Chins Ltda. (junto au termo numero
N9 402.431 -a- Promacaeas Materian :c) aos ragistros 217.746, 226 ($78, .... jaa .2,23) .
Para Cons'truçõss e .IMOV2iS Ltda. 27.003, 297.265, 317.578, 321.56:), • ...
Inumam* Serviço sde Imunização
149 532.627 - imp. Omaxicx Ltda. 221.570, 333.609, 343.775 e 351.713, Contra ausews Ltda. (junto ao terN9 563.340 - rjel-Mar lnd. Bra- tnotem-se-as transtaranrias da Com- ma 551.740).
sileira da Sabão e Sabonete Ltda.
Elos Caiba de comunidade Luslacia
-afila Anonima "rocitly Venazalana
149 533.341 - Dal-alar Ind. 'Bra - :ara West Riding Invcctments Ltd. (junto ao _(ermo 557.129).
Ssherman Labs. internatiunal Ltd.
sileira da Sabão e . Saoiniete Lida':
_ Repórter Sindical Ltda. (junto ao (junto
ao têrmo 579.199).
149 592.167 - I) A Stuart Oa Co. '.:érmo 547.839).
Ltd.'
Pacarnianto Imp. e Com. S.A.
Microtécnica Ind. Mecânica Ltda.
149 600.548 - Domariam S.A. - ;junta ao tarmo 555.840).
(J un J Lo ,aan.o ai9.822)
Irar). Participações e Adm.
Proamianto Imo. e Com. S.A.
N;poll
Manfredini
Ltda.
(junto
ao
149 803.239 - l'alceda Cttemical Lu(janto aos têrmos 579.823, 579.825.
:armo
553.427);
:lastrais atei.
Distribuidora de Açus Espaciais Ci- Ingueiroa & Rahal Ltda. (junto ao
49 514.639 - CWSIIISt /na. e Com.
larga Ltda. (junto ao têrmo núme- termo 587.648).
aa Máquinas Ltda.
N9 553.064 - a'austino Pomper- 70 560.154).
Seara ,Jancea Vegetal Ltda. (jun.
Usisal Usina de Sal Ltda. (junto tcaa tarmo 590.413).
mayar e Sérgio Carbanari.
..9 tês-mo 582.722).
Antônio Gualdo Lourenço de CarA. H Alvares (junto ac reg. nu ' Empine Ind. Nacional 1 %alio e valho (junto ao Armo 899.023).
mero 235.845):
Dist. da 'Artigos Elétricos Domés relavisão S.A. ajunto ao tarrnu ntaLab. Grad Ltda. (junto ao têrmo
tiecs Citylux S.A.' (titular do tarinu araro 534.437).
n9 601.222' .
Samuel Argalji e Marc.) Argalil
19 364.115):
Irem alareolla Jacques Junto ao
(junto ao têrmo 588.073).
têrma 148.599).
Diversos
• Jotimede, Roupas . S.A. (junto ao Rutilo Inda. Químicas Ltda. (junto 'ao termo 598.0901.
êrmo 538.561).
Fichtel & Èaclis A G (no pedida
Ind. e Benefeciadora Carbon' Ltda.
Div erso s
da cance!amento da marca L - com (junto ao laarma 503.609)
agida rag. 294.71a). - Cancele-se u
Cia. Ind. de saairnas Dufil (junto
registro.
ao termo 589.1604).
In P. Gás S. A.. Engarrafactara e
Cia. Telefônica Nacianal (no peCocparatixa Agro Pecuária Pôr Distribuidora da Gás (junto aos terdido de cancelamenta do O:01113 com. 'arando de Res ponsabilidade Ltda. mos 457.08 - 187.639 - 442 rArar .
- Arquiva-se o • pedalo da anulaçao
Telefônica Nacional ao Para:a: (janto ao térmo 589.125).
reg. 304.221). - Cancele-se o reEstaban Fabragas S.A. (junta ao de transia por fada de cumprimento
gistro. .
do exigancla. •
'armo 592.706).
--Farined Produtos "Fa'.'MaC+1:3t1CO3 LiPaniticaaao e Confeitaria Elite Li•
mitada (junto ao têrmo 595.649).
-Arquivamento de prccesSce
mitada (janto ao registro 187.al .
Paulo Mandas Castelo Branco (jun- - a, ;411.1
O 1)...t1,4
Co • çe
da alt. da nome por' falta de cum:Foram mandados arquivar os proaa termo 596.992) ..
cessos abaixo:
Dorothy Gray Itc. junto ao tar- orimento de exigancia. •
N9 239.824 - Sidol -- Werke Siagoi am (300.450).
Lab. Listar Ltda. ijanto ao regis& Co.
tro 195:417). - Arquiva-s; o redido
Torrefação
de
Caté
e
Produtos
Aliie anotaçao de ait, do numa e
N'•' 400.680 - Yolaeta do Brasil
ronaaabana Ltda. (junto transf.
Aparelhos e Fermento Para y--irt -cnentimos
pai falta de cumprimento co
o térmo 600.741).
exigência.
Ltda.
Inda. Reunidas • Mirante , Ltda.
14 9' 410.922 - Bozzana S.A. Com., (junto ao têrma 601.071).
Lab. Fanar S.A. ;junto ao registro .
ind. e Imp.
Studio Raaroducões ,54:aficas Li- n9 242.671). - Arquive-se o peditto •
149 456.278 - Martino Raucci mitada (junto ao têrmo 601.097).
de anotação de contrato por falta de
a:o _ue exige:nela
Natto.
Olavo
Ferreira.
(junto
ao,
termo
149 456.671 - Labs Farmacêuticas
Lab. _Emar S.A. (junto ao registro
611.030)•.
n9
Excetua S.A.
. - Arcitavesse o pedido
Ind.
Metalúrgica Astra Ltda. de 248.533,
anotação da transf. por fada de
N9 524.704 - Comercial Pereira (junto ao têrmo (321.665).
aumpainioato ue exigência.
aarreto Ltda.
Webster Elactric •ornaany Inc.
N9 521.721 -_ Comercial Pereira (junto
Lab. Emer S.A. (junto ao registro
ao registro 2898061.
Earreto Ltda.
Mcaaeira Imu s rador dada: (junto n9 266.517). - Arquive-se o pedido
de anotação de aransf. nor falta da
• '-' 444.976).
Ns. 544.034 - 549.910 - 549.91a "'co^ ferina
- Avelino Pomar S.A. Erods. Far- Gil Matering and 'Processing camprimarao de fada:elida
Soa. aécnica e ind. de Lubrilte•
macêuticas.
.Corp. (junto ao ')êrmo cantes Solutec S.A. (junta
149 583.743 - Incorparadora e Ad-- a:aquipment
at, re504.452).
ministraaara Incorra! Ltda,
gistro 283.021). - Arquive-se o poe
Biofarma Société Anonyme (junto dido
de cancelamento por falta ae
'tênia) 570.156),.
Ns. 593.352 - 593.365 - Dscoriaac
aalario Gusiavo Basbaum (imito ao aumprimento de exigência.
Plazas Iken- qtiVa;
E:se Ltda.
' 3 595.3371.
IP 610.512 - i nd. 15 a:a:a a :a
Auto Santa Lúc:a S. A. .Com. da
anarinn i3 . A.
A. Ind. e Com. ( j un- Veicular Junto ao termo a38.iO39).
te; Cansniatagraficas Ltda.
e ) talam 591.35)1.
11 9 1.-5 - Retifique-se o nome da Teposiiano
...aara S.A. I nd. e Com. (junra) : 3 para Auto Santa Lucla :S.A. Cem.
IP ( Taaaaar aatiakkr &
'nina 551.511).
do Veículos.
C. ioas aana Dr. s an a ra - :aça inana
aaaa:i
. • acl. e Com. ajunto Danale-Flania S.A. Instituto de
Ia 9 717.324 - Iauberto Eej.,
'Haia 551.213)..
Fisiologia Aplicada (janto ão termo
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n9 536.400). - Nada há que defe- N9 846.052 - marca Superuife.
Dr. Chekib Jorge Antoun (oposirir.
NQ 847.768 - marca Ubon.
ção ao termo 845.82 nome comcrBenelli & Cia. Ltda. (junto ao t.
Alcâncara. Machado Comi e Emp. cial - Socorro Ao Corarão S.A.
de anotação de transf. por falia de Ltda .(oposiçao aos termos:
Socor).
cumprimento de exigéncia.
N9 845.7146 - título Feira Perma
Caf éLegitimo Ltda. (oposição ao
nente de Alalc.
têrmo 846.043 marca Kennedy).
N9 845.747 - .ixpresão Feira ParThe Singer Company (oposição ao
i-amianto da Alale .
iérmo 847.589 marca Sigma).
Rojciário
Decorações Prochs S.A. (oposição
ao térmo 846.180. marca Prodesmont).
Notificação
Dposições
Dr. Franklin Mendonça Pôrto
IT. G M Brakes Inc. (oposição aos
Fiam notificados os requerentes
(oposieão ao tOrmo 847.694 marca A
dos certificados abaixo mencionados
843.826 - nome comercis.l: Voz da Juventude).
Casa Publicadora Brasileora (oPo-- a comparecerem a êste DepaztarnenM
Máquinas Para GranitGs.
Slea9 ao termo 147.143 marca Casa to no prazo de 90 dias a fim de efeN9 843.625 - marca: M G M.
o pagamento da taxa de
i.).:Ïcsbla S.A. (oposição ao têrino Publicadora das Assembléias de tuarem
acôrdo COM o Wereto n9 254; de 28
Deus).
xi9 840.038 marca M 5 A).
Inds. C-essy Levar S.A. (oposição de fevereiro de 1267.
:22iprésa Jornalística Brasileira
k3..A. (oposição k:o têrmo 849.024 ao termo 847.488 título Produtos AliCertificados expedicZos
mentidos Du/ar).
na ca O Globo).
Fabrica de Balas Nilva
(opo- N9 48.351 - R. EUA de Cologne es
W 8 Nomin.ee Company Vol.
(cMcsição ao- têrzno 843.313 marca slcoã ao termo 349.280 marca Ni/va), Parfümeric-.5.'abrik Glockengasse -•
Tian •-miliclada.
Cia.
1.nobiliária N9 4711 Gegenubar Der Pferdepost
R:a -ai:ao:tática) .
ao têrmo 8 4 3.028 expressão Von Ferd lifiulhens - Reg. 371.308.
Ltiiressograph
Multigrapn Corp.
(oosição ao têrmo 843.'7'63 marca - - Treurdlilidade Para Quem Vende
N9 382.747 - R. Artefatos de Bae Par. Quem Comprai.
Multigraf).
quente Ltda. - Reg. 377.307.
ropire - Ind. Nacional de Rátdo
CIVA - Cia. flobillária de VenN9 386.807 - R Manoel Augusto
e '-,:nlevisão S.A. (oposição ao têrmo das e Administração • cpcsicão ao
da Silva - Reg. 377.308. •
nç' 849.098 marca Bonança).
termo 8ii0.105 marca eivai).
A Cia. Antarctica Paulista Ind. i N9 393.919 - R. Laboratórios Fher
C1lberto Daud (oposição ao termo
n9 848.584 marca Fraldas Psicodéli- 73::r;,..ilefra de Bebidas e Cone~lopo- S.A. - Reg. 377.309.
sicc.'n ao tarmo 843.672 marca Emble:eas).
N9 419.574 - R. Refinadora PauP.:3C Rádio e Talmisão S.A. (opo- mática).
lista S.A. - Reg. 377.310.
3ic...c) F O tGirno 814.523 maria O AtinN9 441.141 - R. Enir Engenharia
Comercindustria Corby Ltda. .(opoge A Voz da Mooca)
siçeã ao térmo 850.8 ,34 marca Korb)). Incll. Ltda. - Reg. 377.311.
Paes de Barros Associados, EineN9 444.344 - R. Laboratórios BurSyntex Corp. 'op , Lsifia ao termo
:ah:Aros e Consultores Ltda. (oPosiroughs Wellcome do Brasil S.A. çi'a ao têrmo 844.566 marca PB -- n9 846.535 marca Lisintrex).
Reg.
377.312.
Fae sde Barros).
Johnson & Johnson (oposição ao
N9 482.585 - R. Lanoratórios Burtermo
844.131
marca
Mciiimpex).
Avisco-Avicultura, Com. e Ind.
Société Anonyme (oposição roughs Wellcome do Brasil S.A. S.A. (oposição ao têm), 846.573 no- aoCica
tênia) 847.443 nome comercial - Reg. 377.313.
ras emp.: Avvico Avivaçáo Imp. Farme.dil
Ltda. Dist. de Produtos
N9 485.382 - R. Procar Ind. e
Corn.Ltda.
Com. de Acessórios de Automóveis
ESTADO - Escritório Técoo de Farznitieoticos).
Ltda. - Reg. 377.314.
Adm. de Bens (oposição ao têrrno C F Eoehringer & Soehne Ti M B
N9 502.106 - R. Seatcar S.A. Ind.
n9 848.620 título 3 T A C).
(oposição ao têrmo 847.745 marca
de Auto-Peças - Reg. 377.315.
Bicicletas Monark S. A (oposição Kiorcina).
ao têrmo 620.302 marca Monlart). ITr. iplex S P A
(opo)içito ao termo N 9 507.328 - R. G. B. Pezziol
Sun 011 Company (oposição ao n 9 844.123 marca Tripé).
' S. p. A. - Reg. 377.316.
têrmo 732.418 marca Soloil).
Santos Soares Imp. Ltda. (opusição ao têrmo 850.51'i marca Capricho).
Sanbra - Soc. Algodoeira do Nordeste Brasileiro 3 A. (oposição ao
têrmo 829.844 marca Rico).
n9 558.331). - Mc/alce-se o pedialP
Alfredo Coelho & Cia. Ltda. (oposição ao térmo 850 581 título Casa
DE
Estrela da Sorte).
B ar e Restaurante Leão Ltda.
(oposição ao têm() 849.075 titulo
Restaurante Leão de Ouro:.
Frigorífico Armour do Brasil S.A.
(oPic;içãa ao termo 846.654 marca
D
Bit.).
Garcia Maranuaio Exp. Ltda.
(oposição ao têrrao 850.615 marca
Santa Gilda).
T UNAL FEDER AL
Standard Branda inc. koPosi.40
têrmo 848.758 marca Gelovita).
Ind. de Couros Atiântic.a S.A.
(oposição aos têrmos 833.663 -Vnl 4 .1 (Págs. 563-836) junho de 1968
833.664 - 833.665 marca Atiântida).
Cocito Irmãos Técnica e Comercial
S.A. (oposição aos têrmos:
N9 845.325 - nome de canpi...sC
PREC.0 NCr$ 5,00
Lavrafértil S.A. Ind. e com. e
Imp.).
Ns. 845.326 - 845.327 -- marca
Lavrafertil.
Nestlê S.A. (oposição aos termos:
A VENDA
N9 846.522 marca Café Ideal Extra.
N9 847.451 marca Cremoliga.
1\.) a Guanabat a
Cia. Brasileira de Chocolates (opoSeção de Venda; Avenida Rodrigues Alves n°
sição aos têrmos:
N9 845.529 marca Giandula.
Agéncia 1: Ministeiio da Fazendo
N9 847.451 - •:narca Cremoliga.
A Imperial Modas S.A .(oposiç'áo'
Atende-se a. ped.dos pelo Serviço de Reembiilso Postal
•
aos Virmos:
844.484
marca
Imperial.
N9
F.In Brasília
Ns. 848.997 - 848.999 - marca
Na sede do D. 1. N.
Imperial Extra.
Instituto Adventista de Ensin0
(oposição aos térmos:

REVISTA TRIMESTRAL

2n;s AulúclA

N9 517.235 - I. Ind. e Coin. de
.Móveis Verde Mar Ltda. - 11
in9 377.317.
i N9 517.989 - R. Mário Vilardn Reg. . 377.318.
N9 520.931 - R. Batista S.A. Itici.
Com . e Represctuações - Reg.
mero 377.319.
N9 520.932 -- R. Batista S.A. Ind.
Com . e R.presentações - Reg.
mero 377.320.
N9 526.643 --Cia. indl de
Calcados Induseal - Reg. 377.321.
N9 544.234 - R. Lojas Cordial S.A.
- Reg. 377.322.
N9 544.765
Labovatória Homoterápica S.A. - co. 377.$23.
N9 544.779 - R. -.Cosi
C i a,
377.324.
N544.792-R. 1nd:s.
.A.
Aparelhos Gerada7.•:s dc Ca e
Reg. 377.325.
N9 544.793 S.A. Aparelhos C.,.;:rad:r..'es de
- Reg. 377.326.
N9 544.813 -- R. Jack Kre: ic r Reg. 377.327.
N9 544.907 - R. Laniiicio Sr'
grandense S.A. -- Reg.
N9 546.565 ,•)*
Herman
Inc. - Reg. 377.329.
N9 548.953 - R. Fazenda 11:;!).•ve
Agro Pecuária S.A. -- Reg. idurc; o
377.330.
N9 549.853 -ra - Reg. 377.33:1.
N 9 549.857 - R. FU700da :) Primo Pobre Ltda. -- Reg. 377 :i32.
N9 549.859 - R. Fazendo O-) P.
mo Pobre Ltda. -• Reg. 377.'33.
N9 549.864 - I. 0.C.T.E.L.
gantzação de Cuidados Infant is e ce
Enfermagem Ltda. - Reg. 277 334.
N9 549.866 - R. Paul) Strauss Limitada - Reg. 377.335.
N9 549.872 - R. Wantuyl Papes°
Lopes - Reg. 377.336.
N9 549.873 - R. Wantuyl R.1to:,so
Lopes - Reg. 377.337.
N9 549.874
Wantuyl Rap.):0
Lopes - Reg. 377.338.
N9 549.875 - R. Wantuyl Rapos)
Lopes - Reg. 377.339.
N9 549.879 - R. Filip Chron Reg. .377.340.
N9 549.885 - R. M.R. Simão Reg. 377.341.
N9 549.892 - R. Ateei S.A. Ali e
Coma, e Inda. • - R o l. 1 . n--daes
mero 377.342.
N9 549.893 - R. Textil
diLimitada - Reg. $77.343.
N9 549.09 - R. Sociedade Meeárica Para Ind. e Lavoura A. -Reg. 377.344.
N9 549.916 - R. Buz-,..::ntl 5 '1..
Comi. Indl. e Importadora n9 377.345.
N9 554.206 - R. João
nior - Reg. 377.346.
IQ 544.74/1 - IA. Gulf Oil
pe ration - Reg. 3717.347.
N9 555.253 -- R74't' Hospital saita
Mdnie't S.A. - Reg. 377.348.
N9 555.543 - R. Anod2x. Ai.(O;::1ção e Coloração
Reg. irmoro 377.349.
N9 555.554 - R. Pullman Ind. o
Com. de Materiais Para Constinc:C:o
Ltda. - Reg. 377.350.
N9 555.581 -- R. Antonio Ear!).3:=a
- R, r-. 377.351.
1\19 555.584 - R. Drur-' ,; 5 A. Ditril'ruidora de Produtos Liernrc'oarm.
- Reg. 377.352.
N 9 555.628 - R. :17:enito
- Reg. 377.353.
N9 555.722 - R. Liquigás (,L.)
sil S.A. -- Reg. 377.354.
N9 5P15.830 Mare:., nark: -.;\40:2te SM Ltda. - - Reg,. 377.355.
Nd 535.950 - R. Je.se Fernandts
- Rof:,. 377.35 6.
N9 555.951 - R. Lanches El- :..;)d
Ltda. 377.357.
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N9 555.978 - R. Fibras si
N. 347.898- R. Cia. Ind. e Coasmina S.A. Ind. e Com. - Reg. mércio Brasmotor - Reg. 377.399.
In g 377.358.
N 374858 - R. Caribe S. A. In• e •Comércio - Reg. 377.400.
N9 156.065 - R. Nilza Leivas Ro- dúsIria
aemburg - Reg. 377.359.
N.
408.781 - R. 'Cia. Bras. de
N9 556.090 - R. Aguiar, Silva &
Chocolates - Reg. 377.401.
Cia. - Reg. 377.360.
N. 456.648 - R. Mead Johnson
N9 556.284 - R. Ind. PernambuCompany - Reg. 377.402.
cana de Aglomerados de Cimento LiN. 459.037 - R. Trol S.A. Indúsmitada - Reg. 377.361.
tria e Com. - Reg. 377.403.
N; 556.469 - R. Aquabras Ind. e
N. 467.283 - R. Cofibras Cia. FiCom. de Aquarios Ltda. - Registro
nanciadora 'Bras. - Reg. 377.404.
377.362.
N. 471.171 - R. Isebras Isoladora
N.' 557.534 - R. "Poli-Flex Ind. de
Bras. Ltda. - Reg. 377.405.
Borracha Ltda. - Reg. 377.363.
N. 478.890 - R. Macabras Com. e
N. 557.535 - R. Poli-Flex Ind. de
Ind. Bras. de Máquinas, Cartões e Ins13orracha Ltda. - Reg. 377.364.
N. 557.541 -- R. Injepam Injetora trumentos Ltda. - Reg. 377.406.
N. 483.358 - R. Minasfer S.A.
Paulista de Metais Ltda. - Registro
- Reg. 377.407.
377.365.
N. 503.509 - R. Gráfica Santo
N. 557.855 - R.. Âncora Ind. e Emidio Ltda. - Reg. 377.408.
Com. Ltda. - Reg. 377.366.
N. 512.977 - R. Metalúrgica GliN. 558.432 - R. Cia. de Trans- cerio S.A: Ind. e Com. - Registro
portes Coletivos Limoense - Registro 377.409.
377.367.
N. 518.766 - R. Re-Vendas Ltda.
N. 558.434 - R. Flex Elástico Li- - Reg. 377.410.
Reg. 377.368.
mitada
N. 531.454 - R. Petrominas PeN. 558.567 - R. Samuel Garcia trole° Minas Gerais S.A. - Registro
'da Silva - Reg. 377.369.
377.411.
N. 558.616, - R. Brassinter S.A.
N. 531.455 - R. Petrominas PeInd. e Com. - Reg. 377.370.
trole° Minas Gerais S.A. - Registro
N. 558.618 - R. Brassinter S. A. 377.412.
Ind. e Com. - 377.3741.
N. 532.564 - R. Alberto Freua N. 558.619 - R. Brassinier S.A. Reg. 377.413.
Ind. e Com. - Reg. 377.372.
N. 545.735 - R. Oucci S.A. ArN. 558.620 - R. Brassinter S.A. tefatos de Borracha - Reg. 377.414.
Ind. e Com. - Reg. 377.373.
N. 556.625 R. Polenghi S. A.
N. 558.621 - R. Brassinter S. A. ind. Bras. de Produtos Alimentícios Ind. e Com. - Reg. 377.373.
Reg. 377.415.
N. 558.621 -- R. Brassinter S.A.
N. 558.040 - R. Televisão ExcelInd . c Com. - Reg. 373.374.
sior S.A.
Reg. 377.416.
N. 558.415 - R. Produtos Mata
1. 558.637 - R. Inds. de ChocoCapim Ltda. - Reg. 377.417.
late Lacta S.A. - Reg. 373.376.
N. 558.482 --- R. Waldimio Pereira
N. 558.653 - R. Promoções e Investimentos Imobiliários Ltda.- -- Re- de Mello - Reg. 377.418.
gistro 377.377.
N 558.609 - R. Brassinter S. A.
N. 558.663 -- R. Artigos de Hi- Ind. e Com.
Reg. 377.419.
• giene e Cuidados Pessoais Whasti LiN. 559.353 - R. The Scholl MFG.
mitada - Reg. 377.378.
Ind.
Reg. 377.420.
N. 558.693 - R. Cantu Móveis e Co.
Nr
N. 559.472 -- R. Ind. de Calçados
Interiores Ltda. - Reg. 377.379;
Norid Ltda. - Reg'. 377.421.
N. 558.875 - R. Fábrica de Doces
N. 560.483 - R. Celso Rodrigues
Cristal Ltda. - Reg. 377.380.
Alves - Reg. 377.422.
N. 558.908 - R. Inda a do BraN. 560.511 - R. Guerra Amadi &
sil Capacitores S.A. -- R.g. 377.381. Fernanr.'
3 Ltda. - Reg, 377.423.N. 558.978 - R. Coreia Modas
e Confecções Ltda. - R. 377.382.
N. 560.686 - R. Casa Arthur Armarinho S.A. - Reg. 377.424.
N. 559.240 - R. SM nho ConfecN. '563.052 .- R. Tralock S. A.
ções de Roupas Ltda. - Reg. 377.383. Com
. e Ind. de Auto Peças - RegisN. 560.354 - R. Fiação São Ma- tro 377.425.
nuel S.A. -L Reg. 377.384.'
N. 564.060 - R. Cia. Ind. de SiN. 560.357 - R. Fiação São Ma- sa] - Reg. 377.426.
miei S.A. - Reg. 377.385.
N. 565.216 -- R. Meathirgica Core Com. Ltda. - Registro
N. 560.364 - R. Imolpec Ind. de Hro
Molas e Peças Ltda. - Reg. 377.386 177.427,
N. 560.514 - R. Edmondo And-e
N. 565.265 - R. Walter & Cia.
- Reg. 377.787.
- Reg. 377.428.
R. Edmundo Andrei Ltda.
N. 560.515
N. 565.861 - R. Centro Com. San--- Reg. 377.388.
ta Maria S.A. - Reg. 377.429.
N..560.791 - R. Mylerson :;.A.
N. 566.334 - R. Itsuo Moribe Ind. e Com.
Reg. 377.389.
Reg. 377.430.
N. 566.340 - R. Mangels Indústra
N. 560.794 .- R. Wylerson S.A.
Ind. e Com. - Reg. 377.390. •
S.A. - Reg. 377.431.
N. 566.557 - R. Fábrica de RouN. 560.808 - R. Molvac S.A.
Embalagens Plásticas - Reg. 377.391. pas Epson; S.A. -- Reg. 377.432.
N. 561.210 - R. Rivactavia Alves
N. 566.780 - R. Latros Instituto
Farias - Reg. 377.392.
• de MedicinaLtda. - Reg. 377.433.
N. 569.308 - R. Polenghl S. A.
N. 561.307 - R. 'The Tsubakirnoto
Chain MFG. Co. Ltda. - •Registro Ind. aras. de Produtos Alimentícios 377.393.
Reg. 377.434.
N. 562.730 --- R. Cia. de Calça- N. 569.566 - R. João Lucas Rou-;
dos Palermo - Reg. 377.394.
pas-. Ltda. -7 Reg,. 377.435,
N. 565.876 -- R. Centro Comi.N. 569;567 - R. Sonata Ind. de
Santa Maria S.A. - Reg. 377.395. Aparelhos Eletrônicos Ltda. - RegisN. 566.050 - R. Hermann H. tro 377.436.
,IRratka - Reg. 377.396..
N. 570.961 - R. Editora Bra. de
N. 566.536 - R. Siinão Patrício de Livros e Revistas &libras Ltda. - Re:Almeida - Reg..177.397.
gstro 377.447.
N. 347.897 - R. Cia. Ind. e CoN. 570.969 - R. Ind. - e Cem. Rem:rt.. ;0 15:-asttiotor - Reg. 377.398.
gina Ltda. - Reg. 377.438.

•
N. 571.061 - R. Idusbra Arteftos
de Borracha Ltda. - Reg. 377.439.
,N. 558.267 - R. Richardson Merrell Inc. --- Reg. 377.440.
N. 558.329 - R. Padaria e _Confeitaria Santa Ceia Ltda. - Registro
377.441.
N. 558.338 - R. Casa Editora Vecchi Ltda. - Reg. 377.442.
N. 558.339 - R. Casa Editora V'tcchi Ltda. - Reg. 377.443.
N. 558.350 - R. Alfredo Consolo
- Reg. 377.444.
N. 558.352
R. Rei da Voz Aparelhos Eletro-Sonoros S.A. - Registro
377.445.N. 558.410 - R. Euclides Ferraz
Frota - r Reg. 377.446.
N. 558.641 - R. José Estefno Reg. 377.447. "
N. 559.398
R. Tecelagem Ibirapuera S.A.
Reg. 377.448.
N. 559.402 - R. Confecções P.Q.P.
Ltda. - Reg. 377.449.
N. 559.410 - R. São Paulo Alpargatas S.A. - Reg. 377.450.
N. 559.420 - R. Fábrica de Linhas
Adonis Ltda. - Reg. 377.451.
N. 559.424 - R. J.R. Geygy S.A.
- Reg. 377.452.
N. 559.425 - R. Anton Jud - Registro 377.453.
N. 559.432 - R. The United Steel
Companies Ltd. - Reg. 377.454.
N. 559.435 - R. Armour And Company - Reg. 377.455.
N. 359.436 - R. Juvenil Brito Oliveira -- Reg. 377.456.
N. 559.438 - R. Inovar -Química
Ind. Ltda. - Reg. 377.457.
•
N. 559.441 - R. Inovar - Química
Ind. Ltda. - Reg. 377.458.
N. 559.451 - R'. Super Pack Artes Gráficas Ltda. - Reg. 377.459.
N. 559.453 - R. Fábrica de Doces
Cristal Ltda. - Reg. 377.460.
N. 559.454 - R. Cerâmica Martinelli Ltda. - Reg. 377.461.
N. 559.465 Pradial Val de
Souza Ei Cia. Ltda. - Reg. 377.462.
N. 560.164 - R. Cinematográficas
Polifilmes Ltda. L. Reg. 377.463.
N. 560.264 - R. Contemporânea
Musicas e Instrumentos Ltda. - • Refstro -377.464.
N. 560.331 - R. Copacarnes Ltda.
Reg. 377.465.
N. 560.493 - R. Exportadora e
Importadora Transamericana Ltda. Reg. 377.466.
N. 560.641 - R. Clovis Prates Reg. 377.467.
N. 560.817 - R. Gomes, Spigai
Cia. Ltda. - Reg. 377.468.
N. 560.818
R. 'Editora Conducta
Ltda. - Reg. 377.469.
N. 560.819 - R. Lonas Luneta Limitada - Reg., 377.470.
•N. 560.824 - R. Wyelrgon S.A.
Ind. e Com. - Reg. 377.471.
N. 560.827 - R. Valle Ei Ayres
Ltda. - Reg. 377.472.,
N. 560.833 - Liggett 8 Mvers Tobacco Company - Reg. 377.473.
N. 560.835 R. Provimi do Brasil
S.A. Ind. e Com. -• Reg. 377.474.
N. 560.842-R. Seblsttatige Feuerloschanlagen Gesells Chaft Rud - Registro 377.475.
N. 560.868 - R. Cafeeiro e Cevealista Garcia Ltda. -- Reg. 377.476.
N. 560.873 - R. Inds. J. B. Duarte S.A. - Reg. 377.477.
N. 560.877 - R. Ind. de Calçados
BaVaglia S.A. - Reg. 37; .478
N. 560.885 - R. Dimacicio Distribuidora de Máquinas e Ciclo Peças Limitada - Reg. 377.479.
•
N. 560.964 -•R.
Bristol IVIyers
Com:moy - Reg. 377.480,

Julho de 1968 2.861
N. 560.966 - R. Svenska Ackumulator Aktiebolaget Jungner - Registro
37/.481.
N. 560.981
R. João Peres Esposito - Reg. 377.482.
N .560.983 - R. Editora e Importadora Musical Fermata do Brasil Limitada
Reg. 377.483.
Certiticados Expedidos

N. 560.984 - Santo Albuquerque
Cia. Ltda. •- Reg'. , 377.484.
N. 560.985 - Bril S.A. Ind. e
Com. - Reg. 377.485.
N. 263.570 - Ind. Gessy Lever S.A.
- Reg. 377.486. N. 428.550 -.Ind. de Prod. Químicos Brasiquimica Ltda. - Reg:stro
377.487.
N. 428.944 -- O Condomínio das
Aguas da Prata - Reg. 377.488.
N. 431.150 - Organização de Imóveis M.S. L'da. - Reg. 377.489.
N. 458.123 - Cocam - Co. Compineira de Café Sdluvel e Derivados
Reg. 377.490.
N. 467.290 - .Cofibras Cia. Fane.
Bras.- - Reg. 377.491.
N. 518.624 - - Universal, Service,
Passagens d rir isolo Ltda. - Registro
377.492.
N. 534.5311 - Soc. Com . de Ge.neros Aliment. Alcurne Ltdn., g:stro 377.493.
N. 535
535:642 - Yoshio Sahara Reg. 377.494.
•
N. 537.188 - Cia. Cestara Ind. de
Oleos Vegetais - .Reg. 377.495.
N. 541.309 - Ind.
Metalúrgicas
Belco - Bras. S . A .
Reg 377.496.
• N. 544.617 - Mario Cavallari Jr.
- Reg. 377.497.
N. 544.740 - Soc. Dist. de Oleos
Vegetais Ltda. - Reg. 377.498.
N. 545.029 - Somei - Soc. Melhoramentos e Incorp. Ltdà. - Registro 377.499.
N. 545.161 - Repres. Radiolandia
Ltda. - Reg. 377.500.
'N. 545.599 - Cia. de Hotei Cómodoro - Reg. 377501.
N. 545.600 - Cia. de Hote:s Coinodoro - Reg. 377.502. •
N. 545.603.- Cia. ' de Hotels Comodoro - Reg. 377.503.
N. 545.604 - Cia. de- Hoteis Comodoro - Reg. 377.504.
N. 545.605 - CM. de Floteis Comodoro'- Reg. 377.505,
N. 552.202 - Televita Prod. e Propaganda Ltda. - Reg: 377.506.
N. 553.324
Emp. Graf. O Cruzeiro S.A. - Reg. 377.507.
N, 553.328 - Emp. Graf O'Criizeiro S.A. - Reg. 377.508.
N. 553.500 - Cartonagem Luedan
Ltda. - Reg. 377.509.
N. 554.102 --• 'Madacor S.A. Colorações Texteis - Reg. 377.510.
N. 554.777
Americo de Souza
Carvalho - Reg. 377.511,
N. 554.833 -' Produfer Pord. de
Fen-o Com. e Ind. Ltda. - Registro
377.512.
N. 555.015 - Lunelgren 'Tecidos S.A.
- Reg. 377.513.
N. 555.125 - Lm. Ind. de Artefatos Plásticos Ltda. - Reg. 377.514.
N. .765.143 - I-fewag Repres. Gerais Ltda. - Reg. 377.515.
N. 555.336 - Brasiluso Difusora
Cultural Ltda. - Reg. 377.516.
N. 555.465 - Fab. de Chapeus
Santa Rita ele Cassia Ltda. - Registro
377.517.
- N. 555.519 - Seleção Ind. e Comércio de Moveis de Ferro Ltda.
Reg. 377.518.
N. 555.762 - Latiocinios Eletrônica
Ltda.
Reg. 377.19..,
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N. 555.817 - Mecânica Nacional
de IVhl:clulnas Ltda. - Rcg. 377.520.
N. 556.054 - João Comer:ato 6 Cia,
Ltda. - Reg. 377.521.
N. 557.815 - Lim.arte Ind. e Cozn.:rcio Lida. - Reg. 377.522.
N. 558.015 - Joalheria RodoviáTill
Ltda. -- Reg. 377.523.
N. 550.019 - IV.letalúrgica Bepracc
S.A. Ind. e Com. - Reg. 377.524.
N. 555.C.:4 - Vapor Corp. - Reg'st.o 327.525.
N. 553.250 - Aleijadinho Artes e
Decorações Ltda. - Reg. 377.526.
N. 550.833 - Nagamori 6 Ca. Limitat.:a - Reg. 377.527,
550.G :.:7
F:os e C:.-ibos Plásticos Or. 13..c.s1 S.A. - Reg. 377.528.
N. 550 .0l;8 - Frigoriiico Wilcoadc
- Reg. 377.529.
N. 555.917 - 25.n.onfo Ft.-nandes
Cravo - 1;:g. 327.530.
N. 553.3 6 - Aço Tuosima S.A. Reg. 377.21.
N. 223.555 - Varia Akt:engesellsche r.. - Re.g. 377.532.
N. 233.593 - Allen 6 Hanburys,
Li)n: ,• ;:d - Reg. 577.523.
N. 24.334
Sondar do Brasil S.A.
5-saema - Reg. 377.534,
N. 297.468 - Heladio Azevedo Fague.t:es
Rcg. 377.535.
N. 518.053 - Jean Z'ppert Junior
- Reg. 377.536.
N. 518.150 - Mercearias Nacionais
- Reg. 377.537.
518.151 - Mercearias Nacionais
Reg. 377.538.
N. 513.191 - Meicearias Nacionais
•
- Reg. 321.539.
N. 51:;.129/ - Mercear:as Nacionais
S L. - Reg. .377.510.
5i5.388 - Toalhetex Ind. de
f'ecicial Ltda. - Reg. 377.541.
N. 531.391 - Modas A Exposição
• Cl:91)er S.A. - Reg. 377.542.
N. 525.216 - Auto Posto Rezende
Y-tdz . - Reg. 377.543.
N. 536.229 - Ferros Bar Ltda.
Rec. 327.544.
N. 535.23o- Bar Laandos Ltda.
e g . 377.545.
N. 536.233 - Ennio Ccrasani
:Reg. 377.546.
N. 536.235
Creações Ery Lu Li- Reg. 377.547.
N. 536.239
Fibramar Ind. e CoLtda. - Rcg. 377.548.
N. 537.178 - Cia. Cestari Ind. de
'ileos Vegetais - Reg. 377.549.
N. 537.180 - C:a. Cestari Ind. de
(C;:eos Vegetais - Reg. 377.550.
.N. 537.183 - Ca. Cestari Ind. de
Óleos Vegeiais - Reg. 377.551.
N. 537.190 - Cia: C.estarl Ind. de
Óleos Vegcta's - Reg. 377.552.
N. 537.191 - Cia. Ces:ari Ind. de
151COS Vegetais - Reg. 377.553.
N. 539.155 - Ind. de Papel Leon
efft.i. S.A. - Reg. 377.554.
N. 516.030 - Intelco - Telecomunicações Ltda. - Reg. 377.555.
N. 516.199 - Gustav Rodou/ Knoop
•
Reg. 377.556.
:N. 547.267 - Medicamentos Alopíticos Nacionais S.A. - Registro
377.557.
N. 549.080 - Loja Lua de Mel Limitada - Reg. 377.558.
N. 549.624 - Breyer, Schnfdt 6
Cia. Ltda. - Reg. 377.559.
N. 554.499 Cia. de Teciclos Aurora - Reg. 377.560.
N. 555.574- Ca. Internacional de
2)*scos e Filmes - Reg. 377.561.
N. 555.350 - Itabetum - Eng. e
Cum. Ltda.
Reg. 377.562.
N. 555.312
Ind. Gessy Lever S.A.
Reg. 377.56 3.
N". 556.978 - A.1. Pinto & Cia. LiReg. 377.564.

5. -

•

N. 555.417 - Luzia Ana de A1-1 N. 559.567 - Societc de Sucreries
ttr..?.da - . Reg. 377.565.
Bre.siliennes - Reg. 377.582.
N. 558.503 La Hidrofila ArgenN. 559.569 - E.T. Carvalho t-na Soc. Anônima Com. e Ind. - Re- 'Ind. e Com. de Roupas Ltda. - Registro 377.566.
gis:ro 327.588.
N. 553.570 - Jot:o Batis:a Gadelha
N. 559.572 - E.T. Carvalho
de Lera - Reg. 377.557.
Ind. c Com. de Roupas Ltda. - ReN. 558.532 - Icasa - Ind. Ca- s' sto 377.589.
rioca de Aços S.A. - Reg. 377.568.
N. 599.572 - F.T. CaJvalho InN. 559.433 - Ind. e Com. de Ar- ..tistr:a c Com. de Roupas Lda.
tefatas de Madeira Ribalta Ltda. 377.590.
Reg. 377.569.
N. 559.573 - F.T. Carvalho Ind.
N. 559,495 - Cerá-Mca Nova Ipira c Com. de Roupas Ltda. - Reg:stro
Ltda. - Reg. 377.570.
577.591.
N. 559.511 - Edgar de Palma N. 559.576 - Cibor - Amtelatos
Re g . 377.571.
de Burra:ha Ltda. --Reg. 377.592.
N. 559.524 - Enabrax S.A. EleN. 559.586
Esquadrias Metálicas
cônica Nacional BnsIlcira
Registro Ulycar Ltda. - Reg. 377.593.
377.572
N. 559.592 - Com. de Aços e FerN.-559.526 - Elnabra S.A. Nado- ramentas Kl:nt Ltda. - Reg. 377.594.
nal Bers'leira - Reg. 377.573.
N. 599.603 - Malharia Soila Ltda.
N. 559.527 - •Elnabras S.A. Ele- - Reg. 377.595.
trônica Nacional Brasileira - Reg'stro
N. 599.609 - Bar e Lanches Sa377.574.
lem Ltda.
Reç,T. 377.596.,
N. 559.582 - Alnabras S.A. EleN.
559.644
- Sivam Ca. de Pro-trônica Nac • onal Brasileira - Registro
doteis para Fomento Agro-Pecuário 377.575.
N. 559.537 - El Caboclo Com. dc Reg. 377.597.
N. 559.6:8 - Aguino Kanashiro
21ártico; Ltda. - Reg. 377.576.
N. 559.533 - Irsa Ind. Reunidac Cia. Ltda. - Reg .. 377.598.
N. 559.653 - Dagosil - Ind. e
Ltda. - Reg. 377.577.
N. 559.539 - J. Nigro - Registro Com. de Aparelhos Elétricos Ltda. Reg. 377.599.
377.578.
N. 559.540 - Intramet Com. de
N. 599.654 - Dagosil - Ind. e
Artos e Escri:ório Ltda. - Registro Com. de Aparelhos Eletrônicos Iida. 377.579.
Reg. 377.(.00.
N. 559.511 - Resyl Ind. de ResiN. 559.052 - D.F. Vasconzellos
nas Feno'icos Ltda. - Reg. 377.580. S.A. Óptica e IVIec. de Alta Precisão
N. 559.547 - Adubos Litoral S.A. - Rcg. 377.601.
- Reg. 377.581.
N. 559.065 - D.F. Vasconcelos
N. 599.548 - Pastifici oRadames S.A. Óptica e Mec. de Alta Precisão
racia. - Rcg. 377.582.
.
- Reg. 377.602.
N. 559.549 - Auto Peças CasVN. 559.668 D.F. Vaseenzellos
lho Ltda. - Reg. 377.583.
N. 559.555 - 13:ssorte Ltda. Co- S.A. - óptica e Mec. de Alta Precsão - Rcg. 377.603.
trn':rcio e
- Reg. 377.584.
N. 559..669 - D.F. Vasconcellos
N. 559.560 - Sofal Ind. e Comiacio de Plásticos Ltda. Registro S.A. Oprca e Mec. de Alta Precisão
- Reg. 377.604.
377.585.
N. 559.561 - Condomínio do Edi- 'N. 559.897 - Tecidos Artísticos
fic:o Dia - Reg. -377.586.
Tear Ltda. - Reg. 377.605.
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N. 560.079 - Haas, Rilezira 6 Ca.
Lida. - Reg. 377.605.
N. 550.182 - Magaz:ne Dmv. Li
imitada - Reg. 377.607.
N. 551.202 - Pecuaria D'Oeste S.A.
Com. e Ind. - Reg. 377.603.
N. 552.600 - Moatecatini SecetZ:
Cenerale Per L'IndustrIa 1\.4:n-..‘rarla
Ch"mica - Reg. 377.609.
N. 552.613 - S.A. Moinho aSn;ista Ind. Gerais - Reg. 577.510.
N. 552.646 - S.prometa S.A. Ind.
e Com.
Reg. 377.611.
N. 562.617 S.A, Ia-.
e:C:st:a e Com. - Reg. 377.612.
N.. 552.643 - 5 praz :a S.A. .11E-=
dilstria e Cem. - Reg. 377.613.
N. 562.653 - Franco 6 Cia. L'a-...tz.cla - Reg. 377.614.
N. 562.671 - Mascamos Ei Alves
Ltda. - Reg. 377.615.
N. 552.674 - Joana da Mc'm Lopes - Reg. 377.616.
N. 562.720 - Companha de Calçado Palcrnio - Reg. 377.517.
N. 562.221 - C:a. de Calados
lermo - Reg. 377.618..
N. 563.026 - Itamaarti - P.etifica
de Motores Ltda. - Reg. 377.620.
N. 553.164 - Ind. Ge. Tec'des LyonEnver Chede S.A. - Reg. 377.621.
N. 563.538 - Eduardo S .,eco S.A,
Com. e Ind. - Reg. 377.622.
N. 563.540
Eduardo &eco S.A.
Cem. e Ind. - Reg. 377.023.
N. 563.541 - Eduardo Secco S.A.
Com. e Ind. - Reg. 377.624.
Ni 563.542 - Eduardo Sete° S.A.
Com. c Ind. - Reg. 377.625.
N. 564.056 - Antonio Pereira Barbosa - Reg. 377.626.
N. 554.234 - Bycla S.A. Comércio Ind. Y Financiera
Rcg, 377.627,
N. 555.568 - Lab. Helios Ltda,
Reg. 377.628.
N. 555.789 - Lab. Leite da Rosas
S.A. - Reg. 377.629.
N. 565.883 - Cenc.o Cem, Santa
Maria S.A. -- Reg. 377.633.
N. 5E6.191 - De Millus Cora, 2
Ind. de Roupas S.A. - Reg. 377.631.
N. 556.443 - Bazar 13 Ltda. Reg. 377.632.
N. 567.045 - Pab'ur AeClIcia
de iVagens e Turismo Ltda. - Regstro 377.633.
N. 568.053 - Lab. Burrougbs Wek
come do Brasil S.A. - Reg. 377.634,
N. 5u9.926 - Ocihel - Drg. Co.
mércio de Inst. 1-1 : dráulicas e Elétricas
Ltda. - Reg. 377.635.
N. 569.255 - Elyseu Di Bernaro'l
- Reg. 377.636.
N. 569.263 - Pendes do Amaral
- Reg. 377.637:
N. 569.372 - Edwin Freei Brzobohaty - Reg. 377.638.
N. 569.417 - Ind. B:as. de ?rad.
Quím. S.A. - Reg. 377.639.
N. 569.636 - Colgate - Palmolive
Company - Reg. 377.640.
N. 569.641 - Moulton Developments Ltda. - Reg. 377.641.
• N. 569.931 - Union Carbicle Corporo.tion - Reg. 377.642.
N. 569.932 - Union Carbide Corportion - Reg. 377.643.
N-569.933 - Union Carbidt. Corpor.-.tion - Reg. 377.644.
N. 569.951 - Eab. de Linhas S.-Ata
S.A. - Reg. 377.645.
N. 375.246 - Conduhrr- - Soe:leda& Bras. de Ccnriutores EIrjos Limiada -- Reg. 1'7.645.
N. 425.652 - Tatá N.21íon Vitela
Valent: - Reg. 327.647.
N. 675.120- EmpreenSircatesApis
Limitada •- Rei. 377.643.
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PATENTES DE INVENÇÃO
cublicaçãci que se faz de ecerdo com o art. 28 tio Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei n 9 e' 903-45), em face do que ficou _resolvido tpa
•
Item 4 da Portaria t1 9 73 de 4 de outubro. de 1967. do Direta-me-em
TERMO N 9 185.345
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1965

do solado, nas quais se encaixam; pelo fato de os bordos da sala de borracha poderrm ainda eer fixados na
Modelo de Utilidade: "Nôvo Mo- parte interna do calçado, por eu:adelo de Frasco".
gem nos respectivos Domas, ou outro
Niasi S.A., Artigos Para Cabelei- melo de fixação.
reiros e Perfumarias — Seu Patim.
29) "Novas disposições em calça• Pontos Caractenstiems;
dos de uso masculino, feminino e de
1 — Nevo modeici de frasco, ca- crianças", -de acôrdo cora o ponto
racterizado per ter case clama, e o anterior e tudo conforme substancorpo formado a partir de um tre- cialmente descrito, reivindicado e decho iniciai e interior, de altura agro senhos anexos.
ximaaamente igual a quarta parte
da altura total, e com secção transversal suavemente crecente desae a
TERMO N 9 142.048
base ate o extremo superior, orne
DE 25 DE JUNHO DE 1962
forma Lume, degrau recentrante de
Requerente: Hugo de Duarte Castro
separação, aito trecho inferior emedo a superficie lateral inleiramentt endrade — São ,Paulo.
dotada ae duas series de sulcos re
Título: Mala-Bancada para Trabatilineus e inclinados segundo doas .has Manuais — Moeda) ue
direções simetricamente cruzaaaa
1
Mesa-bancaria para traealnos
delimitando assim uma pluralidade .aanuals, Caracterizada por uma sopequenas
saliências
!manga/azes,
de
lda prancha de madeira, plasaca.
levemente abauladas; e por sua vee. metal que consiste no tampb da mesa
a parte restante do corpo do (rasem
é fixada stenre reforçadas longarinas
que abrange aproximadamente três eu montantes de modo a deixar uma
quartas partes da altura, tendo
aba lateeal em todo o seu contórno.
perficie lateral inteiramente lisa. e
secção transversal fortemente de2 — Mesa-bancada para trabalhos
crescente para o alto, porém de ma- emulais, acorde com o ponto 1, caneira mais pronunciada no senerm acterizada por colunas verticais ce
do eixo maior da elipse, reduzindo ,ustentaçáo, que partem das longaassim gradetivamente a diferetma .nas ou montantes, entre as miais
entre os seus eixos maior e men,' .e encontram uma série de gavetas
até atingir o seu extremo supencr .om divisões internas com caixetas
onde forma um degrau plano circu- _estacáveis, também providas de ailar, de aperio para a tampa; e fi- risCies.
nalmente a referida tampa rende
3 — Mesa-bancada para trabalhos
formato substancialmente eônico, ne aaruiskis, acorde com. os pontos 1 e 2,
geratriz suavemente arqueada, e JJ1.11 macterizada por possuir um, dois,
superficie lateral inteiramente dote .rês ou Mais corpos ou colunas ué
da de um relevo compôsto- por orna aeetas e:instituído por um (mico
pluralidade de delgados trizes longi- lance ou por lances. divisíveis, Dotudinais e equidistantes, partindo to- endo ainda a prancha ser proviria
dos de vértices arredondados supe- le uma prancheta para desenhista
rior, e extendidos segundo as gere
em movimentos até 909..
trizes do mesmo; tudo substanciai
4 — Mesa-mamada para trabalhos
mente como descrito e ilustrado no'
acorde cone os pontos de
lesenhos anexos.
1 a 3, tudo suustancialmente ueecrico,
..eivindicado e representado nos desenhos anexos.
TERMO. N9 112.520
Depositada era 24 de setembro de 1959
Modelo Utilidade.
Requerente: Weber-lia Indústria de
Calçados Ltda.
, Estabelecida em: São Paulo.
Pontos característicos de: "Novas
disposições em calçados de uso masculino, feminino e de crianças".
Reivindicações
19) "Novas disposições em calçados de uso masculino, feminino e de

crianças", caracteriza-se pelo rate.
de no solado convenciona/ do calçado ter praticado unia pluralidaie de
Pequenas aberturas diseniciad's entre
si cem os formatos desejados: oPio
fato de na parte Interna do calçado,
dispor-se uma sola de borracha,
elásticos ou material eqüivalente, tr•
tamenho adequado, e na face infe
rior da sup3rficie desta •1131d?d15
urna niuralidade de saliências (arca/ares, ou com outras cenfigurações
as nuais penetram nas aberturas du
solaeo e se sebressaem na narte e1/4
terna do mesmo de contacto com o
ne8019, com e onee &ti-dee .•
r”,,v,Rra.o da
lu fato de a • mgeão
sole e s emert s e cem ae resn em i ve•-•
selleem es, em-d entar
tamanho idêntico ao das aberturas

TERMO N9 132.681
De 19 de setembre de 1961
Requerente: Compagnie des Metaux d'Overpelt-Lommel et de 'Corphalie eoe été Anonyme
Belg
Título: Aperfeiçoamentos no aquecimento de fornos, particula:mente
de fornos de zinco. — Privilégio de
Invenção.
. Pontos 'Características
1 — Proceso para aquecimento de
fornos,de zinco com cadinhos múltiplos por meio de fuel ou l liquido, como o extra. pesado, caracterizado
ema tate de consistir em injetar latos Tinos de Net não eu'verizado cume os cadinhos. de maneira , a vapuri
zar totalmente sob o efeito combinado do contato dos gases incaniescentes e da radiação das superfícies
postas em temperatura eleve d r , e
combustível liquido antes que 6 ratemu possa, entrar em contate cum
maiauer super Veie ;finda e nesta
mrmar depósitos carbonáreos.
2 — Processo de acôrdo com o- ponfn 1. caracterizado Dor terem. us latos de N& lí quido um ditirnetro de
, imexi madamente 0.5mm.
3 — Processo de ir. (,rd(, ^,,em os
A
'coutas 1 e 2. rereeme m.cor
sercrn
ia'os
roarmilt, n-leelados
'tancialmente no sentido oposto ao do

deslocamento do ar ou do outro gás
' comburente.
4 — Processo da acôrdo cem o ponto 3, caracterizado por serem os jato_
de fuel liquido orientados de cima
para baixo.
5 — Processo de acordo com os
pontos. 1 e 4, caracterizado por ser
o fôrno da zinco aquecia par meie
de grupos de injetores dispostos ns
ale:Moda da fôrno, preferenteraeme
nos planos dos montantes do fórum6 — Processo de-acô:do cone o punto 5, caeaccenzauo pelo fato ue ceie
a calibre dos jatos de mazout, sua
orientação em um pane qsraca, e
seu debito são diferentes) para uni
mesmo grupo ele injetores, e são escolhidos de maneira tas que a eaimrização de mazout ocorra de.. cime
para oaixo da fumo, de raaneea eme
ximadamente regular a mei assEgure
assim um aqueó.mento substancialmente uniforme nos diversos níveis
do fôrno.
-7 Processo de aárdo com os
pontos 1, 3, 4, 5 e 6, caractenzade
por serem os Injetores da aiazeu,
protegidos contra a radiação ao tôrno por um véu constituído por finas
gueculas de água e de vapor dt
água.
— Processo de acôrdo cam o pon
to 7, caracterizado pee) fato de que
o vapor utilizado é o vapor saturade
amido.
9 — Processo de acôrdo com os
pontos 1 a 8 caracterizado por se,
assegurado um suplemento de aquecimento na fiada inferior de cadinhos por um aquecimento .auxiliar a
gás.
10 — Processo de actirdo com
ponto 9, caracterizado pelo fato de
que o gás utilizado é o (CO) q ue m
desprende dos cadinhos.
11 — Processo para aquecimento
de fôrno, caracterizado por ser substancialmente de acôrdo com a descrição..
12 Processo para aquecunento
de fornos por meio de fuel oh liquide não pulverizado, caracter-seda
por ser substancialm ente cia acôrdo
com a descrição, com 'eferência
figuras de desenho - anexa.
TERMO N9 142.026

nelle10 N. 142.039
De 13 de agelsto de 1962
Requerente — José Joaquim da
Mota. — (Gedás).
Titulo — Nôvo conjunto de chave e
:Cacha-dura.
" Modelo de Utilidade.
Ponto' s- Característicos
1 — Nôvo =junto de chave e feehadura, casacterizado por possuir
uma curvatura de aprommadameeme
elle na canaleta do tambor da "echadura, apeesentando, autometicamente, também a mesma curvatura
a haste da chave.
2 — Nôvo conjunto de chave e tete
leadura, de acôrdo com o ponto rui.
tenor, tudo substancialmente ccmo
aqui descrito e representado esquemàticamente nos desenhos anexos.
_ TERMO N. 142.077
De 2 de julho de 1952
•
Requerente — J. (eallas Se Companhia — (São Paulo).
Titulo — Original forma para não
deformação de calçados em geral. ,
Modelo de utilidade.
Pontcs Característicos
Reivindicam-se em rezumo, como
pontos característicos essenciais clêste
pedido, os seguintes:
1. — Original fôrma para não de"ormação de calçados em geral,
aracteri7a-se por assumir feitio ano"mico, para ser encaixável dentro
l e calcados de uso macculino, emnieno e de uso infantil, evitando de"ormação dos mesmos, podendo esta
fôrma ser fabricada em madeira,
olástico ou outros materiais, coloridos
ele não.
2.. — Original fôrma para não de"ortnaçãe de calçados em geral,
, côrdo com o item 1, caracteriza-se
lar a mesma ser 'constituída de Mias
Nartes (1 e 2), coligadas na nareie
emer ior, por articu l erão em dobrall^a (3). ou emeat e. encaixe nu rutres
e-e- p esos, de maneira a nerm ille qine
' ,nhao ao ne etes se dobrem seare
'R m ete rn ed'e e a sunerior da fôrma,
'eí, a rmei () vq n livre ( i (. ro
o P" O's ,' i, per inr e efe adn (5), o
• , extreenlea rie correspond ente ao
m em eeme rev, rüR_„! na ea rima 'e),
enTi, ¡Ann.
nn-tch., C7 1, com mi
rdea. R p''-te dianfelra (1) é
prn (g),
maneira
me a
4".4. inferior é igualmente
^ ,,,res eia (ft)
P. — nrl m ral ferma paraderã” ee çadmeMe em poro I.
com os iten s anterieres• e
z.v)nfori r e descrito, reivindmeeo
•e'rea e ilustrado nos desenhos
'nexos.

De 13 de agôsto de 1962
Requerente — João Carlos Bittencourt da Costa.
Titulo — Trancpieta de segurança
contra chàves falsas para uso interno.
Modelo de utilidade.
Pontos Característicos
1. — "Tranqueta de segurança
contra chaves falsas para uso inale:1o" caracterizada pelo tato de ser
integrada por um manguito tuuuiar.
TERMO N. 142.073
dotado de abas, rosqueado internaDe 2 de junsm de ;962
mente e a tranqueta propriamente
Rende, ene)
?e' emar Bruto
dita, sendo esta censtituida por um
corpo citindrico roequeado tendo rio Meyer. — (São oaulc)
mesmo eixo dois pinos um alongado
Título —• Urna árvore C.2 Natal
e outr cm anos seguido de uma cabem', -eratória.
Privilegia de leavençao.
2. — "Tranqueta de segurança
Pon een •Caractrri.stieor,
centra chaves falsas para uso in1. -- 'Cera árvore de Natal gire
cem", de acere° crm o porto 1,
ória Caract2riradr 1101 ceion_ ece ter
r •-ce;:eritraila pelo fato
1 1 Y met. f o CM1
3 t . r. -= ser l
o um sl,r,c-`,^ 'c:
eu
retangular extleered'aee sur
- In- pr.:3 1".u.co
forma de ponta; ocilemele, ene tua
•asada ortuatnalmente.

e,

2864 Quarta-feira 10
extremidade inferior, uma base ou
suporte; um mastro .ou tubo, de
diâmetro ligeiramente maior que o
do eixo fino, encaixado no referido
eixo fixo, sôbre o qual se apoia através de um tufo disposto em seu interior, aproximadamente em vua
parte média, tufo esse provido de
urna ranhura afundada de ajustamento. com a extremidade aguda ou
nontre do eixo fixo, permitindo um
:movimento giratório livre do mastro,
em teimo dessa ponta, e tendo o -eeceido mastro, em sua exteemidade
:penhor, fixo ao mesmo, um aparehn "aelicoide.1 duplo ou múltiplo,
onirc cujes pás circula o ar quente
.prcveairate das velas convencionais
2 - -Uma árvcre de Natal giratória,
ece 'arme reivindicação 1, caracterieaee. uar ser o mastro giratório,
neceid 2 de galhos artificiais cenve,ncicn 2 s, estendendo-se latera lmente e
cerre--.ar do as vedei:ias e os enfeites
etre-emente usados nesses artigos.
'uma árvore de Natal eiratória,
reivindicacão 1, ca-racterieSe're n- por ser o mastro giratório,
f . '11 Ea parte interna e infehor, de
.taric bucha de ajustamento do mesmo
cem c eixo fixo, capaz de eentralizar
re estro com o eixo, em posição
vertical.
-- lana árvore de Natal giratória,
orrii•oluir reivindicação 1, cieracteri22C1C pai ser a base ou suporte do
provido de parafusos de nive'enec eeo ou de aprimwd.o.
-- urra árvore de Natal giratória,
eude ; ercieemente. como descrito nas
YCIV i1 sl1ceeões anterior e ilustrado
co desenho anexo.

OIARIO OFICIAL (Seçao 111)

saber: 519 1 Compartimento para a
colocação de fósforos ou isquesru;
Ng 2 compartimento para a colocação de maço de cigarros; N9 3 base
de sustentação do conjunto e n9 4
corte em sentido vertical, na parte
euperior da base de sustentação,
forma de "casa de botão", para alieaçáo do conjunto em qualquer botão
existente no painel de qualquer tipo
de veiculo de passcio ou caminhão.
Poderá ser confeccionado em plástico, couro, pano-couro, tecidos ou outro material apropriado para essa
final' dad.e em clere,s e tamanho variáveis, tudo como descrito no presente memorial e ilustrado no desenho anexo.

=MO N9 142.020
De 10 de egôsto de 1962
Requerente: Suerdick S.A. Charutos e Cegarrilhas — Bahia.
Título: Ume caixa para embalagem de charutoss e outros artigo
modelo de utilidade,
Pontos característicos
1 — Uma caixa para embalagem
ue charutos e outros artigos, canoerizada pelo fato de ser feita ue
casca de be,naneira, em duas partes
eomplementares partindo de duas
tiras retangulares vincadas transversalmente nos pontos que delimitam
os campos que formam as varias faces da caixa.
2 — Uma caixa para embalagem
de charutos e outros artigos, de
acôrdo com o ponto 1, caracterizado
pelo fato que na montagem os dois
extremos da tira que forma a parte
externa da caixa se sobrepõem ao
TÊRMO N9 142.049
passo que na tira interna os extreOE 25 DE JUNHO DE 1962
mos apenas se tocam.
Requerente: Alffonso Baccaro —
3 — Uma caixa para embalagem
São Paulo.
de charutos de acôrdo com os pontos
1 e 2, caracterizados pelo fato
Título: Nova Ponteira para Pés Côna tira externa se acha prevista
nicos de Móveis Tubulares — Modelo que
uma janela próxima a um dos ângude Utilidade.
los da caixa.
1 — Nova ponteira para pés cônicos de móveis tubulares, caracterizada
=MO No 142.016
por ser provida de uma tubulação
De 10 de agasto de 1962
cônica longitudinalmente cujo diâmetro vai diminuindo de cima para baixo
Requerente: The Mount Sinai Hosterminando num estrangulamento pital Research Foundation Inc. —
com um orifício central de pequeno EE.UU.
diâmetro e parede paralela.
Invenção: "Aperfeiçoamentos em
2 — Nova ponteira para pés cônicos de móveis tubulares, acorde com dispositivo intra-uterino de contrôle
o ponto 1, caracterizado por a peri- ae natalidade".
feria externa configurar dois trancos
Privilégio de Invenção.
cónicos de linhas convergentes e uniReivindicações
dos pela base, região onde e, parede
de tonteemo da ponteira apresenta
1 — Aperfeiçoamentos em dispomais espessura.
sitivo intra-uterino de contrôle de
3 — Nova ponteira para pés cônicos natalidade caracterizados por um
de móveis tubulares, acorde com os cordão alongado tendo duas extremipontos 1 e 2, caracterizada por uma dades livres, com a forma de espipera elástica constituída de um disco ral, substancialmente plana e provicom diâmetro inferior da ponteira da de um seguidor substancialmente
disco êsle provido de uma projeção reto, dito cordão sendo fe,cilmente
central cilíndrica destinada ao en- levado à forma de linha reta pela
caixe no orifício de pequeno diâme- aplicaçao ae pequeno esfeneo e voltro e parede paralela existente no es- tando sempre a forma de aspiralada
trangul amento da tubulação cia pon- quanao livre do dito esfôrço.
teia.
2 — Aperfeiçoamentos, conforme
4) Nova ponteira para pés cônicos
de móws tubulares, acorde com os reivindicação 1, caracterizados pelo
a curvatura da dita espiral
pontos 1 a 3, tudo como substancialo fato de 360
gráus.
mente descrito, reivindicado e repre- exceder
3
—
Aperfeiçoamentos,
conforme
sentado nos desenhos anexos.
reivindicação 1, caracterizado pelo
....nn•n•nn
fato de ser O dito cordão radioopaco.
Te,d,tMO N9 142.033
4 — Aperfeiçoamentos, conforme
reivindicação 1, caracterizados pelo
ide 13 de agi5sto de 1962
imo de ser a dita espiral curvada
Requerente: Alberto Negro — Gua- num sentido somente.
nabara.
5 — Aperfeiçoamentos, conforme
Título: "Novo porta cigarros e reivindicação 1, caracterizados pelo
fato de ser a dita espiral curvada
porta fósforos para automóveis".
num sentido semente em pelo menos
eteodelo de Utilidade.
cêrca de '720 gráus.
— Aperfeiçoamentos, conforme
Reivindicações
rolviniaoão 1, caracterizados pelo
Novo porta cigarros o porta fósfo- fato de ter a seção transversal le
ros para automóveis, composto de dto co.(' .) uma dimensão maior do
três peças superpostas e unidas, a que a outra.

7 — Aperfeiçoamentos, conforme
reivindicaçao 1, caracterizados peio
fato cie ser a extremidade livre cla
dito seguinter provida de contas ou
expansões espaçadas.
8 — leperfeiçoamentos, conforme
reivindicaçao 1, caracterizados pelo
fato de ter a seção transversal cio
dito seguidor uma dimensão maior
ao que a outra.
9 — Aperfeiçoamentos, conforme
reivindicaçao 1, caracterizados pelo
fato de serem introduzidos na cavidade interina a espiral e o respectaeo
seguidor.
10 — Aperfeiçoamentos, conforme
reivindicaçao 1, caracterizados pelo
Lato de ser a espiral colocada dentro
da cavidade uterina em um plano
ieontal do útero.
11 — Aperfeiçoamentos, conforme
.eivinciicaçeo 1, caractelizacios por
compreenueiem a coicicaçao ne m
coraao alongado numa canula passável attaves do canal cervical, sem
dilataçao, dito cordeie tendo dua.s
extremidades livres fOrme, de uma
espiral substanc.almente plana e
sendo provido de um seguidar substancialmente reto, dito cordáo sendo
facilmente deformável para uma . ,dnha reta pela aplicação de força e
sempre voitando à fome espiralaaa
quando livre de dita força sendo urna
extremidade de dita cânula inserfua
através do dito canal cervical e para
dentro da cavidade uterina, sendo o
dito cordão forçado com um êmbolo
através da dita cânula para dentro
de dita cavidade uterina até a dita
espiral emergir e readquirir o seu
feitio livre, retirando-se a dita cânula de maneira a que o dito seguidor permaneça em posição, estendendo-se através do canal service].
12 — Aperfeiçoamentos. conforme
reivindicação 11, caracterizados peto
fato de ser a extremidade livre lo
dito seguidor de contas espaçadas de
maneira perceptível.
13 — Aperfeiçoamentos, conforme
a reivindicação 11, caracterizados
pelo fato de ter a seção teansverseldo dito seguidor uma dimensão maior
do que a outra.
• A requerente reivindica a prioridade de idêntico pedido depositado
na Repartição de Patentes norteamericana, em 24 de abril de 1962,
sob o n9 191.674.

Julho de 1953
de que o conduto, que abre perto da
fundo do recipiente, citua-se substane
malmente equidistante entre o castre
conduto e o bocal de descarga.
4. Dispositivo de acôrdo com oe.
pontos 1 e 3, caracterizado pelo faie
de que o conduto, que abre na parte
superior do recipiente, abre com sua
outra extremidade na parede postee.
ripr da cavidade, cuja parede é coa..
venientemente curvada, para provem:
uma reflexão angular 'de 00 9 do jate
de ar que emana do dito conduto, a
fim de conduzi-lo substancialmente c.e
longo do eixo longitudinal da práprie.
cavidade.
5. Dispositivo de acôrdo com cri'
pontos 1-4. caracterizado por uma eaa
beça, a qual apresenta, em. seu topo,:
um encontro circular para alojar, cosi,
ajuste forçado, um fundo obtureeer.
sendo que no mínimo uma dessas pe
ças contém a cavidade que temen,.
com o bocal de descarga.
6. Dispositivo de acôrdo com o atee
to 5 caracterizado pelo fato de- eue
o fundo apresenta em sua aresta iwo
nariz ou ponta, podendo ser introttuta
zido em um rebaixo associado,
vido na borda da cabeça, e cuja *1-e-:).
ta inclui o bocal de descarga.
7. Recipiente pulverizador, e ae,
particular um recipiente defornibedd
caracterizado pelo fato de compreeaa
der o dispositivo pulverizador de acida,
do com um ou mais dos pontos 2Q,'
tenores.
Finalmente, o depositante .geivinclie
de .acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o a:c‘
tigo 21 do Código da Propriedade ra
clustrial, a prioridade do correspondea,
te pedido, depositado na RepartiçtIe
de Patentes da Itália em 11 de zi.O.
vembro de 1961, sob o n9 17.8417.
IMMO N9 14,2.113
De 14 de agasto de 1962
Requerente: Trol 8. A. Inchisà:ie
e Comércio — São Paulo.
Título: Novo modélo de tampa para
recipientes em geral com sêlo invio
lável.
Modê10 de Utilidade.
Pontos Característicos
1) Novo modélo de tampa para
cipientes em geral, com selo inviolável, em que a tampa é formada poe
uma capsule, cuja, conformação Dates:na e idêntica à conformação superiee
do bocal do recipiente, mais comumente o gargalo de uma garrafa, ae
a porção de diâmetro maior de Te,
segunda saliência anelar, caracterizada por possuir uni prolongamente
em forma de anel (5) inferior, que
acompanha o contôrno da metade Inferior da segunda saliência anelar r2c
bocal do recipiente, !oxido suas bordas Inferiores (7) de diâmetro meneia
e possuindo, em sua porção superioe
interna, junto à união com e, capsule,
um rebaixo anelar (6), que enfraquece a parede nessa região, e, eino
da, pelo fato de Q referido. anel ie)
possuir uma lingueta (4) que se projeta da borda inferior, dotado de um
alargamento era sua extremidade.
2) Novo modelo de tampa para recipientes em geral, com selo inviolável, como em 1, tudo substancialmente como descrito no relatório e
irado nos desenhos apensos ao presente memorial.

TÉRivio N9 142.001
De 10 de agôsto de 1962
Requerente: Giuseppe Vittorio Ghisolfi (que também se assina: Vittorio
Ghisolfi) — Itália.
Pontos Característicos: Dispositivo
para pulverização de líquidos e pós —
Privilégio de Invenção.
Pontos Característicos
1. Um dispositivo parapulverização
de líquidos em geral e de pós era particular, aplicável a um recipiente do
material a ser pulverizado, e comunicando com um bocal pulverizador
por meio de dois condutos, uM dos
quais se prolonga na direção do fundo do recipiente, caracterizado o dispositivo pelo fato do dito bocal ser
ligado aos dois condutos mencionados
por via de no mínimo uma cavidade
a qual constitui uma câmara de nas
-turameno,cjisãnduzidos, tanto o Material por pulverizar
como o ar comprimido, de maneira
que âsse último transporte e distriTaRMO N9 142.117
bua o material em questão.
De 14 de agiste) de 1962
2. Dispositivo de acôrdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que
Brimsevick Corporation, U.S.A.
o conduto, que abre a parte superice
Pontos
Característicos de; "Detecto.
do recipiente, abre com sua outra
extremidade no extremo traseiro da de Derrubadas para colocador autocavidade, ao passo que o outro con- mático dos Paus no Jôgo da Bola".
duto, que comunica com o fundo do
(Privilégio de Invenção)
cecip'entr, vai dir.-tos:b entre o priPontos Co, •
'icos
---' o c-. (-to e o 13,7-1.
D seio edvo de ac:Sr(lo com oo I. Em um recoio:a..i,i dos paus pare,
pontos 1 e 2, caracterizado pelo fato tabuleiro do i dgo da, bola, tendo unia
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armação, uma alavanca recolocadora ser movida à segunda posição, quando e um melo, podendo ser atuado em
para mover-se com o mesmo, e uni
dos paus, podendo ser movida até uma o primeiro meio mencionado perceb e resposta
à rotação do eixo, e retendo
posição ativa ou de recolocação quan- a existência de tuna condição de re- normalmente a chave na sua primeira segundo braço que contacta o agrega. •
do o recolocador de paus deva colocar colocação dos paus; e um meio, rea- posição; quando o eixo fôr rotado até do-chave, retendo-o na posição abar.,
quando o eixo estiver na posição
novos paus sôbre o tabuleiro. o en gindo ao segundo meio, e retendo a
sua posição correspondente à pri- correspondente
à segunda bola, Alba°
como um eixo que pode ser rotado até chave normalmente em sua primeira à
meira
bola,
mediante
'o
que,
estando
a
uma posição correspondente à primei- posição, liberando-a porém para ser dita alavanca na sua posição ativa, e rando porém e agr e g ado-chave, pera
ra bola - um agregado detector da movida à segunda posição, quando o o eixo em sua posição corresponden- mitindo-lhe mover-se à sua posição
quando o eixo estiver na poderrubada total dos paus, destinado dito segundo meio perceber a existênà primeira bola, o dispositivo indi- fechada,
sição correspondente à p rimeira bola;
a controlar um dispositivo indicador cia de uma condição correspondente te
cador ela derrubada funcionará no e unia mola de chamada, tendo
da derrubada, cujo agregado é carac- à primeira bola.
unia,
sentido de indicar a ocorrência de extremidade sua ligada ao segundo
terizado por compreender: uma chave
uma
derrubada total dos paus.
4.
Em
um
recolocador
dos
paus
para
braço,
ao
passo
que
sua
extremidade
de mercúrio, para ser ligada em cir6. Em um recolocador dos paus para oposta está ancorada na a r
cuito com o dispositivo indicador da taboleiro do jôgo da bola, tendo uma taboleiro
mação, a
do jôgo da bola, tendo uma fim de afastar o segundo brço
armação,
uni
primeiro
meio,
móvel
de seu
derrubada, e montada de forma pivoarmação, uma alavanca recolocadora contato com o ag re g
desde
uma
posição
normal
até
uma
tável sóbre a armação, para movimenado-chave, me.
dos
paus,
em
montagem
pivotal
na
to entre uma posição normal aberta posição ativa quando o recolocador de armação, para ser movida desde uma diante o que, estando a alavanca re.
e uma posição fechada, a fim de tor- paus deva colocar novos paus sôbre posição normal até uma posição ativa coloca,dora em sua posição ativa, e o
nar inoperante e operante, respectiva- o taboleiro, e um segundo meio, móvel quando o recolocador de paus deva eixo em sua posição correspondente à
mente, o dispositivo indicador da der- entre posições correspondentes à pri- colocar novos paus sôbre' o taboleiro, ulmeiro, bola, o dispositivo indicador
rubada; um retentor ou limitador na meira .e à segunda bolas — um agre- e um eixo, em montagem rotatória na da derrubada funcionará no sentido
alavanca recolocadera de paus, nor- gado detector da derrubada. total dos armação,
para ser movido entre po- ae indicar a ocorrência de uma dermalmente retendo a chave pa posição paus, destinado a controlar um dis- sições correspondentes às primeira e ubada total dos paus.
7. Agregado detector de derrubada,
aberta, e soltando-a, permitindo-lhe p ositivo indicador da derrubada, nor- segunda bolas — um agregado detecmover-se à sua posição fechada, quan- malmente inoperante, com o fim de tor da derrubada total dos paus, des- substancialmente conforme aqui dasindicar a ocorrência de uma derrubaeirto e ilustrado.
do a alavanca recolocadora de
tinado a controlar um dispositivo inFinalmente a depositante reivindi.
estiver em sua posição ativa; um da, caracterizado por compreender: dicador
da
,derrubada,
normalmente
lingueta, montado no aludido eixo um agregado de chave, para ser ligado inoperante, no sentido de torná-lo ca , de acôrdo com a Convenção Ditara
para movimento com o mesmo; uma em circuito com o dispositivo indica- operante para indicar a ocorrência de nacional e o artigo 21 do Código da
P ropriedade Industrial, a prioridade
alavanca, montada na armação, po- dor da derrubada, cujo agregado de uma
cujo agregado detec- do
correspondente pedido, depositado
dendo ser movida pelo linguete, e re- chave vai montado pivotável sôbre a tor éderrubada,
caracterizado
por
compreender:
tendo a chave normalmente em sua armação, para movimento entre uma um ag regado-chave, incluindo uma na Repartição de Patentes dos Estaposição aberta, liberando-a porém, primeira posição normal e uma se- chave de mercúrio, para ser ligada em dos Unidos da América do Norte, em
14 do agôsto de 1961 sob o n 9 131.382.;
para poder mover' se à sua posição gunda posição, a fim de tornar ino- circuito com o dis p
ositivo indicador
/achada, quando o dito eixo estiver perante e operante, respectivamente, o da derrubada, cujo agregado-chave
na sua posição correspondente à pri- dispositivo indicador da derrubada;
montado de forma pivotável na
Têrmo n9 142.127 - De 14-8-1932.
meira bola; e uni meio que impele a um meio, podendo ser atuado em res- vai
para movimento da chave
Última alavanca mencionada à sua posta,ao movimento do primeiro meio, armação,
Requerente:
de mercúrrio, entre uma posição nor- — (Japão). Yoshida Kogyo K.
posição na qual libera a chave, me- e Méluindo um retentor ou limitador mal
aberta e uma posição fechada, a
diante o que, quando a alavanca re- no primeiro meio, retendo o agregade tornar inoperante e operante,
Titulo: "Dispositivo , de Intertrava-.,
colocadora de paus estiver na posição do-chave em sua primeira posição rfim
esp
o dispositivo indica- menta para Soitàvelmente Interligar
ativa, í estando o dito eixo em sua quando o primeiro meio estiver na dor ectivamente,
da derrubada, e cujo agregadoposição correspondente à primeira sua posição normal, o liberando o chave se move por gravidade à sua as fitas de um Fecho Eclair"
bola, o dispositivo indicador da der- agregado-chave, paar poder mover-se posição aberta; um retentor ou liniiPrivilégio de Invenção
rubada opera no sentido de indicar à sua segunda posição, quando o pri- I tador na alavanca recolocadora, conReivindicaçõe. s
a ocorrência de uma. derrubada total meiro meio ee :,iver na posição ativa; tactando o agregalo de chave e retene um meio, - p odendo ser atuado em
dos paus.
Um dispositivo de intertravament0
do-o
em
sua
posição
aberta
quando
a
resposta ao movimento do segundo
2. Em uni recolocador dos paus para meio, e incluindo uma peça, monte- dita' alavanca estiver na sua posição para interligar de • maneira soltável
taboleiro do jôgo da bola, podendo ser • da no segundo meio, para movimento normal, liberando porém o agregado- as tiras de um techo caracte.
atuado no sentido de mover-se e as- com o mesmo; uma alavanca em chave, p ermitindo-lhe mover-se à sua rizado pelo fato que é e compi eende
sumir uma posição ativa a fim de co- montagem pivotal na armação, poden- posição fechada, quando a alavanca um par de elementos interengatáveis
locar novos paus sôbre o taboleiro, e do se rmovida pela dita peça, contac- estiver na sua posição ativa ou de macho e féineo a serem ligados nas
dotado de meios para detecção de tando e retendo o agregado-chave em recolocação dos paus, e para mover respectivas tiras, dito elemento ma.
uma condição correspondente à pri- suap rimeira posição, quando o segun- o a gr ag ado-chave à sua posição aber- cho incluindo uma coluna tantã, uma
meira bola - um agregado detector do meio estiver na posição corres- ta, quando a alavanca recolocadora se face da frente inclinada, uma, parte
da derrubada total dos paus, destina- pendente à segunda bola, e liberando move à su posição normal; um lin- de ancoragem no altd oe dita parde coluna formada com unia reindo a controlar um dispositivo indica- o agregado-chave, permitindo-lhe mo- gueta, montado no dito eixo, para mo- te
trância curvada para receber a
dor da derrubada, caracterizado e' ver-se à sua segunda posição, quando vimento co mo mesmo; uma alavanca alça
engatanta de um dos eleagregado por compreender: uma cha- o segundo meio estiver na posição em montagem pivotal na armação, mentos
cie fecho do fecho ecIair, e
ve para ser ligada em circuito com o correspondente à primeira bola; una tendo um primeiro braço que é livre- uma 'parte de gancho por baixo da
dispositivo indicador da derrubada, meio, impelindo normalmente a últi- mente engajado pelo dito lingüeta parte de coluna formada com eessal.
cuja chave _pode ser operada entre ma alavanca mencionada . a afastar-se
tos em l ad o s opostos, dito elemento
uma segunda posição, a fim de tornar de sua posição em que coopera
com o
fêmeo incluindo uma ranhura forInoperante e operante, respectivamen- agregado-chave, mediante o que, esmada cem p ementarmente para com
te, o dispositivo indicador da derruba- tando o primeirom elo na posição atiFUNDO ÀV
dita Parte de coluna- de dito elernen.
da; um meio, retendo normalmente a va e o segundo meio na posição corto macho e uma parte de mandibula
E
chave em sua primeira posição, e li- respondente à primeira bola, o dispoadaptada para interengatar com dita
berando-a Para ser movida à segunda sitivo indicador da derrubada opera
parte
de gancho de dito elemento
CONSELHO AEROYEAposição quando o recolocador de paus no sentido de indicar a ocorrência de
macho,
ditos elementos macho e fêfôr atuado no sentido de mover-se à uma derrubada.
RIO NACIONAL
mea,
ficando
soltávelmente ligáveis
sua posição ativa; e um meii, normalentre si através de uma fenda for5. Em uni recolocadur dos paus para
mente retendo a chave em sua priCRIAÇÃO E REGULAMENTO
mada num lado do membro de cieslimeira posição, e liberando-a para ser taboleiro do jôgo da bola, tendo uma
sar do fecho eciair.
movida à segunda posição, em res- armação, uma alavanca, montada na
A requerente reivindica a prioridade
posta à detecção, por patre do pri- armação para poder mover-se até unia
de idêntico pedido depositado na Remeiro meio mencionado, de uma con- posição ativa quando o reeolocador
Divulgação a9 1.048
partição de Patentes japonesa em 23
dição correspondente à primeira bola. de paus deva colocar novos paus sôde dezembro de 1961, sob o número
bre o taboleiro, e um eixo, montado
47.059-61
' 3. Em um recolocador de paus para na armação, para rotação até unia poPreço: NCr$ °AO
taboleiro do jôgo da boal, tendo uni sição correspondente à primeira bola
primeiro meio para detecção de uma - um agregado detector da derrubada
Térrno n9 142.148 — De 13-8-1962,
condição de recolocação. quando o re- total dos paus, destinado ao contrôle
colocador de paus deva colocar novos de um dispositivo indicador da derA venda:
Nome:
Antonio Sauine — (S.Paulo).
paus sôbre o taboleiro, e um segundo rubada, e caracterizado por 'compreInvento: "Nõvo tipo de Válvula de
meio para detecção de unia condição ender: uma chave, para ser ligada em
Na Guanabara
Segurança Contra Roubo de Carros.
correspondente à primeira bola - um circuito com o dispositivo indicador da
Seção de Vendas: Avenida
agregado detector da derrubada total derrubada, cuja chave vai montada
Classificação: Modê1 0 'de Utilidade.
dos paus, destinado a controlar um sôbre a armação, e pode ser operada
Rodrigues Alves n 9 1
PONTOS CARACTERÍSTICOS
dispositivo indicador da derrubada, e entre uma primeira posição mimai e
1 — Nôvo Tipo de Válvula 1 eSe.
caracterizado por compreender: uma uma segunda posição, para tornar inoAgência I: Ministério
gurança 'Contra Roubo de Carros°
chave para ser ligada em circuito com perante, respectivamente, od ispositida Fazenda
f
o
o dispositivo indicador da derrubada, vo indicador da derrubada; um meio,
rmado' de uma fechadura comum,
podendo ser atuada entre uma pri- podendo ser atuado em resposta ao
de tambor, porém caracterizada por
Atende - se a pedidos pelo serviço
meira posição normal e uma segunda movimento .da dita alavanca, e retenter, solidário a àquele, uma haste
de Reembólso Postal
posição, para tornar inoperante e ope- do normalmente a chave ao movimenque abre e fecha, quando desejado,
rante, repsectivamente. o dispositivo to da dita alavanca, e retendo norum registro de torneira colocado na
Em Brasília
Indicador da dorru l a-a l n; um meio, malmente a chave na sua primeira
tutailação da gasolina, entre o . UnNa Sede do D.I.N.
em! e o carburador do motor.
reagindo ao ai imciro mulo nr-scioria- posição, libe:ando-a -ara ser movida
'1 -acro GOMO :escrito no pra.
do, e retendo normalmena, a chave à sua segunda p osição, quando a alarer.
aeei ;a1 e ilustrada nos desc.,
na primeira posição, liberando-a para vanca fôr movida à usa posicão ativa:
_Mos an:Los.
a
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no 142.1r.; — E 16-8--1962.

TERMO N9 142.449
Patente
de Modelo de Utideldacle
Noree: Eadvatore Lonatinto
Depositada em: 27 de ageisto de
Xnee.otc: "Aparelho Anti-Ofuscante 1962.
aiatiziculos".
Requerente: Ivo Danilo Albaricci
Modelo de 'Utilidade. — Se° Paulo,
Cl
YCi Ge CARACTZ:XISTICOS
Titulo: "Gradinha-Carpideira"
• Lper,aaha Aati-Oluscente paro.
Reivinclicaçoes
Veiceeos; oelaceerizetlo pot* se fo.mar
19)
"Grad
nba-caipideira", caracino..e :coda .aiacia, tendo suas borpaio gato co ser constua,aa
C.r.-Z; por oncie paeset uma ter,zacla
eia eadaia de V"„ sie
con ue eeta ligatia à um at,..tnk teus pe,,a
maciços ou cie pululados COrry eiezonao aesim ccin
lehnie esses aos quais, peie
eixo, 7,12 interior de um qua- ...Lactes,
iaae enleiem se encontram, .gualctiraen.
raente ousetinuwas, liastes verticais
— Aparelho Anti-Oftisaente para cana ex.xemicieues aiaigaeas em iorVeeee..z,s, caiacaenzauo anate, °dl ter ma cie &aptas projetarias para a
À,t4al,e, enquanto que peaa lace kin• zeereo d2s Iades do queerade,
eunto ao verlece na peça em
eeoc_ado em I, cznalscas que sev" se encontra aisposta placa, CUde...ene a roda denao dêle.
rada par o alto e provida de or:fi--. Tudo ccmo descrito ao pre elos.
ze ) "Grad.ntia-Carpideira", coacZnLs memoetal e Lustrado nos deseome anterior, bucle
Moa anexes.
a -a-racialmente como descrito nu
ioiaterio e alastram) nos desenhos
apensos
ao presente memoriai.
TEItMn NO 142.15a
i..:".ejecsitade, em: 16 de ageisto
71932,
17a:ente de: Modélo de Utilidade.
Reejuerento: Soutiens Morisco . 8.A.
i Mio : "Preta-seios",
(Safe Paulo).
Reivindicação
:Relate/Lica-se, como clementes
constitutivos da novidade, o coa:cudo tios segu nces pontos carecteristeces:
1.9 ) "Porta-Seles", caracterizam)
plo.:2in de que a cada um dos Leila,
se nele:sana apecaaa, por costura
ap....m.,aur peça aiongaad ..le Lectelo

TERMO N9 142.450
Privilégio de InVençaie
Depositada em 27 de agõsto de
19(ia.
Requerente: Industrias 1Viecynicas
derniann Leda. — (Sara Paulo).
Ilsova autoeirmapadora para
retiraria, de pelos animais.
ReivindicaçOes

Julho de 193S

des Liares possam conta,tear cem
.ace interna do tanacor ou volante, d.
fricção.
"Aperfeiçoamentos em ou relativos a centrifuga, para e.aoç.o C.e
,,Orutil,..s animais", conioirno eaven
antelior carecterizactos, mias
ocra lato ae ode o ces,o o uds,ohn.
prcpr,arnente cito se encontiar aiojacet em recipiente lixo que peia ia..
ilibe:na, e percorrido por seepentin.
cie vapor lig,a_a a conduto etxerno,
ao qual se encontra a-soc etio coo-1
oensaeor, estancie o funeo cccerre ;
.ecip.ente provido de caneizta cir',
cunuante à qual correeponae, boca
ue descarga.
39) "Aperfeiçoamentas em cia vela.
tivos a cenerhuga para exaaçáo cti
zorc.uras animais", conforme reivin
Jicações 19 e 29, inclusive, tudo suos
tanciannente como descrito no rela
tcrio e ilustrado nos desenhos apon
aos ao presente memoriza
TERMO N9 142.465
De 28 de agesto de 1962
Privilégio de Invenção
"Nevo processo de montagem
quadros e produto cbtido".
Djuro Poijair (São Paulo).
Pontos caracteristicoe
1 — Novo processo de montagem
de quadros e produto obtido, coacta
rizauo pe'ra fato de a teia prataaa se.
montaaa em uma fina moldura provida em sua face posterior cie garra
que ao serem algumas delas para
aentro prendem-na, e as restantese
dobradas para for ae prendedoras ca
"passe-partout" que é formado po:
uma base ee papelão tendo uma ca I
suas faces revestida cora veludo
outro tecido adequado, estando
conjunto assim montado pronto par,
receber a moldura pi opriamente
dita.
2 — Nevo processo de montagem ds
quadros e produtos obtido, como reivindicado em 1 substancialmente co
mo descrito e • ilustro nos desenho
anexos.

19) "Dscova auto-inapadore para
eairecia ue pelos animais", apresou.
„amuo ceeea.,a uotacia cie ceou late-ai, e p.ovoia superiormente de alojaoleinu pare, in,.,or mamo, caiac,,aru.a,cia pelo lato de que o motor
£0.3ne, co "V", ci_ro maus aras
•
unia engreestgena acuplaae, i.
to.L,:s, Lm deles, o menor, corresome- -mona
iúa uuda cuspiste, num mesmo piacleoreo ao etiamante niferior e exter- -o,
a quai e coaveiaaa a eixo qut
no do bojo, enquanto Mie o restanw epiesenta
sapata poitadora das ceré :r.i-al;:o ao quadrante aujucenea
eas
que coriiormem a e.seCrva, enprolongando-se por regiao a- Cpall..0
que n0 eixo da primeira esdro de colo e que se presta para el.se encontra Lixado aisco suporte
seceao, en sua extremidade, de eadi cova
pameças mie atuam no nivel das
usual para reonlagem do porta- ee
TER1V10 N. 142.470
rerwas, em sentido oposto à rotaçac
seles,
ae, escova.
De 28 de agôsto de 1932
a9) "Lecoea auto-lmipadora para
29) "Porta-Seios", conform reivindicação anter or, tudo suostanciai- oetaada de pelos animais", conformv Requerente: .ehorten Auto Peças
mente carno descrito no relatório e renvineacaeao an.erior, tudo suostan ',imitida (São Paulo).
Titulo: Um protetor de para-choilus fatie nos desenhos apensos
ciaimente como descrito no relatóri
:arescnte eeemorial.
e ilustrado nos desenhos apensos ac ques de veicules. — aJodêlo de utilidade.
dre.sente memorial.
C37,==
Pontoe Caracterisricos
TERMO NO 142.1M
)
Um
protetor de para-choques
1.9
TERMO N9 142.45e
de veiculas, conotittudo• por uma peça
metálica ca,racteriz ido por pos uir na
eeepositecla em: 16 de agasto de
Privilégio de Invenção
face frontal externa tan estojo reen
`;•.e.r.2.
trante, no qual se aloja por justa
Depositada em 2'7 de agesto
:?atente de. Modê1 da Utilidade. 1962.
pos'çeo uma •nela esfera de toiracha
lixo por um
:9,eenerente: Soutiens Eorisco A. Requerente: Indústrias Mecânicas ou maler:M
parafuso que atravessa uni orificiu
Titulo: "Nova disposiçeo constrii- ' mania Ltda. (São Paulo).
previsto na peça metálica e idêntico
Uve aplicada a "poprta-seios".
previsto a-c) para-choque. senTitulo: "Aperfeiçoamentos em ou orifício
do r.tida por ema porca e mantend._
nocal: (São Paulo).
relativos a centrifuga para extração na
corda de centato uma t.ra do
brada de maleita maieável.
Reivindie;a-se, como elementos de gorduras animais".
constitutivos da novidade e COntell2.9) (Jm protetor de paraechoqu.
Reivindicagbes
de veículos, conforme reivindicada
cle des seguintes pontos caracteristi19)
"Aperfeiçoamentos
em
ou
relaem 1.9, substancialment e erano descriOos:
tivos a centrituga para extração de to e reivindicado.
:ti 9 ;. "Nova disposição construtiva [ gorduras animais", comp.aen d en d o
ar lenda a "Porta-Selos", 413n:sen- 'cesto de paredes perfuradas ou em
tando co mesmos faixas solidarias !foema de tela, solidário a eixo cenTER.M0 NP 142.473
aos cones, faixas essas lue circun- itral ve:ticai devidamente mancalizadam parcialmnte a base infetior cie cio em rolamentos, caracterizado pelo Dep. em 28 de agosto de 1932
Requerente: doão Antanho — ;São
cada ene, carac,erlzadas peio ;ato tato de que o eixo interiormente
'de que leis faixas co arolongam a-- epresen:a caixa ou tambor circular Paulo).
veemente pelas laterais extereas, que lhe é fixado, sendo que no Inte- Pontos caracteristicos de: "Nova
Burlo que nas extremidades se 4pre- rior do mesmo co apresenta plurali- disposição na tabricação de baldes".
[untam argolas a que fixam as usuais dade de placas de couro ou outro — Privilégio de invenção.
oiças de suspensão e regivadem do raaterirl pleinvel conveniente, radialReivindicaçõeu
porta-seloo,
inerte fixadas por untla das extremi- 1.9) Nova dispontção na febricaçãc
29) "Novo disposição construtiva dades a um suporte solidário a uma de b?.1des, careeteriza-se aer u seu
Porta-Seice", confarmo reivindica- uva h qual se encontra conectade empe proprlamonte dito, ser fabrica
eito anterior ,tudo substanma(rneese eolia acionada por transm issão liga !do a Date i r ie nana Mana, a cani
W911 0 deeerito no relatório e ilustra- Ida a motor, sendo que es placas de é eutenetida nereeee d,eara_
do 11.3!" desenhos apenses ao presen- couro ou similar awescr . a-1 cOrnpui- erm, a-- quirnde o to em-let ee. naede,
MUCO apropriado para que as tran- !cuja parede do fundo pode ser abaufee Memorial.
.1=1nn•=.

ioda, ou plana com rebordos entres;
na periferia da parede do :dando da
mesmo, perde ier iWxaio, por qualquer
prece ao, um aro, com uma das stireo
euperfic.es planas parra contatear o
2.9) Nova dispwição na fabr.cação
de baldes, de acordo com o ponto
precedetne e tuilo conforme substancialmente descrao. reivindicado o peias desenhos amercee
721/age NP 1,12.492
De 28 de agasto de 1962
Nome: Antonio Soto Lopoe — São
Pau_o.
Invento: Novo supcete de livro nnet)
leitura. — Privilealo de invenção'.
Pontos Ca; Oçter,Sfrces
— Novo suporte de Livro para
.eitura, caracterizado por ser formado
de uma mo_duea cov_dida ao meio o
...ando era caaa metade duas peei>,
retangeoares ,orese,s a UM braço r.;12.2,
por sua vez, corra na extremidade
da melatara, dando mobilidade a klar,3
uportee cio livro.
11 — Novo suporte de livro pose
:eitura, earactinezedo ames por te:
ara traço articinano na enclduxe,
:e.vindicacia, e prâsn ar: um trilha
suyoite do cenjontre de maneira
a dar movimento de sobe e desce EllS
na Cs suporte do livro, também rei .'
v.nclicedas em E.
III — Tudo como descrito no pra-:ente momcrial e ilustrado nos da:
senhcs anexes.
TERMO N,S) 1e2.492
De 28 de agosto de 1932
Nane Roberto asem/iram — Wee,
Paulo.
Invento: Nova maquina de suceão
e pressão para filtrar tratas e anila
na. — Modêlo de utilidade.
Pontos Caracterisircos

Nova máquina de sucção o
pre. são pare filtrar tintas e anuines.„
caracterizado teor se formar oe
cil_ndro que tem no tapo um funri,
lesmontável com lameiras substitui-'
3eis na base menor, cilindro aquêle
provido loteraisnente de uma :metinhola para a introdueã.o e remoçar,
dos recipientes que recebem os ma-'
t friais filtrados, pele oplicação
vácuo.
II — Tudo como descrito no pra
sente magnorial e ilustrado nas desenhos em anexos.
—

'12RMO N. 142.494
De 28 de agâ_to de 1932
Nome: ventno 3lerneradas eeiozelee
— São Paulo.
Invento: Novo pro't_eor higienieo
para. umbigo. — Modéle de utilio.ede.
Pow,toa Caracter:ato:os
— Nevo protetor higiênico r:ore
umbigo, caracterizado aor se ff011YkaR
de dois discos de rearerlai abeerychte
.ecrbertos com entisséptico, tendo em
um destes disees cm Jr fido centrai,
com um rasgo do centro ata a peei..
ferie, que permite n erl-lo para exr,
calar o umbb.), enquanto êS1:e fica
coberto pelo .V.scc; inteiro.
IX — Tudo corno tle - crito ao prasente memorial e• ',lustrado uns doe
senhos em ounts.
—
TERMO: 142.495
de 28 de agiisto do 1962
Requerente: Mauser Kommandlo
Geselischaft (Alemanha).
Invenção: "Cadeira Giratória".
Privilégio de Inveneão.
Reivindica76e

1 — Cadeira gi:atoria com asse-ea,
to regulável na altura, caracterizado
nelo fato que o ase e ne) eiratfrinmene
'e mdvel (8) wenle oce.5o/1lea com
o eixo da parte inferior da cadeWe

a•a...-t-.-felra. 10

a
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ou dá c:lade., da cadeira (1), de mo-' e.sztene:alny:pfe urna peça cilindra:a mover, primeiro os componentes vo- .qual já se tenham removido os comdo tal que êle tarde ser oscilado no an.sfar,. (3-1 , psquana aura, provida lateis e ,depois, num outro estágio,' ponenta3 voláteis, • caracter-zado Par •
plano horizontal num alindo plano e em seu lateral posterior de uma se- remover o carbono:
aearoar um leito das citadas cinzas
livremente móvel com manutenção de rie/ de 'apoios radiais equidistantes
CaIbonaceas e passar um gas 4t19
3
—
distância a partir do eixo da parte i para fixação à saída da máquina carbono Una
processo
para remover
, acravés
coném °a:gania asce.icienesman,,..,
de
cinzas
carbonaceas
ca:acInferior da cadeira.
preparada de rações, peça esta' com
dele, numa tearraeratura que
2 — Cadeira giratória de acôrdo parede de grande espessura, e intei- terizado por manter um suprimento ' qu eime
•x • cie ca:on o n a UI-.
com a reivindicação 1, caracterizada" ramente datada de uma pluralidade continuo de gás que contém oxigênio pera_eie superior do citado leito; crnpara
reagir
co
mr•
citadas
c:
;as,
manI
tanuar
a
citada
passag_m ate- que
pelo fato que fica disposto na zona de furos radiais passantes, constientre a extremidade auperim da par- tuintes dos condutos de extrusão tendo, também, a citada cinza cargo- Caio° carceno seja removido cia'adia
nácsa numa tempertura Cie entre 5rd9 camad de cinzas adjacente à citsoa
te inferior da cadeira, respectivamen- propriamente ditos.•
graus C e a temperatura na qual há superfcie, coaxar urna nova camada
te da coluna da cadeira (1) é o as- •
2 — Nôvo anel para extrusão de fusão dos ingredientes da citada cin- das citadas cinzas carbonaceas sc:ore
sento (8) um braço de estender (6)
que se encontra numa haste girató- rações, como reivindicado em 1, subs- za, até que seja removido o citado o citado leito, remover unia camada
ria , (4) guiada na coluna de sus- tancialmente como descrito-e ilustra- carbono.
'correspondente de dinzas de fundo do
tentação •(1), em cuja extremidade do - nos desenhos anexos.
4 —' Um processo • para remover citado leito, e repetir* o cacada proexterna se apoia os, assen l:o (8) num
componenteá voláteis e carbono de cesso..mancai giratório (7).
arroz, caracterizado por manter, pri- 9 — Um processo, • deacared com o
TIIRMO
N9
142.627
3 — Cadeira giratória de acôrdo
melro, a citada cinza que contém cair ponto' 1, C.-:.r,ic.el,z_no
co ma reivindicação 1, caracterizada
bono e oá compoentes voláteis numa de uni estág-c, de dopas_ça.o das c_ia-De 3 de setembro de 1962
pelo fato que fica previsto na extratemperatura de entre cérea de 503
-midade inferior da • coluna, de sus- Depositante: - Dr. Roberto Costa giaus
C e a temperatura derfusão dOs I tias
cal'cns'esas
111U11 ' 'C ' t3 e
as citadas
cinzas
tentação -(1) um braço- de estender (Rio de Janeiro).
componentes fundentes da citada cin- manter
numa temperatura,
sup .ecadima:iça:as
(16), cuja extremidade livre se aptia
.or a cii:ca
ou das cascas, mantendo, VmSani, de 530 graus C e inferior
no centro do eixo na estrutura do Pontos característicos de: "Apare- za
à tampe-um
suprimento
continuo
de
gás
quo
ratura
de
fusão
ucs
ooriaaalaidee
chão (2) da ármaçãr., da cadeira de lho dinamizador homeopático" (Pri- contém oxigênio para reagir c.:an as
maneira horizontalmente oscilável. ,vilégio de Invenção).
citadas cinzas na pie:citadas. cascas em até que Se mo- funaentes dasgás
sendo que nisto o assento (8) fica
que =tini exige:vara
os
citados
comparat
s
s
voláteis
i sença
um
fixado diretamente na 'haste giratóri:oaté
até que
que o -citado carbono seja
Pontos característicos
manter
depois,
a
citada
'cinza
cernia.'
ria (15) da coluna de sustentarão.
I removido. .
4 — Cadeira giratória de dcôrdo 1 — Aparelho dinamizador homeo- nãcea, assim formada, numa tampe- 10 — Aparelho para remover cá
graus
ratura
superior
a
cérea
de
500
com as reivindicações 1-3, caracteri- pático, caracterizado pelo fato de
le e inferior à citada-tem peratura
deter
cascas
ccrirticilen'ss
‘ atálc"spar
do
zada pelo fato que para 'a mudança
arroz,
caracaeriza.do
dispes.Mia gabinete ou armário fusão até ,
da manutenção da distância excên- compreender
que
o
carbonorseja
removitivos
que
cla
fnem
um
percurso
_cie
parte superior, um suporte do dela, mantendo, sempre, um supritrica entre o mancai de assentar e tendo, nopara
a sustentação de um mento continuo de gás que: contém gás' CUPI UM C3132°112'1"2
a coluna de sustentação fica previs- elevado'
ou balão para o veículo oxigênio para reagir com a cita-da aisposiávos para levar o gás que canto um braço de estender (13), cujas areservatório
• i tem oxigre .o a passar, asearaeilieempregar , no preparo das soluções cinza cargonácea.
partes deslocáveis no sentido uma da dinamizadas;
mente, ao longo de citado peicureo,
‘
um
motor
.elétrico
aciooutra são fixáveis por meios de ajus- nador de uma polia ou dispositivo 5 — Um processo para remove: numa velocidacie suficiente paia sustagem, por exemplo um parafuso de de excêntrico ao qual se prende, ar- carbono de cinzas carbonáceas cante- I penaer e mover, a.scendentemente,
prender (14) em diversos distancia- ticuladamente, a extremidade de um teria:do por manter as citadas cinzas paraculas de cascas de airez no ci-,
mentos.
superior 'a tempe- tado percurso, dispositaree ,pai'a mau5 — Cadeira gira:árta, de acôrdo beste° operador, também, articulado numa temperatura
de remoção de carbono e in- ter o citado percurso numa rernpàr:..,com as reivindicações 1-3, caracteri- no referido gabinete; e uma seringa,- ratura
a temperatura de fusão aos sura de cd,ca da Á) graus C a cêrca
zada pelo fato que o braço dispos- ampôla de mistura, de tipo conhe- feriar
.
componentes fundentes, na presença 1 de 700 graus C.
to entre a coluna de sustentação e cido, prêsa, de maneira removível, à de
um gás que contém oxigênio, atéi . 11 — Apa2eino, de acôrdo ccm o
o mancai de assentamento tem um extremidade ; livre do reefrido braço, remover
o citado carbono. _
,
. pomo 10, caracterizado por inc_uir
fora da referida caixa.
feitio de grade de esticar.
dispositivos para separar paedculas
6 — Cadeira giratório, de acôrdo 2 — Aparelho dinainiaador homeo6 — Um, pceo,
ro siedacôrdo
cani
com as reivindicações 1-4: caracteri- pático, de acordo, com o ponto 1, ca-- o ponto- 1, caracterizado tor mil _ de cinzas carlionáceas em su-spensao,a
"' e as mover ' aecandentemente , ao lana
zada pelo fato que o mancai de as- racterizado pelo fato de que a parte a tempe.ratura da . citada 'coluna 'por
citac.3 inleurso du
ado gJ...s.
sentamento no braço de esticar, inferior do referido reservatório ou meio de controle da velocidade de tgo12do—
Aparalão, de acôrdo cem o
(6,13,16) é munido adicionaanente de balão. apresenta um registro de salda fornecimento de cascas de arroz a
,
i ponto 10, caractsriz..d.) por incluir
uni agregado de mola n12) que serve que se liga, por um conduto flexível, citada coluna.
dispositivos para centro:aia . ajustávelpara o molejamento do assento (9i. à parte inferior da reefrida seringa7 — ' Um proa'asso para remoVer 1 mente, a calor dos 'citados gases- e
7 — Cadeira giratória de acôrdo ampôla de mistura, com a interposicom a reivindicação 1, caracterizada ção de um -adulta-vilas de Murphy; e carbono de cinzas. carboneceas . as dispositivos para controlar, ajasà.veljá se tenham removido as com- mente, a calor' dos citadas gases e
pelo fato que a coluna de sustentafato de que, à Parte superior quais
ponentes voláteis, carac terizado ;par dispositivos para separar, controlação (1) é fixada fora do centro do pelo
da
referida
seringa-arapôla,
se
adapeixo num dii-co giratório (16) pro- ta, de maneira removível uni segun- formar um-. leia' das ditadas cinzas, velmente, Partículas de cinzas de c.as
videnciado no assento 'co chão (17)., do conjunto flexível cuja extremida- carbonáceias e passar una gás que core- ; cas de arroz em suspensão e movê8 — Cadeira giratória de acôrdo
têm oxigênio ascendentemente, por I Ias, ascendentemente, aclongo do cilivre se acha, igualmente, provida éle,
numa temperatura que queima tado;
percurso dos citados gases..
1
com as reivindicações 1-7. caracteri- de
de
uns
conta-gotasc
de
d'aurphy.
zada pelo fato que a disposição de
monóxido de carbono na superfacie 13 — Aparelho para remover carum elemento de regulagem em Si
superior do citado leito;e continuar bono de cinzas carbonáceas carac•ceconhecido (5) na extremidade supea
citada passagem de g á até que o rizado por compreender um recipienrior da Coluna de sustentação (1)
T)22:táv10 N9 133.381
citado
carbono seja removido das cila- te para as cita-das cinzas carbonáceas,
serve numa atuação conjunta com a
zas, adjacentemente a citada• super- disixsitivos para introduzir cinzas,
haste giratória (4) para a reguladescendente-mente, no citado recipiDe 12 'cle outubro de 1961
fície.
gem na altura do assento (8).
ente, para formar um leito néle, até
8 - Um processo para remover um
9 — Cadeira giratória de acôrdo Requerente: Mou.nt Royal Rica
nível Pré determinado, dentro do
as
com as reivindicações 1-8, caracteri- Mins Limited e Canada Rica, Mills carbono de cinzas carbonàce
citado recipiente, dispositivos para rezada 'pelo fato que como assenta- Lireited — Canadá — Privilégio de
mover cinzas do fundo do citado remento no chão da ecora de coluna Invenção.
cipiente, dispositivos para 'introduzir
imica serve una em si canheeido pe Titulo: "Processo e dispositivos pagás no citado reeipiente; abaixo do
de cruzeta (2), que é munido nas
citado nível predeterminado.
ENGENHEIRO
ra remover constituintes voláteis e
extremidades dos pés de revestimen- carvão
14 — Aparelho, de acórdo com o
de cascas de arroz".
tos, respecaivamente capas de proponto 12, caracterizado, ainda, por
• ARQUITETO
Pontos Característicos
teção, de material plástico (3).
ter um --recipiente para as citadas
10 — Cadeira giratória de acôrdo 1 — Um processo parai remover
cinzas, carbonáczas, dispositivos para
com as reivindicações 1-7, caracteri- constituintes
depositar
as cio das cinzas, assim sevoláteis de cascas de I AGRÔNOMO
zada pelo fato que a coluna de sus- arroz caracterizado
paradas, no citado recipiente, até uni
por manter partentação (1) fica ancorada de ma- tículas das citadas cascas
nível predrterminado no citado reciREGULAMENTAÇÃO
em forma
neira fixa num encaixe no chão (11). dispersa em suspensão numa
piente, dirpositivos para remover cinDAS PROFISSÕES
A requerente reivindica - a priori- de gás que contém oxigênio, coluna
zas de cascas de arroz do fundo do
ascendade de idêntico pedido depositado dente, manter uma temperatura de
citado recipiente, e dispositivos para
DIVULGAÇÃO
958
na Repartição de Patentes alemã, em entre cérea de 500 graus — a temintroduzir gás no' citado recipiente
4 de junho de 1962, sob o ri.9 67.315, peratura na qual
abaixo -do citado nível predeterminaPreços NCr$ O,25
há fusão dos indo. •
gredientes fundentes, numa, zona da
A VENDA:
15 — LTra processo, de acdrdo corri
citada
coluna,
de.
modo
que
se
quei=MO IQ 142.523
Na Guanabara
o
ponto
1, caracterizado por ser semam
os
compoantes
voláteis
das
ciDe 30-8-1962
Seção de Vendas: Avenida
guido de estágio 'de depositar cinzas
tadas cascas, e manter a citada veRodrigues Alves n° I
carbonácsas mim leito' e passar ar,
.
(Privilégio de Invenção)
iocidade de gás num nível tal que
ascendentemente, por • êle, numa veloAgência
I:
—
Ministério
se
mantenham
as
citadas
partículas
"Movo anel para extrusão de ra- dentro da citada zona, até que sejam
cidade de entre 268,5 kg e 850 kg por
- da Fazenda
ções" .
hora por metro' quadrado do leito.
removidos
os
compoentes
voláteis,
Atende-se
a
pedidos
pelo
,Ra"Calibras" Equipamentos Para
, 16 — 'Um processo pira remover ó •
para
formar,
assim,
urna
cinta
carServiço
de
Reembólso
Postal
ções Ltda." (São Paulo).
taitono : de cinzas dg cascas de. arroz
bonácea.
Era Brasília
caracterizado por colocar a citada
Pontos característicos
Na 'Sede do D I N.
2 — Um Precesso para remoção
cinza carbonácea num leito, passar
de
do componenta voláteis-e carbono de
1 — Nava anel para exttusão
gás que ,contém ,oxigné;ci ascendente..
rações, caracterizado por compreender cascas de atroe, caracterizado por remente, por éle, numa velocidade ,que .
.
waxaswiewer,,,
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TERMO N9 135.983
Reivindicações
ggedus a queima de monteido de 11 a 7, caracterizado pelo fato de que
Garbono na superfície superive do ci-, o dito segundo eletrodo cobre substanDe 26 de janeiro de 1962
1 — Uma construção de embreagem,
Noz leito, e manter a citada passa- cialmente só a parte central da segunpelo fato que ela comRequerente: Venson AlLsteel Press caracterizada
gena até que, substancialmente, tôda da face associada.
preende a combinação de um eixo
Company
Estados
Unidos
da
AméG citada cinza carbonácea seja reacionante e acionado, uma chapa de
9 -- Um elemento acoplador de rica.
pressão ligada para ser acionada pelo
frovide, Ca cinza, ascendentemente à
Título:
"Aperfeiçoamentos
em
prenacôrdo com quaiquer dos pontos de
eixo de acionamento, um disco aciodtiperficie do citado leito,
1 a 8, caracterizado pelo fato de que sa hidráulica" — Privilégio de Levem. nado de frição chavetado no eixo
27 • Um processo para rernoeur e os &tos primeiro e segundo transdu- ção.
acionado e adaptado para ser engaearbono de cinzas de cascas de arroz tores piezoelétricos são feitos de cerâtado com (dita chapa de pressão, e'
Pontos Característicos
earacterizado por colocar as citadas
meios elásticos levados por dito dismica,
cada
um
dos
ditos
transdutores
1
—
Aperieiçoamereos
em
prensa
cinzas ceebonáceas nu mleito e pasco acionado de embreagem e cons.
eae ar ascendentemente, por elas, sendo polarisado numa direção per- hidráulieu, corupreenciendo uma ai- tatando dito eixo acionado e eficienpendicular
às
faces
dos
mesmos.
te para exercer uma fôrça para immoiaua
ou
bioco
aeiormavei
paia
a
'numa velocidade de entre 268,5 kg e
350 ke por hora por metro quadra- 10 — Um elemento acoplador de immaçao cte peças ue traaaino, a se pedir o movimento axal de dito disexpancuna e comprinuaa contra a pe- co acionado da embreagem quando
do da leito.
alôrrio com qualquer dos pontos de ça
êle fica desengatado de dita chapa
de tra':a ho e tua,.iagma,
Reielndiceese; de acôrdo com a Cor 1 a 9, caracterizado pelo fato de que vei, _torrando a superac,e ulterior na de pressão.
senção Internacional e o Art. 21 do o dito meio condutor inclui filmes aimaiacta cuia aiizacta sencio carae-,
2 — Uma construgão de embrea2ódr o da Propriedade Industrial, a metálicos nas ditas primeiras faces e ferieuaa peia inclusa° de um core
ei gem, caracterizada pelo fato que ela
.rici.ida de do pedido correspondente uma fina fôlh ametálica disposta entre centri reiativamen,e eepeeso e cie um compreende a combinação de um
áepositado na Repartição de r- Pten- os ditos filmes e em contato com os ,iange peruerico dobracto para se so- eixo de transmissão de entrada nor.
malmente disposto num ângulo em
:. es ;':CS Estados Unidos da América, mesmos.
orepur parcialmente as po£ çues aum- relação
a um plano horizontal, uri
?TI 23 de outubro de 1930 sc'e &tinecences do corpo e ali prover um re_ disco acionado de frição chavetado no
11 -- Um elemento acoplador de cursso para receber poeções de uma
dito eixo, e meios elásticos levados
acordo com os pontos de 1 a 10, ca- peça de fõrro de montagem, senta. pelo
dito disco acionai° de fine° e
racterizado pelo fato de que os ditos a porção marginal livre ao dito flan- ligados
para exercer uma fôrça no
".NRIVIO N' 134.801
meios ligadores inclui um cimento con- ge de espessura maior que a porção dito eixo para assim impedir o mo.
dutor elétrico entre a dita fina fôlha unja:ente que converge para o dito vimento axial de dito dsize no dito
, de 11 de dezembro de 1961
e as ditas primeiras faces.
corpo, a fim de consa_uir uma cunha eixo.
3 — Uma construção de embreagem,
que trabalha em conjunto com o fôr.
12
—
Um
elemento
acoplador
de
ro para restringir o deslocamento do caracterizada pelo fato que ela fica
R querente: Sonus Corporation —
acôrdo
com
qualquer
•
dos
pontos
de
1
adaptada
para ser usada com uma
Jaus a de sua posiçao de montagem.
.U. A.
a 9, caracterizado pelo fato dos ditos
— Aperfeiçoamentos em prensa hl_ transmissão tendo um eixo de eniulo: Elemento piezoelétrico Fico- meios ligadores inc:uirem filmes metá- dráulica, compreee -' ,--i n a estrWeira, trada normalmente disposto num ânolador aperfeiçoado. — Privilégio de licos sôbre . as ditas primeiras super- como a definida nonto 1, carrete_ gulo em relação a um plano horizontal, tendo a combinação de um
çax,e,icào.
fícies, um fino arame em contato com rizad,a pelo fato do referido diafrag- disco
de -frição acionado tendo um
ma cobrir substancialmente Oda a cubo central
ambos
filmes
e
cimento
nos
éspaços
chavetado no eixo de
Pontos característicos
superfície interna ela referida almo- entrada da transmissão, e meios de
ao redor do dito arame.
- Um elemento acoplador préfada e incluir um flange terminal de mola montados no cubo de dito disco
:.-letrico, caracterizado pelo primeiro e 13 — Um elemento acoplador de encesto, substanc_aanente atraveszado de frição e contatando dito eixo para
segundo transdutor piezoelétrico em acôrdo com qualquer dos pontos de 1 na borda interna livre da referida impedir o movimento axial de dito
"iorma de disco, cada um dos ditos a 9, caracterizado pelo fato dos ditos porção Marginal do flange da almefa. disco acionada de frição devdio
seu pêlo ao longo do dito eixo.
transutores tendo uma primeira face meios ligadores incluirem filmes rnetá- da.
3 — Aperfeiçoamentos em pren.sa
4 — Um mecanismo de embreauma segunda face; meios de ligação licos sôbre as ditas primeiras superprendendo as ditas primeiras faces rides, um tino arame em contato com hidráulica, compreendendo a estrutu- gem caracterizado pelo fato que êle
mirra relaão de face a face, os ditos ambos filmes e cimento nos espaços ra, como a reivindicada em qualquer fica adaptado para ser usado com
dos pontos precedentes, caracterizada um mecanismo de transmissão lenmeios de ligação incluindo um meio ao redor do dito arame.
•
"nbertura. do- do um eixo de entrada normalmente
condutor elétrico disposto entre as 13 — Um elemento acoplador de tar'
disposto num ângulo em relação a
,•eaerfície de t6po e sur
• duas primeiras faces, os referidos acôrdo com os pontos 10 e 12, carac- cies laterais, constituindo uma con. um plano horizontal, tendo a commeios de ligação cobrindo pelo menas terizado pelo fato de uma camada não cavidade na qual a dita almofada, o binação de um disco acionado de
completamente uma das ditas primei- condutora de cimento existi rentre tis referido difragma e a dit peça de frição ,um cubo central chavetado no
ras faces; e um primeiro eletrodo em ditos filmes metálicos, e por existirem forração ficam dispostos, tendo o eixo de entrada e levando dito disuma das segundas faces e um segundo meios ligando entre si os ditos meios. mencionado fôrro bordas periféricas co de frição acionado, e um disposiespaçadas ds superfície de têpo tivo de Mola compreendendo uma
eletrodo em outra das ditas segundas
14 — Um elemento acoplador de de ema distância maior que a das parte do corpo elástica substancialfaces.
mente semi-circular e duas pastes de
2 Um elemento, acqulador de acôrdo com qualquer dos pontos 1 a ditas superfícies laterais, cuia finali- extremidade estendendo-se radialdade
é
ecomodar
a
noreão
marginal
13,
caracterizado
pelo
fato
das
ditas
acôrdo com o ponto 1, caracterizado
para dentro, dito dispositivo de
livre e relativamente espess do flan_ mente
mola, sendo levado pelo dito cubo,
pelo fato de que um dos transdutores faces serem circulares.
ge da almofada e a cunh do flange dito cubo sendo formado com furos
?ili forma de disco tem uma espessura
15 — Um elemento acoplador de da
e".
estendendo-se radialmente através do
não uniforme.
acõrdo com qualquer dos pontos 1 a
mesmo para receber ditas partes de
Aperfeiçoamentos
em
prensa
— Um elemento acoplador de 13, caracterizado pelo fato, das ditas hidráulica, compreendendo a estrutu- extremidade ditas partes de extre.côrdo com os pontos 1 ou 2, caracte- faces terem a forma oval.
ra, como a reivindicada em qu e ' -r midade contatanto o eixo de entrasizado peio fato de que os ditos trans- 16 — Um elemento acoplador de dos pontos 2 e 3, caracterizada pelo da, sendo que com isto dito dispositivo
elástico fica eficiente para exercer
Áutores em forma de disco tem diâ- acôrdo com qualquer dos pontos 1 a fato do fôrro em referênnia ser pro- uma
fôrça de manutenção para imvido
de
um
recesso
espaçado
para
o
metros não uniformes.
pedir o movimento miai do dito cubo
15, caracterizado pelo fato duma fonte lado de eer“-el
de
sua
borda
perifé_
ao
longo
do eixo.
4 -. - Um elemento acoplador de de corrente ser ligada através do dito rica, a fim de receber uma porção do
5 — Tôdas as novas características
;Àcôrdo com qualquer dos pontos de 1 meio condutor, e por uma carga ser li- Plange de encôsto do diafragma.
da invenção, individualmente ou en3
a 3, caracterizado pelo fato de que o gada através do dito segundo eletrodo
5 — Aperfeiçoamentos em prensa combinação, conforme ilustradas a
e
u
dito
meio
condutor.
dito meio condutor é disposto substanhidráulica, compreen ," —d o a estrutu- descritas na especificação e desenhos
cialmente em oposição à tôda a super- 17 — Um elemento acoplador de ra, de a,cardo com qualquer dos pon- anexos.
A requerente reivindica a prioridafície de cada uma das ditas faces.
acôrdo com o ponto. 16, caracterizado tos prenn-1 -tes. caracterizada por in- de de idêntico pedido depositado na
5 — Um elemento acoplador de pelo fato de que a impedância do dito cluir uma peça de vedarão relativa_ Repartição tie Patentes norte-amerirígida, -•• - em tôrno
atõrdo com qualquer dos pontos 1 a elemento acoplador entre o dito meio mente
cana em 24 de março de 1961, sob o
norra do fundo da almofa- n9
98.044.
4; caracterizado pelo fato de que as condutor e o dito primeiro eletrodo é da emnquestão,
a fine de impedir eee
ditas primeiras faces são congruentes, substancialmente igual a impedância o material constiuinte da almofada
•?, os ditos meios de ligação cobrindo da dita fonte.
saia -- * .'n para fora de qualquer
TERMO N.9 137.436
tudo de ambas primeiras faces refeIntervalo existente ao longo da porção
De 28 de março de 1982
18 — Um elemento acoplador de citada ria prensa.
ridas
Título — Aperfeiçoamentos era
6 — Um elemento acoplador de acôrdo com os pontos 16 ou 17, carace — Aperfeiçoamentos em --.7_zsa junções de câmaras de ar.
acôrdo co mqualquer dos pontos 1 a terizado pelo fato de que a impedância hidráulica, compreendendo a
Requerente — José Zosino Rizo Pa5 aracterizado pelo fato de que o do dito elemento acoplador entre o ra, de actirrin com qualquer dos pon_
México.dito segundo eletrodo cobre substan- dito meio condutor e o dito segundo '- es rreascientes substancialmente cons- dilla
cialmente menos que tôda a segunda eletrodo é substancialmente maior que tituída. de conformidade com a A-9Pedido de — Privilégio de Irdeni..te associada,
crição e com os e- e-ras os aprerve-' -i- ção.
a itnpedância da dita carga.
dos.
Pontos Característicos
7 — Um elemento acoplador d e Reivindica-se, de acôrdo com a Con; , d)rdo com qualquer dos pontos 1 a venção Internacional e o Art. 21 do
1 — Aperfeiçoamentos em juaçõel
caracterizado pelo fato
Codiao da Propriedade Industrial, a
que
de câmara de ar, caracterizados esTERMO N.9 137.362
dit °segundo eletrodo tem ;1 .ornia de
De 22 de março de 1932
sencialmente pelo emprêgo de tin:
r?.-oridade do pedido correspondente
anel sObre a parte e. i-ern-i da dito ,.!epasitado na Repareção de Patentes
Requerente:
Borg-Warner
Corporamolde tubular ranhurado em que ó
,
.
(Ituici.1 face. //
insertada uma extremidade o tubc
dos Estados Unidos da América, em tion — Estados Unidos Amei-ice.
que formará a câmara de ar que
R -•Uni eleawatn accplador de 12 de dezembro de 1960, sob número
Invenção: "Dispositivo anti-rodo. pois :3 dobrada sôbre u molde aEim
'
com qualquer dos pontos de 75321.
plante para embreagens".
de imbricai' sôbre essa extremidade
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a outra extremidade formadora da
câmara de ar, sendo além disso formada uma segunda dobra, sóbre
borda da extremidade inicialmente
montada no molde, para obtenção de
uma coincidência entre essa borda e
a da outra extremidade e, feito isso,
sendo disposta sôbre as mesmas uma
tira de borracha bruta a ser vulcanizada com auxílio de um molde complementar disposto sôbre as bordas
da câmara própriamente dita que,
uma vez terminada a junção, pode
ser desmontada do molde tubular
terno ranhurado, para acabamento
do processo _inteiro.
2 — Aperfeiçoamentos de acôrdo
com o ponto 1, caracterizado pelo
fato de compreenderem além disso
uma combinação do molde ranhurado sôbre o qual é montada uma extremidade do tubo, constitutivo da
câmara de ar, com um tôpo imbricado no molde e uma segunda dobra
na extremidade do tubo sob a qual
é disposta uma tira de borracha bruta sôbre a qual é feita uma imbricação direta ou uma dobra dupla da
outra extremidade formadora da câmara, para obtenção de uma junção vulcanizada no interior dessas
extremidades, havendo a possibilidade de remoção do molde tubular ranhurado após preenchimento de sua
últ i ma finalidade.
A requerente reivindica de acôrdo com a Convenção Internacional
e o Art. do Decreto-lei n.9 7.903, de
27 de agôsto de 1945. a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Panarlicão de Patentes do México. em
23 de março de 1961, sob o n.9 62.091.
'1‘éimo n9 137.803 de 6 de abril de
1932..
a.equerente: Jean-Pierre Sondares-ger — Suíça.
Titulo: "Dispositivo de F...taCiOrlani =to de Automóveis.
Peivilégio de Invenção
a — Instalação armazenadora de
aMornoveis, em que 'uma pluralidade
de plataformas, em um retângulo cir.
eniatorio vertical, de cada vez mntaiameinte paralelas são vançadas, eni
sucessão ou em tándem, gire 'pelo
menos um trecho . unitário, caracterizada pelo fato de que, na pista circulatória retangular, permonentemente dois cantos diagonalmente
opistos não são ocupados por plataformas, e de que, nos pontos da pa1 mia intermediários, ao longo dos
dois lados compridos da pista circulatória, estão providos meios destinr.dos a pós fora de encaixe com as
platafoimas órgãos arrastadOres sem
ilm, destinados a motor para avanço
cias plataformas até o ponto- de palada seguinte, e para conduzir essas
p ataformas por sôbre um trecho de
desvio cujo comprimento total corresponde ao comprimento dos lados
cintes da pista circulatória retangular, após o que os citados órgãos arastadores 'encaixam outra vez 'na
2 — Instalação de acôrdo com o
ponto 1, caracterizada pelo fato de
que as plataformas estão providas
de um corpo articulada de desvio
epreseniaado dois roletas em sucessão
redondo sôbre urna pista-guia, corpo
neticuleao de desvio êsse disposto giiàvelm.:.nte em 360 9 entre roletas e
-..ieresentando unia fenda aliena, voltada para o lado do órgão arrastado',
para cooperação com pinos arrastadores providos no órgão transportaCor, enquanto êste, nos pontos de
Letrada intermediários nos lados compridos da pista circulatória, avança
vir sare um laço de desvio, voltado
ra . :a dentro, formato'de cada vez por
..ta roldanas de desvio.
Instalação de acôrdo com os
pináss 1 e 2, caracterizada pela pro▪iião de pinos-guia (440) lateralmente salientes da plataforma aos quais

DR=ARIO OFiCIAL
estão coordenadas guias horizontais e
verticais (460, 461, 470), com o que,
nos pontos de transposição, a partir
das guias horiaontais até as verticais,
estão providas engrenagens de transposição 'giráveis (450).
4 — Instalação de acôrdo com os
pontos 1 a 3, caracterizada por serem
as engrenagens de transposição (450)
acionadas a velocidade periférica
igual à do órgão transportador (10).
Finalmente, o requerente reivindica
de acôrdo com a Convenção Interna-.
cional e o Código da Propriedade Industrial em vigor, a • prioridade do
corresnendente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Suíça em
7 de abril de 1a61 sob n 9 4.002.
Rio de Janeiro, 6 de obril .de 1902,
PP. A. Costa & Cia.
TrEa.M0 N9 137.830 DE 9 DE ABRIL
D.E 1952
Requerente: Uddeholms AktiebolaG
— Suécia.
Título: "Dispositivo em Brocas de
Percussão".
Privilégio de Invenção
Pontos Característicos
•1' — Um clespcsitivo em brocas de
percussão, especialmente brocas de
percussão para rocha ou pedra, com
colar e haste adaptados para reciprocar no mandril, caracterizado pelo
fato que a haste e o mandril abraçando a haste têm partes mútuamente correspondentes, preferivelmente
côniCas, cilhidricas ou anularee.
2 — Um dspositivo conforme reivindicado no ponto 1, caracterizado
pelo fato que a haste. e o mandril
têm seções transversais poligonais,
preferivelmente hexagonais, caracterizadas pelo fato que as partes circulares têm um diâmetro que é igual
ou maior do que o maior diâmetro da
seçã4 transversal poligonal.
3 — Um diapositivo conforme reivindicado no ponto 2, caracterizado
pelo fato que dito diâmetro das paia
tas circulares é o diâmetro da base
do cone.
4 — Um dispositivo conforme reivindicado em qualquer um dos pontoe
precedentes, caracterizado pelo fato
que a extremidade de base do cone
fica faceando o colar e é preferivelmente situada perto ou rente ao colar.
5 — Um 'dispositivo conforme reivindicado em qualquer um dos pontos precedentes, caracterizado pelo
fato que a parte circular da haste é
através dei uma moldagem ôca ligada
com o colar e através de peças arredondadas ou .possivelmente através
de uma parte cónica ligada com a
outra parte da haste.
6 — Una dispositivo conforme reivindicado em qualquer um dos pontos' precedentes, caracterizado pelo
fato que as partes circulares da haste
e do colar . .têm substancialmente o
mesmo comprimento que não é do
mais (calculado a partir do inicio
das superfícies laterais da haste) de
que a metade do ' comprimento da
haste, isto é, preferivelmente 10-50mm
ou adequadamente 10-20mm ou cérea
de 15mm.
7 — Um dispositivo conforme reivindicado em qualquer um dos pontos
precedentes, caracterizado pelo fato
que as- partes circulares são produzidas por fundição em matriz, torno,
esmerilhamento ou forjar bem como
as moldagens ôcas respectivamente.
8 - Um dispositivo conforme reivindicado em qualquer um dos pontos precedentes, caracterizado pelo
fato que a folga entre as partes circulares da haste e do- mandril, .pelo
menos na parte mais ineeriela
haste, é de apr.en'e• ailarrie”te 22.1"0 eu
consideravelmenle ai uier do que
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tre as outras partes da haste e do
caa.quilho do mandril.
9 — Um dispositivo conforme reivindicado em qualquer um dos pontos
precedentes, caracterizado pelo fato
que o maandril tem uma ranhura ca.cunferenc i al interna na extremidade
ou canto da parte cilíndrica ou anular
da haste a fim de evitar o contato
direto entre o mandril e a dita extremidade ou. canto.
10 — Um dispositivo coaaerme reivindicado em qualquer ar- dos pontos
precedentes, caracterizado pelo fato
que o angulo do cone da parte comca é de 2-220 9, preferivelmente 6-129
ou adequadamente 100.
11 — Um dispcsitivo conforme reivindicado em qualquer um dos pontos
precedentes, caracterizado pelo tato
que o angulo do cone varia ao longo
cio comprimento das partes -cônicas.
12 — Um diapositivo conforme reivindicado em qualquer um dos pontos
precedentes, caracterizado pelo fato
que o ângulo do cone está aumentando no sentido do colar.
13 — Um diepcsit:vo conforme reivindicado em qualquer um dos pontos
11 ou 12, caracterizado pelo fato que
o ângulo do cone dá extremidade do
cone afastada do colar é de aproximadamente zero.14 — Uma broca de percussão produzida substancialmente, de acôrclo
comqualquea um dos pontos precedentes.
15 — Um mandril produ_ido subatanciaimente de acôrdo com qualquer um dos pontos precedentes.
Finalmente, a requerente deivindica
de acôrao com a legislação aplicável,
• prior'dade dos correspondentes pedidos de patente depositados na Repartição de Patentes da Sauécia em
15 de maio de 1201 e 22 de dezembro
de 1961, respectiva-mente, sob os números 5.102-61 e -12.525-61.
Rio de Janeiro, 9-4-62.
TERMO N9 ip7.883
de 10 de abril de 1962
Requerente: Rohm & Haas Com-pane.
Local: Estados Unidos da América.
Titulo da invenção: Aparelho Misturador Classificador.
Privilégio de 'invenção.
Pontos característicos
l'— Um dispositivo separador para
uso na separação e de mataria sólida e líquida de uma mistura das duas
contidas em um vaso adequado para
isso caracterizado pelo fato de compreender um membro abaulado que
possua o seu mais largo corte transversal na sua extremidade totalmente aberta com - uma parede iatcrai
abrangendo gradualmente as areas
transversais decrescentes que conduzem à extremidade oposta relativamente fechada através de cuja região
central estende-se pelo menos uma
abertura : dito membro abaulado possuindo pelo menos uma abertura
a`ravés de sua parede lateralmente
espaçada a uma distância substancial
da primeira abertura mencionada e
ficando dito membro abaulado adaptado pare ser instalado em ynni vaso
com a extremidade totalmenta aberta do membro abaulado em frente
de unia extremidade do vaso com a
superfície da parede externa do membro abaulado na extremidade totalmente aberta de modo qae auxilia a
formação de uma vedação substancialmente impermeável com a parede
interior de dito vaso a fim de dividir o vaso em duas zonas, ficando
uma zona estabilizadora limitada de
um lado pela superfície da parede interna do m embro abaulada e uma
zona de misturação limitada de um
lado pela superfície da parede externa do membro abaulado, a um disaceifis-o de mis turação associado a
-•" ,..3 membro abaulado operativo para
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impelir a matéria que possa passar
através de uma abertura na região
central daquele membro para dentro
da dita zona de reação a fira de dia.
:anciar-se daquela região em direção
a e através de qualquer abertura espaçada dali a uma distância lateralmuita substancial a fim de penetrar
na dita zona. estabilizadora.
2 Um aparelho de acôrdo cem o
ponto 1, caracterizado pelo, fato de
que o membro abaulado é eubstancialmente cônico em forma com uma
parede lateral relativamente reta.
3 — Um aparelho de aefirdo com
o ponto 1, carac • erizado pelo fato de
que o membro abaulado nossta uma
parede lateral curva.
•
4 — Um aparelho misturacioe-clarlficador de fluxo continuo para separar em seus componentes urna mistura de pelo menos um liqu i do e pelo
menos um sólido de densidades diferentes, caracterizado pelo rato de
compreender um vaso, um membro
abaulado subetancialmente montado
em dito vaso de modo que o lado externo de sua superfície abaulaaa seja
-dirigida em direção à orimeira extremidade "elo vaso e que a superfície perimetral externa do dito membro abaulado seja fixada era relação
substaticialrnerCe impermeável com a
parede interior do vaso de Modo que
impeça com isso a passagem de quaisquer dos componentes que cievem ser
separados e que divida o • vaso em
uma n,ime:ra câmara que ccntem
superfície externa do dito membro
abaulado e urna segunda câmara que
contém a sanai:fele in'eena do dito
membro abaulado, possuindo dito
membro abaulado pelo menos uma
abertura através de sua parede na região central de, sua superficie abaulada e pelo menos uma abertura atra,vês ae.sua parede a um ponto lateralmente espaçado a uma distância subs'ancial da região central, meios do
entrada para alimentar continuamente dito vaso pelo menos um dos componentes a serena separados na primeira câmara do dito vaso, meies 'de
saidu para rèmover continuamente o
conteúdo líquido do vaso de sua segunda câmara, e meios de nisturação
operativos em dita primeira cãmara
para forçar os componentes que entram em dita primeira cama: à a se
afastarem de qualquer abertura na
regia') central do dia) memoro abaulado de modo que o conteúdo que flua
continuamente possa passar da primeira câmara do dito vaso para dentro de sua segunda câmara através de
qualquer abertura em dito membro
abaulado que.é espaçado lateralmente
a urna distância substanelal da região central da última pela qual a
matéria sólida daquele conteúdo que
flui em dito vaso enquanto a meãria liquida se escoa do dito eas• através do dito meio de salda.
5 — Um aparelho de acendo com
o Pouto 4, caracterizado pelo fato de
que o membro .abaulado aponte wtra
baixo, as p rimeiras e segunda câmaras são respectivamente, mais- baixa
e mais alta, os meios de misaira operativos pára afastar o conteúdo de
câmara inferior de qualquer abertura da região central do membro em
forma de prato de modo que o conteúdo que flui continuamente no vaso
passe para cima e através de qualquer
abertura lateralmente espaçada da
unia distância substancial da dita região central para dentro da câmara
superior do vaso, pelo qual a matéria sólida mais densa daquele conteúdo que flui estabiliza-se através de
gravidade embaixo através de qualquer abertura na região central de
dito membro em forma de prato o
continua menos líquido acme a fluir
para cima e para fora da câmara supaire do vaso através dos meios de
sPÁOa.
6 — rin aparelho de aoôrdo cora
o ponto 5, caracterizado _pelo fato de
que o membro em forma de prato é
substancialmente cônico com seu.

po
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Apice compreendendo a regito central 1 flutuante ser suportado inteiramente 1 o processo de fornecimento de sinal cionaoloa em série entre uma das lio tendo pelo menos uma abertura: por ditos rolos de contato e pelo fato e numa Loca de calor com o motor nnas niencionadoa e dos earoiamenatravés da mesma. te que ditos rolos
I
de contato são de i mencionado paia aiminuir o sinal 1.03 mencionados, o oueio aos 'Neli7 — Um apareiho de acorde non 1 tal diãmerto que o material não é i de cootrole mencionadoa um vaoor caucoes mencionado aentio ligado em
o ponto 5, e no qual o membro em peOsticamente dobrado ao ser dispoo lo i' abaixo daquele requerido para clio- parareo com o entolamento Dimano
forma de prato possudoma
,oc de la- • em volta de ditos rolos de contado ' parar os redficadores mencionados Mencionado e uno dos retencaociees
e
teral curva interior, cujos pa_teo diri- I it medida que dito material e forçado 'com um aumento anormal ha tem- menc,onacios e numa ielaino inversa
jamose em direção descendente para através .o corounto de rolos do apa- 1 peratura -do rootor.
com o reiltICZZGO, mencionai:to, LIM
Ima juntura substancialmea lo apical relho, e por meios para acionar os 3. Aperferçoranento em um circuito oocuito cie disparo aslavo r para Li8 — Um aparelho de acordo cem rolos de contato a uma velocidade pe_ de pro,.eção ao motor, coaacterizaao gar o outro ietaicador menconaao
o pon o 4, caracterizado pelo fato cie riférica relativa predeterminada para por ter em combinação com um mo- quanuo o retificaaor mencionado é
que o membro em forma ao ,,rato esta mover o material através do conjunto cor monofásico tendo era emolamen- toemo compreendendo um Circuita
Lgan20 o enrolamento secundário
apontado para
cima,
e de rolos aso motor, um pe c......
Wilt-eire
segunda cornaras são, respoctivarne.n-1 3 —O aparelho do ponto 1 corno- um par de linhas de alimentaçao. um manconaao numa Ligação serie fete, superior e i-oferior, os meios de terizado por um rolo de contato a par ae retificadores controlados de cnaoa com o e:atroou ae entrada e
mistura operativos Para atestar o montante e um reilo de contato a ju- .sil"clo cada um tendo um Loa°, um u CUCU() eleer000 do (hoz° retificaconteúdo de câmara superior de qual- rente, acionado, ditos rolos de coa- catado e um eletiodo de entrada. um dor mencionou°, um ploce.sso ue forquer abertura na reo:áo central do tato sendo espaçados entre si para transformador incluindo um enrola- accomeno ae lunar para suprir normemb.o em forma de prato no moem Iormar um hiato tão longo quanto mento primorio e um enrolamento malmente um sinal de entrada ao
undáno, meios para ligar o curo- etincador mencionado compreendeuque o conteúdo que flui continuamen- as superfícies do trabalho opostas lamento
primário mencionado e um
Inclute no vaso passe em direçao descen- de ditos rolos, altos rolos de contato dos retificadores mencionados e em ao um segundo transicnruactor
dente e através de qualquei abe.rtura censo de tal diâmetro que o material serie entre uma das linhas meneio- indo um enrolameni,o prnaario e um
soou:larário, um capacitor, tal capaMie estaia espaçada latewalmente a
uma distância substancial da dita re- não é dobrado Misticamente ao ser nadoa e 03 enrolamentos menciona- citar o enroianien‘o primário do segião central para dentro da comua disposto em volta os rolos de con- dos e o outro dos retificadores men- gundo transformador mencionado
interior do vaso, pelo quai a maté- tato, e meio para manter uma reta- comados em paralelo com o enro- LentiO ligaao - em série através das
ria sólida menos densa do rAnteúdo ção de velocidade periférica predeter- lamento primário mencionado e nen linhas mone.onaaas em paralelo cum
que flui eleva-se e passe através de minaea entre os moemos ente° os di- dos retificadores menc.onados e nu- os leieficacuoreo mencronauos e os enqualquer abertura da região coutral e tos rolos de montante e ele juzante.. ma relação reversa com o retificaaor iolameneo3 no motor, tai enrolamendito membro em forma de proto ema Finalmente, a requerente reivindica mencionado, um circuite de disparo to sectmaário cio segundo transfordentro da câmara de reação onguanto as favores da Convenção Internacio- tipo "slas-o" para disparar o outro [nano: mencionado senao ligado nuo liquido mais denso continua a fluir nal, visto a poesente invenção ter sido retificador mencionado quando o re- ma ligaçao série fechada com o elepara baixo e para fora da câmara depositada na Repartição Oficial de tificador mencionado é ligado com- trodo cie eneratia e o catado eletrodo
inferior do vaso por intermOdio cios Patentes dos Estados Unidos da Ame- preendendo um circuito ligando o ao retificador mencionado para forrica do Norte, em 3 de maio de enrolamento secundário mencionado mar um circuito adaptado para proMeios da salda.
em ligação série fechada com o ele- var um sinal ao reaficanor mencio9 — um aparelho de acordo com 1961, sob o ne 108.230.
trodo de -entrada e á eletrodo colo- nado que ira fazer com que cada 11131
o ponto 8, coroe erizado solo fato de
no de outro retificador mencionaao, CIOS le.ifiCadO.'eS mencionados conque o membro em forma cie prato é
um processo de torneamento de ia- auz,a sub3tancianaente por um meio
TERMO N9 138.071
substancia'mente cónico com o seu
sal para fornecer normalmente um cicio inteiro sob conaiçoes de tempeDe 13 de abril de 1962
ápice compreendendo a :egião censinal de entrada ao retificador meumotor, um processo
tral e tendo pelo menos uma abertuRequerente: General Electric Com- cionado compreenaencio um segundo ra-ema normalodosinal
ao retificador
ra através dela.
para reduzir
pano — E.U.A.
transformador incluindo um enrolo- inencionacio abaixo daquele requerido
10 — um aparelho de actirdo com
Titulo: "Aperfeiçoamento em um mento primário e um enrolamento para aisparar os retificadores meno ponto 8, no qual o membro e ‘ n forsecundar-o, um capacitar, tal capam- cionados com um aumento anormal
ma de prato possui uma oarocie late- circuito de proteção ao motor".
tom e o enrolamento primário elo se- da temperatura cio motor mencionaral interior curva, cujos partes conPrivilégio de Invenção.
gundo transformador mencionado a- do compreendendo um detetor de
duzem em direção ascendente• para
1. Apezfeiço.omento em um cireulto tando em ligação série através das temperatura ligou° em paralelo cota
uma juntura substancialmente apical.
de pico:iça° ao motor, -caracterizado linhas mencionados em paralelo com o enrolamento secundário menciono11 — Um aparelho de acordo cota por uma interrupçao cio fornecimeu- os retificadores mencionados e o en- do
do segundo transformador menqualquer um dos pontos i a .0, ca- t e de energ i a a tua moto: com ma rotamento do motor, tal enrolamento cionado e responsivo à temperatura
racterizado pelo fa o de que o sólido
secundário
do
segunda
transformador
do enrojamento do funcionamento
--nte anormal na temperatura tio
é um catalisador sólido e as primei- aum
tal circuito compreendendo mencionado refluo rigado em Mole mencionado, tal detetor incluindo
ra e segunda câmaras comp teendeon, mesmo,
parr de linhas de alimentação pa- fechada com o eletrodo de entraaa uma ausnra salina adaptada para
respectivamente, zonas cie reação de um
oa ligar tal motor a uma fonte tie e o eletrodo cio retificador mencio- ainunuir sua resatenCia com um auestabaização.
energia, um pote de .ietificadores nana para formar ar'-cama° adap- mento anormal na temperatura do
Reivindica-se, de actodo com a onti alados de saloio cada um tendo tado para prover um sinal
• ao reli- enrolamento de funcionamento meuConvenção Internacional e o Art. 21
ue. irá fazer com ~nado e por ai colocando em parade entraw ficado- mencionado que
do Código da Propriedade industrial, um elemento de controle
m que cada um dos retificadores men- lelo o enrolamento secundário do sea prioridade do pedido corresoonden-paralelo
tais retificadores
sendo reversa
ligados um
e
cionados conduza substancialmente gundo transformador para diminuir
e mima relação
te depositado na Repartição de_ Page por um meio ciclo In -oiro sob condi- o sinal de entrada ao retificador
tentes dos Estados Unidos da AroOri-alirtentação
com o outromencionados,
em uma das linhas
um pro- çoes de temperatura normal do mo- mencionado abaixo daqoêle requerido
ca, em 18 de abril de 1a51 sob n9 cesso para fornecer um sinal para tor, e meios para reduzir o sinal eo para disparar os retificadores men103.829.
suprir normalmenie aos -elementos retificador mencionado abaixo da- cionados.
de entrada mencionados um sinal de quele requerido para disparar os re5. Aperfeiçoamento em um circuito
contrôle de entrada suficiente para tificadores mencionados com um ato de proteção ao motor, conforme reidisparar os retificadores mencionados mento anormal da temperatura do vindicado nos Itens 1 a 4 supra, caTERMO N9 138.070
'quando as linhas de tensao em ques- motor "mencionado compreendendo racterizado per nra circuito para
DE 13 DE ABRIL DE 1962
tão são ligadas a uma fonte ele ten- um detetor de temperatura ligado ean controlar um motor e para InterromRequerente: General Electric Com- zão,
e meios responsivos a um au- paralelo com o enrolamento secun- per o fornecimento de energia a un
pany — Estados Unidos eia AinOrica. mento anormal na temperatura 43 dário mencionado dc segundo trans- motor de aumento anormal na temTitulo: "Aperfeiçoamento em Apa- motor mencionado para curtocircru- formador mencionado e responsivo a peratura do rnentIO, tal circuito comtemperatura de enrolamento de fun- preendendo um par de linhas de alirelho e Aletria° cie Modelagens de Ma- vai' o pioceetso- de suprimento de sinal cionamento
do motor mencionado, tal mentação para ligar o motor menteriais e Artigos Resultantes" — Pri- para diminuir o sinal de controle detetor sendo
adaptado para dimi- cionado a uma fonte de tensão, um
mencionado a um valor abaixo davilegio cie invenotio.
quele requerido para oisparar os reti- nuir sua resistência JJ111 um aumen- par de retificadores controlado de
to anormal na temperatura de caro- sitiei° cada um tendo um elemento
1 — Aparelho para aumentar O ficadores mencionacice.
comprimento e diminuir a espessura
2. Aperfeiçoamento em um circuito lamento onde funcionamento men- de controle de entrada, tais retifide material em tira mediante o do- de proteção ao motor, conforme rei- cionado colocando em paralelo o "'- cadores sendo Isados numa relação
bramento plástico do material ao mes- vindicado no item 1 acima, caracte- rolamento secundário do segundo em paralelo e reversa um com o oumo tempo que suometendo o mate- azado por unia interrupção no su. transformador mencionado e dinu- tro em uma das linhas cie alimenrial a esfôrço de traça° e pressao oe primento de energia a um motor com mit o sinal de entrada ao retificanor tação mencionada, um transformador
rolos o qual compreende dois rolos ura aumento anormal na temperatu- mencionado abaixo daquele requerido Incluindo enrolamento primário e sede contato de aittmetros relativamonte ra lo mesmo, tal circuito compreen• para disparar os retificadores men- cundário, um processo de fornecimento de sinal para normalmente,
manues dispostos com seus eixos' pra- ciando um par de linhas de alimen- cionados
ticamente paralelos entre si, carac- tação para ligar o moior mencionado 3. APerfeiçOamento em um-elimina eupolr aos elementos de entrada
motor,
conforme
reiao
mencionados um sinal de controle
terizados pelo fato de que dos soo a uma fonte de tensão, um par de de proteção
espaçados entre si para formar um retificadores controlados de sina° vindicado nos itens 1 e 2 supra, co- de entrada suficiente .para disparar
hiato de largura maior que duas vé- cada um tendo um elemento de coo- racterizado por ter em combinação os retificadores mencionados miando
zes a espessura iniciai do material e trole de entrada, tais retificadores com um motor monofásico tendo um as linha s de tensão são ligadas a
por um rolo de dobramento de dia- seodo ligado3 numa relação em, pia enrolamento de funcionamento e um uma fonte de energia compreendenmetro relativamente pequeno aisposto raleio e reverso um com o outro em enrolamento de partida -em ligaçao do o enrolamento primário de uns
paralelo, um processo incluindo transformador um capacitor e um
para encosto com es rolos de con- uma das linhas das linhas de ali- em
par de linhas par ligar os eu "thermistor" ligado em rade atravOs
tato a fim cie fechar substancialmente mentação, um proceseb para fornecer um
mencionados a uma fome das linhq s de tensão mendonadas e
o hiato entre os mesmos, dito rolo de um sinal pga no_molmente suprir rolamentos
de tensão um par de retificadoreo
domamento sendo de diamerto maior os elementos" de entrada mencionado controlados de adicto coda um tendo o enrolamento secundário do transretificadores
que a largura minima do hiato entre um sinal de controle de entrada su- uno anulo, um catodo e um eletrom formador ligado aos
nrisidos ta' ea h-rmister" -ardo
os rolos de contato e sendo bastante iriente oaea cila:sarar os retificado- de entrada, um transformador Mela- tn,nc
adoptado pata controlor a eneroozapequeno para provocar o dobramento me., mencionados nutrido as linhas de
tensão mencionados são ~das 'a 1 2ndo um enrolamento primário e mu oão do enrclomero primário menplástico do material.
eios ume rimado em resnoda P vir% roo-rolo
ima fonte de tenrão,
elemen+o segundo enecOemento
men- de temperatura a ser conteceada,
' m
2 — O aparelho do ponto 1 caracte- de resistência responsivo
terape- , liorr o enee'novento oriznário
tirado por dito redo de dobramento ratara numa ligaçao em paralelo comIcionodo e um dos retificadores men- e meios respontivos e um aumento
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-anormal na temperatura, do motor
se tornará dizsolvido, àob fusão, no dispositivos de corte por meio ct ca.
; TERMO WI 138.317
mencionacio para curtocircuitar o
material formador de imagem, medi- lor ou máquinas -para quebrar.
processo de fornecimento . ue sinal
ante o que a5 arcas fundidas da peDe 23 de abril de 1962
9 — Cequilha de, fundição em cormencionado paia diminuir o sinal de
lícula adquirem um colorido que as
EsDick
Company
Req.: A. B.
contrôle mencionado a um valor
faz contrastar, em compareça° àS dão, própria particularmente para a
tados
Unidos
da
América
execuçlto no proresse de acorde com
abaixo daquele requerido para disáreas não fundidas da película.
parar os- e etificadores menc_oiaados.
Titulo: Chapa Mestra Termográfrca ' Finalmente, a de positante reivindi- os pontos 1 a 8, caracierizsda peio
6. Aperfeiçoamento em ume circeuto -para Impressão em Offset, e Processe ca, de acôrdo com a Convenção In- fato de se achar precalibrada.
cie 'proteçiio ao motor, conforme rei- para o seu uso.
10 — Dlspesitivo, próprio para* exeternacional e de conformidade cem
vindicado nos itens de 1 a 5 supra,
artigo 21 do Código da Propriedade cutar o processo de aciirdo com
caracterizado por ter 'em combinaço,0 • Privilégio de Invenção.
Industrial, a prioridade de corres-dm- contos 1 a 8, caracterizado pele taro
com um moror monofásico tenoo um
Pontos Caracterjsticos
:ente pedido, deporitado na Renarto de que a inetalação de fundiçiio em
enrolamento de funcronamento e uni
1. Chapa-maitra litográfica para ção de Patentes dos Estados Urnaos cordeio e seguida por dispnsitivos para
eiiirolamento de partida erii ligaçao
em paralelo, um processo incluindo irnpressão em case; caracterizada ime da Amécica, em 21 de abril de 1961, desviar e endireitar o cordão.
um par de linhos de linhas para ligar compreender: uma base, tendo mua sob o número 185.188.
11 — Diapositivo, próprio para exeos enrolamentos mencionados a uma base, tendo uma superficie litográfica,
cutar o' precesso de acôrdo cem 03
fonte de tensão, une par de retifi- hidrófila ou aguo-receptiva, mas redepontos 2 a '7, ceracterieado pelo fe,
TERMO N9 138.364
cadares controlado ae sílico cada uni lindo a *tinta, e .um revestimento pe iade que um ou vOriosjg
cos
tendo um enodo, um catado e um culai d continuo nessa superfieie ritorires cali brados se acham dispostos
de 24 de abril de 1962
eletrodo de entrada, um transforma- .gráfica,, formado por uma fase disdentro ou após 03 dispesit'vos para
dor incluindo um-, enrolamentopri- persa de um material formador em
Requerente: Aktiengatellschaft der desviar e endireitar o cordãe. piamário e um 'enrolamento secundário, imagem; hidrófobo ou aquo-repeiente, Von Moss'Schen Eisenwerke, Suíça.
postos à instalação do fundição em
meies de ligar o enrolamento prima- mas receptor de tinta, uniformemente
Ponto característico; "Processa para cordão. •
rio mencionado e um dos retificado- destribuicio em um sistema aglutina:a- Fabricar
Biletes e Ferros Perfilados 12 — Par de cilindros cone calibres
res mencionados em série entre unia te, sendo capaz de ser deslocado :ta com o Auxilio-do Processo de Fundifechados, p róprio para executor G
das linhas mencionadas e dos enro- superfície de faillea-base por um d3s ção em Cordão".
proceeso de acôrdo com o ponte 3,
lamentos mencionados, e outro dos processos de solução e dispersão em
caracterizede pelo falo de CRU: o'n
(Privilégio de Invenção) .
retificadores mencionados sendo h- uni agente esOolhido dentre- o gruOo
gado em paralelo com o enrolamento que conriste em .á aua e álcool e suas
dos cilindros possui nite's, que 1 miPontos Característicos
primário mencionado e o retificador misturas.
tam • diretairente o calibre no cru
mencionado e numa relação reversa
2. Chapa-mestra, litográfica Para • 1 — Processo para fabricar hiletes lado e entre os miais • se introduz o
com o retificador mencionado, uni impres:ão em cffset, aceirdo corri (lingotes) e ferros- perlhados cone o outro Oilindro calibrado,
circuito de disparo tipo "elevo" para o pento,l, caracterizado pelo fato de auxilio do "processo de fundição em
disparar o outro retiticador mencio- que o material formador de imagem cordão, caracterizam) pelo fato de que 13 — Par de cilindros calibrados,
nado quando o retificador menciona- tem urna gema de pontos de fusão barras retangulares ou aproai:nana- precio para executar o processe de
do é disparaSo compreendendo um que corresponde a uma temperatura mente retangulares _ou preperfilatme emôrdo cem os penas 2 a '7, carartepelo fato de que para nela
circuito ligando o enrolamento se- superior à temperatura ambiente.
são produzidas por processo de fun- rizado
cilindro calibrado se ache . prev rio.
. cundário mencionado numa ligaçao
3. Chapa-mestra litográfica pare dição em cordão e deformadas, na pelo
ntenes, um cilindro de anoroi ime
série fecharia com o eletrodo de en- impressão em offset, de acôrdo com mesma fase de trabalho, para vários
trada e o catado ,eletrodo do outio cs pontos; anteriores, caracterizado Mictes ou ferros perfilados, respecti- sustenta o cilindro calibrado prererenternente apenas em l ugares p011ço
retificador menc:onado, uni processo pelo fato de que o aglutinante liem vamente.
para fornecimento de sinal orna
para
su-de
a pontos de fusao que,. 2 -- Processo, de acôrdo com o pon- solicitados.
gema
prir normalmente um sinal de eu- correspende à do material forniaaor to 1, caracterizado pelo fato de que Finalmente, a depositante reivindt
trada a um dos retificaderes meu- de imagem, aguo-repelente e recepeir a deformação para diversos biletes ou ca, de _feicôrdo com a ConvenCão
cionados compreendendo um segunao de tinta; e caracterizado, outrossim ferros perfilados se realiza mediante terneolonal . e de centormidade sern
transformador incluindo um enres.a- pelo fatp de que o . ponto de fusão laminação da barra entre cilindro-, o .artigo 21 do Código "da propieuale
mento primário e um enrolamento de ambas situa-se acima . de 65,59C.
Industrial, a prieridede • do corre-pencalibrados.
secundá,rio, um Capacitor e um ele4. Chapaamestra litográfica p3ra
mento de resis trZincia, rospcns_vo à impressão em offse lo de acordo com 3 — Processo para fabricar bileteo dente peci l do. depesitado na iVer"aio
mi ferros perfilados por meio de uma tição, de Patentes da Repúbl:ci
temperatura, tal capacitor, elemento
os pontos anteriores. caracterizada barra ProdMilda principalmegte de demi da Alemanha. em 5 de maio de
.de resistência, e o enrolamento pri- pelo
fato de que os materiais estedo acôrdo com o ponto 1, caracterizaria 1961, sob ra9 A 37.3a6.•
mário do segundo transformador presentes
na, película, na proporção pelo fato de que o material a ser lamencionado estando ligado em série de 1-10; palites,
em peso, do materiel minado e alongado em vista do em# através das linhas • mencionadas em formador - de imagem,
para Ir -peite, prego de calibres fechados, sem poT. 138,438 de 25-1-62paralelo com os retificadores mencio- em pêso, do aglutinante..
der exceder à largura dos calibres.
nados e os enrolamentos do motor,
Reqte; — Diamond Power Spoc*Chapa-mestra
litográfica'
para
5.
tal enrolamento secundário' do se4 — Processo, de acôrdo com os Corporatien.
gundo transformador mencionado 'impressão em effret, de acordo e-»11 Pontos
2 ou 3, • caracterizado pelo • Invenção: Privilégio pa, a
sendo ligado numa ligação série -e- os pontos anteriores, caracterizada fato de que,
mildepois da entrachada com o eletrodo de entrada e pelo fato de `que a película inclui uni da da pontasomente
venção de "Dispoeitivo de .0bserve.erio
do
material
a
ser
lamicorante,
que
é
solúvel
no
material
foro catado eletrodo de retificador menpara Manômetros de Nível de -IOqui.
cionado para, formar um circuito mador 'de imagem, aquo-repelente e nado, são ajustados os cilindros ou do";
fechados
os
calibres
de
cilindros,
resreceptor
de
tinta,
quando
este
Olharem
adaptado para provei um sinal ao
. REIVINDICAÇÕES
retificador mencionado que irá fazer. fôr reduzido a um estado derretido. pectivamente.
6. Processo de prover uma chapa 5 — . Processo, de acôrdo comeros
com que cada um dos retificadores
1
—
Dispositivo
de observação neva
mencionados ' conduza substancial- litográfica erra imagens, diretamente Pontos 1 a 4, caracterizado pelo fato manômetros de nível de liquido bicode
um
original,
quando
a
imagem
do
menre por um meia ciclo inteiro sob
de que a barra fundida é transversal- lor de vários • orificios, caiam: rio
condição normal de temperatura cio original contém um material calorí- mente subdividida .em seções, sendo porque o dispositivo co:npreende urna
motor, quando tal elemento de resis- fero sob absorção de radiação, carac- estaa seções levadas isoladamente para campánula para a frente do ir.
tência permite energização de enro- terizado o processo por compreender 'una instalação de láminação com ca- metro, uina lente alongada moo
.21a
lamento primário do segundo trans- os estágios de: colocar `o original em libres.'
na frente da campanu'a e de uma
formador mencionado, e meios para contato direto ou indireto com a face
6 — Processo, de acôrdo com os forma tal que espalha numa daecou
reduzir o sinal ao retificador men- reveatisla de uma chapa litográfica do pontos
a 5, caracterizado pela lato transversal ao comprimento da 'ente
cionado abaixo daquele requerido tipo reivindicado nos pontos 1-5; di- de que a2 laminação
é executada pro- a luz que atinge a esta, o' coou-ri-para disparar os retificadores men- rigir radiações sôbre o original, de gressivamente por medo
- de vários mentoda campOinula em relaçeo à
cionados com um aumento anormal maneira que as mesmas sejam absor- pares de cilindros, dispostos
em- série largura da lente sendo tal que a luz
da temperatura do motor menciona- vidas, nas áreas do original que can- e cada vez mais rigorosamente
ca- da côr indesejável será impedida de
do compreendendo um detetor de tém imagens, em quantidade sufici- librados.
atingir 13., lente.
temperatura ligado em paralelo com ente para geração de uma pauta de
— Processo, de .acôrdo com os
o enrolamento secundário menciona- calor, a qual se transfere à película
2 — Dispositivo de observação para
do do segundo transformador men- adjacente, a fim de reduzir ao estado pontos 2 a 6O-caracterizado pelo fato manômetro
nível do liquido de
cionado e resnonsivn à temneratura fundido, as áreas correspondentes do de que o material laminado, prove- acôrde 'vero ode
pori- to 1, caracterizando
do enrolamento de funcionamento do material aquo-repelente o receptor de niente da instalação de laminadores porque o efeito
de espalhamento
motor mencionado, tal detetor inclu- tinta; e tratar em seguida a película calibrados ou do ultimo laminador ca- lente é produzide
pelo contôrno adeindo uma mistura 'aliam adaptado com um agente aquoso, no sentido de librado, respectivamente, é subdividipara diminuir sua, resistência com removê-lo da superfície litográfica, do em diversos biletes ou ferros per- quado da superfície da lente.
um aumento anormal na tempera- nas suas áreas não-fundidas, alespro- filados, por- meio de conhecidos dis3 — Dispositivo de observação para
positives de corte longitudinal, como, manômetro de nível de liquido de
tura do enrolamento de funciona.- vidat de • imagens.
Por
exemplo, cilindros cortadores, te- acôrdo com o ponto 2, caracterizado
mento mencionado 'e por si colocar
7. Processo de acôrdo com o orno,
em paralelo o enrolamento secundá- 6„ caracterizado pele fato de que o souras com facas circulares, tesouras porque uma face da lente é formada
rio mencionado de segundo transfor- material formador de imagem do ori- de curso, disposit1Vos de corte por cone uma pluralidade do recesso côn.
mador para diminuir o sinal de en- ginal, é caiorífero sob absorção, pelo meio da calor ou %eliminas de que- cavos paralelos.
trada ao retificador mencionado mesmo, de raios infravermelhos, e brar.
' abaixo daquele requerido para dispa- sendo os raios, dirigidos sôbre o ori- 8 — Processo, de aoôrdo com o pon4 — Dispositivo de observação para
rar os retificadores mencionados.
to 1, caracterizado pelo fato de que manômetro de nível de líquido de
ginal, altamente infra-vermelhas.
'- • Fina l mente, a requerente- reivindiacôrdo
a
barra
com o ponto 3, caracterizado
p
roveniente da Máquina de
ia Processo de acôrdo com os p rinos fvoer ch convenção Interna- tosanteriores 6 e 7, raracterizada peio fundição em cordão é subdividida gine porcina os recessos ficam na face in.n
r, ^-esette invencão ter; fato de que, quando o revestimento diverees per meio de conhe- tertor da lente.
sido
.Repartieão Of1- 1 pelicular incluir ean cermet-e que' é cidoe eiisaron-ives de edite- longituA requerente 'reivindica a priorida.
* cial de Patentes dos Estados Unidos se'Ovel ,reona t erie l formador de inv. dre, 'r ire Pe,f rr',
cortado- •lede
ee idêntico pedido na Repartição
c' da América do Norte, era 28 dê abril! gem - que. nde Ps'e for redimido a um
res, r •---• com f r i
circulares. dis- de Patentes n o rte-americana em 15
lo 1961. sob o n9 106.350.
estado derretido, a aludido , corante cos separadores ta: purga ge 112)3
. . Jle J14-2-O 1:10 1561 sob /1E119117.212.
•

IP
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nato Ce potássio, caracterizado por
comprender a raaraão .da .hialróxido de
cálcio com uma água mãe que conDe 3 de maio de 1962
siste, essencialmente, de uma soluPetente de Privilégio de invenção
ção aquosa de hidróxido de potássio,
"Nova cabeçote hidro-pneumatico manganato VI de potássio, permanganato de potássio e, pelo menos,
para moenda de cana de açúcar".
uma impureza solúvel em álcali, nuLuiz Antônio Carveira de Mello ma temperatura de 599 C a 959 C,
iteiro kdnto — de São Paulo,
para conversão de pelo menos parte
dessa impureza solúvel em álcali em
Reivindicações
hidróxido de potássio.
New° caoeçote hidro-pneumático
2. Um processo de acôrdo com a
para umamaa cie cana de ao acar, ta- reivindicação 1, caracterizado porque
uuoi,or ser formado por uni a. dita Impureza solúvel em álcalis
cod enie, me alico, cureiamente to- - e reagido, com hidróxido de cálcio
do so ;are o caseio da moenda, sendo i numa temperanira entre 609 e 809 C.
eco „. o na parte miei sor por MU,:u3. Uni rfrocesso de acôrdo com a
7ace, o:. „ai:á:mente guiado e .serado, quis
a.111/ s.ore o mamial do eixo .51142t!cd „ e vinclicace.o, 2, caracterizado porque
a impureza solúvel em álcali é car:da ai °cima, e conCendo em S2u
ar comaoitnido e fluido ilidida:oco Is enato de potássio.
Lao:sismo
sem
qualquer
c.frri
to
i3eu
4. Um processa de acôrdo com a
cia separaçao entre sio ocs,
1, caracterizado porque
Ihnoes e.,2e,as que através .o p ;mo reivindicação
a
concentração inicial de ROR na
une° exercem a pressão reato:mãe,
antes
da reação com o hl3.3.-tia
do i,ula ô eixo sapar3or da nteen,a.
:lie:dão de cálcio, é de 60 a 100 gra2. INiivo caLç3ta hidro-p annatico mas por litro.
ar anEnáa de cana de ma :ir, como
5. Um pi. oces.o de acôrdo com a
aioauLeada em 1 e sübstano:aimente rcivindicaçáo
1, caarcterizaclo porque
an neEcrito e ilustrado oclas (1r.;c"..lio, apensas ao presente ni nnorial. a can= iraça o de siSiOH na dita solução aquosa durante a refer:da reação é mantida dentro doso limites de
30•140 granira( por litro.
TRMO la9 141 • a59
6. Um processo de acôrdo com a
De 9 de agôsto de i962
reivindicação 1, caracterizado porque
Nome: Nilton Godoy de .Souza — a concentração de KOH na di a solução aquosa durante a referida leo.São Paulo.
Invento: "Nôvo tipo de Câmara de ção é _mantida dentro dos limites de
„sela g em liquida e desinfecção a vácuo 70 e 100 gramas por litro.
oaro extrator-dreno pós operatório".
7. Em um prcicesso para a produção de permanganato de potássio por
(Privilégio de Invenção)
uma oxidaçao em dois estágios de
Pontos caracteristicos
um minério de óxido de manaaras,
no
qual um manganato VI de po1. Nôvo tipo de Câmara de sela- tássio bruto, produzido no primeiro
gem liquida e desinfecção a vácuo estágio
é dissolvido em uma solução
para extrator-dreno clósoperaraiirio, ca- aquosa de
hidróxido de potássio, e o
racterizado por se formar de um ex- manganato
VI de potássio é entao
pansor do liquido de selagem ligado oxidado eletrollticamente
no seguido
a um recipiente onde se Localiza o
ale:sinfetante sólido que, por sua vez, estágio, a permanganato de potássio,
o qual é cristalizado e separado da
asta ligado à câmara deselagena
água mãe que consiste essenc.almente de uma solução aquosa de hidró2. Tudo como descrito e Mostrado xido de potássio, manganato VI de
potássio, permanganato de potássio
lios desenhos anexes.
e uma impureza solúvel em aloali,
que consiste predominantemente de
141.960
N9
carbonato de potássio, as fases caTERMO
racterizadas por compreenderem:
De 9 de agôsto de 1962
reagir hidróxido de cálcio com pelo
menos uma parte de dita água mãe.
daome: Nilton Godoy de Souza
numa tempepratura entre 50 9 e 95'
SSão Paulo.
C, para conversão da impureza soInvento: Extrator dreno para uso 4(avel dm álcali em hidróxido de potássio, por caustificação e lisciviar
pós-operatório, em geral.
essa manganato VI de potássio bruPrivilégio de invenção) •
to produzido do primeiro estágio com
a água mãe caustificada,
Pontos característicos'
8. Em um processo para a proExtrator dreno para liso pós-operatório, em geral — caracterizado por dução de permanganato de potássio
afã()
que
e(A.aluz
por uma oxidação em dois estagies,
se tormar de um
4) suco gástrico até um coletor, desio- de um minério de Óxido de mangacanto ar interno que sairá primei- nês, no qual um' manganato VI de
ramente por um câmara de deamtee- potássio bruto, produzido no primei, ção e selagem liquida, a vácuo, e ro estágio, é lixiviado com uma soposteriormente por outra câmara de lução aquosa de hidróxido de potásselagem liquida e desinfecção atmos- sio, para dissolução do mangana to
VI de potássio e separação das iminsolúveis do minério e o
Tudo como descrito no roamorial purezas
mangarlato VI de potássio é então
a ilustrado no desenho em anexo. oxidado
eletroliticamente no segundo
•
estágio a permanganato de potássio,
qual
é
cristalizado e separado da
o
TERMO N9 142.761
água mãe, que consiste essencio
mente de uma solução aquosa de
De 6 do setembro de 1962
hidróxido de potássio, manganato VI
ateouerente: Carus Chemical Cam- do potássio, r ermanganato de potás'Estados Unidos da sio e uma impureza solúvel em álpo oy, Inc. América.
cali, que consis' e predominantemende carbonato de potássio, as faTitulo: "Remoção de impurezas e te
rItu)eração do hidróxido de potar,- ses caracterizadas por : reagir hidrade cálcio com pelo menos uma
Sio na produção de permiinganato de xido
parte de dita água mãe, por caustipoiússio".
ficação, numa temperatura entre
rrivilégio de Invenção
609 C e 8J2 para conversão da dita impureza solúvel em álcali em
hidróxido de potássio e em um produto
insolúvel em álcali, que e,sis , sUm ()recesso para 1:mover irn
te predominantemente de carbonaio
porozas e recuperpos hidróxido de de cá l cio; lixiv:ar
dlio
• :ri:dist e na produção de permaLi gnTERMO N9

•

10

VI de potássio bruto produzido no
primeiro estágio com a água mãe
não caustificada; e separar o produto insolúvel em álcali resultante
da caustificação simultaneamente
com as ditas impurezas insolúveis do
minério, da solução lixiviada resultante.
A requerente reivindica a prioridade de idêntico pedido depositado
na Repartição de Patentes NorteAmericana em 11 de outubro de
1961, sob o n2 144.480.

Julho de

tubo (5) wroveniente da derivação
do furo (4), dotada de válvula, ter
sua extremidade inferior introduzida
em um bloce (12) de material poroso,
alojado em um encaixe da tampa inferior do recipiente (1) .
III) "Novas disposições em vaporia
zadorea de líquidos anestésicos por
borbulhamento", como o descrito, reivindicado nos pontos Iell e apre.
sentado no desenho anexo.

TERP.I0 Na 142.797
TERMO N9 142.796
Depositada em 10 de setembro de
1962. — Inven0o.
Requerente: Kentaro Takaska. —
São Paulo.
Pontos caractori sticos ele "No-3n3
disposições em vaporizadores de liquidos anestésicos por borbulha•
mento".
REIVENDICAÇOES
I) "Novas disposIções em vaporizadores de líquidos anestésicos por borauihamento", caracterizadas por a
peço, (2) que fecha a parte superior
do recipiente (1), ter seu furo (4)
em comunicação com um ramo vertical situado no interior de uma projeção (7) tronco-cônica cujos diãmetros são decre.:.centes de baixo
para cima, estando ainda esta projeção envolvida por uma peça tubuar (8) , concêntrica, que se continuo
acima por um tubo (9) fechado superiormente, de material transparente; e ainda por um índice (13), cons•
tituido por um pequeno tubo fechado em sua extremidade superior, alojado no interior do tubo (9) e emborcado sôbre a projeção (7) tronco
cônica.
II) "Novas disposições em vaporizadores de líquidos anestésicos por
borbulhamento", caracterizados por o

COLEW DAS LEIS
. 1963
VOLUME I
ATOS DO PODER
LEGISLATIVO
ATOS ,LEGISLATIVOS DO
PODER EXECUTIVO
Leis de janeiro a março:.
Divulgação n° 1.043
PREÇO NC$ 2,00
VOLUME II
ATOS DO PODER
EXECUTIVO
Decretos ii2) janeiro a març,Divt.il-gação o° 1:044
PREÇO NCr$ 12,00
A VENDA:
Na Guanabara

Seção de Vendas:
Avenida Rodrigues Alves n° 1
Agência I:
IV.".nistério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo
Serviço dc Recinbôlso Postal
Em Brasília

Na s.sdo do D I. N.

Depositada em '10 de setembro da
1912. — Privilégio de invençao.
Requerente: Xentarn Talraok,,
São Paulo.
Pontos característicos de "A;aerXe!,-çcamento introduzido em vaporize:Tm
ria líquidos ancatz.ssc :os por 'aos:bulhamento" .
I) "Aperfeiçoamento . introduzida
iori vaporização cie Líquidos anestest.
cos por borbulhanaento", caracteoiaa.
do por uma peça (2), que fechada G
parte superior do reservatório (1),
cicaada cie um furo inierno (3) quo
pos.>uo uma derivaçao, a qual cond.
oua-sc por uni i;uen ( 1-) vertical qii0
penetra no liquido anestésico contido no reservatório, sendo dotada, a
derivação, de uma válvula (5) acionada por mampulo (6) ; e ainda paa
um ramo vertical (7) do furo (4)0
ramo este cujo furo interno é cônico com os diâmetros crescentes da
oa.ixo para cima, estando nele a!ojao
da uma bóia (12), sendo que da parte superior dêste ramo vertical (7)
parte um tubo que encurva-se para
baixo e continua-se por um furo (8)
da peça (2); dotado de uma derivação
(9) em comunicação com a parte sua
perior do reservatório (1), sendo
ainda adaptados bocais (10) e' (11)
nos furos (3) e (8) para colocação
dos tubos de injeção de ar e calda de
mistura gasosa anetésica, respectivamente.
II) "Aperfeiçoamento introduzidO
em vaporizador de líquidos anestésicos por borbulhamento", de acôrdo
com o ponto precedente e tudo conforme substancialmente descrito, reivindicado acima e pelos desenhou
anexos.

ISTMO Nq 143.317
De 13 de ageisto de 1962
São
Requerente: Katsumi Hieida
Paulo.
Titulo:- Aparêlho para massagem
estática".
Modêlo de utilidade
Reivinclicaçães
1 — "Aparelho para massagem estática", caracterizado por uma plataforma plana de madeira ou outro
material conveniente, de feitio substancialmente retangular com cantor
arredondados, dotado nas partes me..
dianas dos lados de reentrâncias se.
micircularers, destinadas a facilitar a
l marração do dispostivo de encontro
à região dolorida, tendo ainda numa
das faces, convenientemente presas,
uma série de orojeções de borracha
ou equivalente, duras e flexíveis, com
o feitio de cilindro, cuja base livre se
converte em calota esférica, tenda
central e projetada para fora . um
cilindro, do mesmo material, com
menos diâmetro.
2 -- "Aparêlho para massagem e2:tált:a", acorda com o ponto antericr
tudo como substancialinenta
:i nstrui° cos
diezdo, descrito
nlic- anexos,

1
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 109 e seus parágrafos do Código da Propriedade Industrial
N9 852.730
4

N9 852.736

N9 852.743

N9 852.749

GALERIA

fEDUITOR

CENTRAL

Indústria e Comércio"

1
Requerente: Yusup Hasan Ali Mus-1,

tapá
Local Distrito Federal
Classes: 35, 36 e 37
N9 852.744
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: João Pedro de Azevedo
Locai: Guanabara,
Classe le
Artigos da classe
N 9 852.731

INDOSTWA BRASILEIRA

BRASCÊNDIO
-

Requerente: Indústria e Comércio de
Solventes, Tintas e Vernizes
Tempo Limitada
Local: Guanabara
Classe 1
Artigos da classe
N 9 852.737
ENOEB—R—
Á

ENGENHARIk

ESPECIALIZADA BRASILEIRA 8 A.

INDÚSTRIA Or_BEDIDAS
NOVO ORIENTE Cr:

Requerente: Engebrás — Engenharia
Especializada Brasileira
Sociedade Anônima
Local; Gunahara
Nome de emprésa
Ns. 852.738-739

Requerente: Indústria de Bebidas
Novo Oriente Ltda.
Local: Rio de Janeiro
Classe 42
Artigos da classe
N 9 852.732
BAR E SORVETERIA

AMARELINHO
rRequerente: Bar e Sorveteria
Amarelinho Ltda.
I.
Local: Guanabara
Classes 41, 42 e 43
Titulo de estabelecimento
N 9 852.733

PETROLATEX"
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Petrobrás Química
S. A. — Petroquisa
Local: Guanabara
Classe 28
Artigos da classe

Requerente: Irmãos Moura Ltda.
Local: Distrito Federal
Classe 8
Artigos: Na classe

'cre Pescado:
,"n" Weis-s LtdC1-.1
Requerente: Indústria e Comércio CM
Pescado A. Weiss Ltda.
Local: Santa Catarina
Nome de Emprèsa
N9 852.750-751

N9 852.745
MERCEARIA E AÇOUGUE

SARKIS
• Re q uerente: Sarkis Paulo
Local: Distrito Federal
Classes: 41, 42 e 46
N9 852.746

Requerente: Gilmar Graf
Local: Santa Catarina
Classes: 23 28 e 37
Artigos: Cartazes, cartões postais,
decracomanias,
flâmulas, letreiros,
maquetes, painéis, paisagem,
rótulos artísticos e taboletas

AÇOUGUE E MERCEARIA

BELO-HORIZONT3

ENGEBRÁS
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Engebrás — Engenha-ria
Especializada Brasileira
Sociedade Anônima
Local: Guanabara
Artigos na classe
Classe 50
Artigos na classe

Requerente: Juvenal Pereira Barroso
Local: Distrito Federal
Classes: 41, 42 e 46
N 9 852.747

KI-CHU-Á

Re querente: Antônio Felix Bezerra
Local: Distrito Federal
Artigos: Refrescos e águas naturais
e artificiais, usadas como bebid°4,
saber: A g uas gasosas, naturais ou
TERMOS DEPOSITADOS EM 12-6-68 artifiicais, caldo de cana, caldos de
frutas; guaraná, refrescos,
refrigeN 9 852.740
soda; sorvetes e
xaropes
Requerente: João Cândido de Oliveira rantes;
para refrescos
Local: Distrito Federal
Classe 43
Classe: 32
N 9 852.748
Artigos: jornais, revistas e publicações em geral
N 9 852.741
Requerente:' Fólio, Indústria e Comércio de Madeiras ' Ltda.
Local: Distrito Federal
Nome Comercial

Indústria Brasileira
Re q uerente: Carpa Ltda,
Classes: 18 e 49
Artigos: : Armas, munições de guerra e caça. Explosivos, fogos de artifícios. Jogos de tôdas espécie. Brinquedos e p assatempos; petrechos e
artigos para fins exclusivamente desportivos, exceto vestuários
N9 852.753

-13 R 1E
indústria Brasileira

Requerente: • Comércio e indús tria
Breei Ltda.
.
Local: Pernambuco
s., N9 852.742
N9 852.734
Classe 8
Artigos: Instrumentos de precisão,
in str umentos científicos, aparelhos
de uso comum, i nstrumentos e apare.
lhos didáticos, moldes de tôda esPe•
INDÚSTRIA BRASILEIR'm
ele, acessórios de a p arelhos elétricos
Requerente: Petrobrás 'uímiea
(inclusive válvulas, lâmpadas, toma.
S. A. — PetroquiSa
das, fios e soquetes.; aparelhos foitruDúsTRIit BRASiLEIRA.
Local: Guanabara
tográficos, máquinas falantes,
sais..
Classe 28
cos g ravados e filmes revelados
Requerente • Indústria e Comércio de
Artigos
da
classe
_
Pescado A. Weiss Ltda.
N9 852.754
Local: Santa Catarina
' InckiStria btastlékei
N9 852.735
Classes: 41 e 50 _
Artigos: Camarão Oco, salgado, desINDÚSTRIA E COMÉRCIO
Requerente: Fólio, Indústria. e Co- cascado,
congelado, crú ou cosido,
cifirièrcio e Indústrià)
mércio
de
Madeiras
Ltda.
DE . SOLVENTES, TINTAS •
com ou sem casca, carne de siri, co. Local: Distrito Federal
sida, congelada, farinhas alimen!,icias,
E 1/ Ppill7 P: Trimpn
Nome Comercial
la eos tas, mariscos,
Ltdà:,
peixes
frescos,
Classe
4
tequerente: Indústria n Comércio de
peixes salgados, prensados, em mr..!."•Mo
Nome
de
Emprêsa
Solventes, Tintas e Vernizea
Artigos: Laíninados, contra-placados f i l etncl^s, eotnelados, congelado
flTempo Limitada
Comércio e Indústria
de madeira, Madeira desdobrabracla l atn ,l os, em comervas, em salmoura, Requerente:
Brael Ltda,
Local: Guanabara
e materiais de madeiras aplicáveis
' extrato, em pastas e em, geléias;
Local: Pernambuco
Nome de mprêsa
construção
Captura e industrialização do peScedo , (Serviços de):

R2.7@

PETROFLEX •

BeI
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N e 852.755

MAMOSA
indústria tirasileira-'
Requerente: Importadora e Exportadora Mamosa Ltda.
Local: Pernambuco
Classe 8
ilitag as: Instrumentos de precisa°,
instrumentos tientifit os, aparelhos
ile uso comum, instrumento e aparefios didáticos, moldes de tarda espécie, acessórios de aparelhos elétricos
• inclusive válvulas, lâmpadas, tofotográficos, máquinas falantes, diapiadas, fios e soquetas), aparelhos
cas gravados e filmes, revelados
Ne 852.756

'fili.ortadora e Exporladul
Mansa Lida
y,?-eqlterente: Inipora.dora e Exportadora_ alamosa Ltda.
Local: Pernambuco
Noma de emprêsa
Na 852 . 757

SiDiTnrF.

Ne 852.70

Linhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, (nacos de mesa, estojos para óculos. em•
balagens de material plástico, cru halagens de material para sorvetes, estojos para objetos, espuma de .nylon,
esteiras, enfeites, enfeites para autoOW4
Abh.
moveis, eacoadores de pratos, funis,
fôrmas parad ôces, fitas isolantes.
filmes virgens fios de celulose, Sê.Requerente:. Banco Industrial de Per- chãs para bolsas, facas, guarnições,
guarnições para chupetas e mamadeinambuco S. A.
ras, guarnições para porta-blocos,
Local: Pernambuco
guarnições para liquidificadores e paClasse 50 .
Operações bancárias (Serviços de). ra batedeiras de frutas e legumes.
guarnições de material plástico para
utensílios e objetos, guarnições para
N9 852.762
bolsas, garfos, galerias para cortinas,
jarros, laminados plásticos, lancheiras, mantegueiras, malas, orinós, preadadores de roupas, puxadores para
móveis, pires, pratos, paliteiros, pás
de cozinha, pedras pomes artificiais,
porta-pão, pulseiras para relógios,
proteores para odcumentos, puxadores de água para uso doméstico, porta-copos, portaniquels, porta-notas.
porta-documentos, placas, rebites, rodinhas, recipientes, suportes para
guardanapos, saleiros; tubos, tijelas,
tubos para. ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhas, vasilhanees, vasilhames para acondicionaRequerente . Mos talento Exangélico de mehno, vasos, xícalas, colas a frio e
Alfabetização. das Igrejas Evangélicas colas nãoi ncluidos em outras classes
Assembléias de Deus Pentescotal
para borracha, para cortumes, para
Brasil
marceneiros, para sapateiros, para viLocal: Guanabara
dros, pasta adesiva para correias,
Classe 50
pasta e pedras para afiar. Esperil em
Artigoe. Na classe
pedra, em pó, em disco, em pasta,
para afiar, moer e desgastar. Rebolos,
/a(' 852.763-76e
adesivos para tacos, adesivos para Ia(trilhos, adesivos para azulejos. Anéis,
carreteis para tecelagem e guarnições
de material plástico para indústria
textll

1

N° 852.765

Itequerente: Lojinha santalice Ltda.
Local: Pernambuco
Nome de Emprêsa
No 852 . 758

TRANS1NTER

divisões, clivans, di..cotecas de maca
as. cap. ejtoçaden-as,
estantes, guascia-roupas, mesas, meei-ilhas para rádio e televisão, mesinlias
para máquinas de escrever, mamai
para fonógrafos, para rádios e para televisão, poltronas, poltronas-causas.
prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros, vitrines (móveis).
- NY 852.767

WONOPLApT INDOSTEA,
E-COMUCIO

LTrA,

Requerente: Magnoplast Indústria
e Comércio Ltda.
Local: São Paulo
Nome de Emprêsa
Nç' 852.769

NCUSTRIA BRASUIRA

Requerente: Reneral Telephone

Electronics do Brasil S. A.
Comunicações
Local: São Paulo
Classe. 8
Artigos: Aparelhos tcLegreficos, aparelhos de telecomunicações, aparelhos
de intercomunicação aparelhos transmissores, cabos telefônicos, fogões
equipamento (aparelho) para pressu.
risação, de ar seco em cabos telefônia
cos e aparelhos telefônicos
No 852.770

SATENE-SOCIEDADE

Local: São Paulo
Classes 32, 33, 28 e 50
ADMIMSTRADORA E
Ganero de atividade: Prestação de
serviços relacionado.: a importação e
TÉCNICA DO.
importação e exportaçao, despachos
nas alfândegas, câmbio, seguros, passagens, turismo, representações e corNORDESTE L TDÃ
retagem em geral; publicidade em jora
Requerente: Satene-Sociedade Ad- nais, revistas e publicações em geral,
figurar o título nos impressos
Pnnistradora e Técialca do Nordeste podendo
de USO daf Irma, tais como: cheques._
Limitada
envelopes, promissórias etc.
Local: Pernambuco
Classes: 32, 33, 38 e 50
Nome de Emprêsa
N, 852,759

MINI-MECO_
'Requerente: liazboim e Irmãos
Local: Pernambuco
Classes: 41, 42 e 43
Título
N9 852.1a1

ReqUerente: Jair War Careta
Classe 50
Local: Guanabara Atividade: Conjunto Musical

N0 852.766

CURSO (RAC,
s O PAULO- CARTAL

Requerente: Transinter, Passagens • S
Turismo Ltd'a.

Local: São Paulo

MAGNOPLAST
Indtletria Bragileiro

Classe 50
Artigos: Serviços para vendas de passagens e exploração de turismo
N" 852.768

Requerente: Magnoplast Indústria e
Comércio Ltda.
Loc:d : São Paulo
Classe 28
Artigos Reaipieiaies fabricados de material plastico, revestimentos confeccionados de substancias animais e
vegetais: Argolas, açucareiros, armações para óculos, bules, bandejas, bases tiara telefones, baldes, bacias, bolsas, caixas; carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas, caixas, coadores, copos, caixas, canecas, colheres, conchas, cestas para
pão, Cestinhas, capas para albuns e
paral itros, cálices, cestos, castiçais
para veals. caixa para guarda de objetos, cartuchos, Coadores para chá, descanso para pratos, copos e copinhos de
plástico para sorvete, caixinhas de
plástico para sorvete, colherinhas, gar-

IRAGS
indLUtria. Brasi1eir2

Requerente: Gcsção Grade Neto
Local: São Paulo
Classe 33
Insigne, de Comércia
N9 852.771

Sio Lourenço.. Bet.
de Minas Germit
Local: São Paulo
Reouerente: Simon Boehner
Clasaes: 33 e 48
Titulo de estabelecimento

Requerente: Pereival Lafer
Local: São Paulo
Classe 40
Ni 9 852772
Artigos: Armários, armários para be
nheiros e para roupas usadas, almoQU AN TUM
fadas, acolchoados para Móveis, bane00e, balcões, banquetas, berços, biom-`Indalatria
Brasileira
bos, cadeiras, carrinhos para chá e
café, conjuntos para dormitórios,
conjuntos para sala de jantar e sala
de Visitas, conjuntos para terraços, Réqueren , e : Dr. Alexandre G:. I‘
jardim e praia, conjuntos de armáBueno Sre.snersky
rios e gabinetes para copa e cozinha,
Local: São Paulo
camas, cabilas, cadeiras giratórias, caC.:asse: 50
deiras de balanno. caixa de rádios. col- Serviços de .-rigenbaria, construiu;
projetista e eletronica,
chões, colchões da molas, dispensas,

ill
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PROCEDA

li

/Requerente: Econi..rnico Autornaça e
pr ocessamento Ue Dados Ltda. ,
, "Proceda"
INDÚSTRIA BRASILERA
Local: Bailia
Classe: 50
:Requerente: Andeson, Clayton & Co.,
Artigos:
Na classe
$. A. Inclústria.s e Comércio
Classe: 38
Local: São Paulo
Artigos: Na classe
Classe: 41
Artigos: Rações em geral, concent, aReguei ente.: Glpian S. • A. G'onstiuN9 852.779,
do s proteicos, misturas vitaminada s e
ções ., incorpoiaçoe,:; e PlanejaSais inineirais, Para a alimentação de
mentos
aves e animais em geral.
Locai: isalria
-:•-Classes: . 50 — 15 — 38- — 23
N9' 852.774
Sola de Propaganda
CONUM1 CO AUTOMAÇÂO
E

P ROCESSAMENTO

DADOS' I.

TDA-

-.

DE

N9 852.784

Requerente: A. Amado Coutinho
Bahia
Classe: 52
A p licação' omnais e revistas
anpreas.

KISSIGAIc.

Requerente: Agro Industrial Agro
Industrial Agua Branca Ltda
Local: .Bahla
Classe:. 44
Aplicaeão: Acendedores de cigarros.
boquilhas, -cachimbos, carteiras de
couro, metal- para cigarro, charuto
fumo ou rapé, charuteiras, 2hart.ris.
cigarreiras. elgarrilhos. Ch2:9
'Iti)zeiros, cortadores de p onta &. ehard!os, euealiptol preparado para ciearros, ervas para fumar, fosforeira,
fumo. isqueiros, papelinh i; cort t,,,,
preparado para cigarro, oalha áarr,
cigarros, piteiras, p orta-cbarutoS, nora-cigarros, porta-fumo. porta 7an5
tabaqueiras, tabaco manufaturai
não, tubos de cahimbo ou rapé.
N9 852 77s
A CO
Ind.

ME

Bka,s

1

tOJA -MAGAZ 'NE
LONDRES
S tutu ado,t-Ba

e

1,:equerente: Manoel Gonçalves,
Tecidos Ltda.
Local: Bania
C4asses: 12
23 -- 24 -- 30 -- 31 -36 — 48
Títulos de Estabc,lecimento

Requerem e: "Aeomel" Agro ecol.:rolai .Exportariora Ltda.
I R E ig E
Local: .Babia
ind. Bitaa
Classe: 44
Aplicação: Fumo em pa"-a, em corda,
oicado, em rôlo. inclusive fumo em Requerente: Cornbrata Combinação
'rato. Charutos, ci g arrilhas, cigarros,
Brasileira, de Taabcos S. A.
k
ervas para fumar, rapé.
Local : Bahia N Q ?D2.777
Classe: 44
Art.igos: Na classe •
• 5T9852.785
O PESCADOR

Salvado!.

Requerente: SERPEL,
Serviços r
Publicações Es p ecializadas 1, Lia. nel
Local : São Paulo
Classe: 50
Artigos: . Na classe
N9s - 852.783-794

N° 852.786

!Requerente: ,Econunico Automaçã,-, e .
Processamento dc, Lados Ltda.
"Proceda"
Local: Bahia
Classes: 38 e h0
SMal de Propaganda
•
N9 852.751

N9 352.782

PLANCRIL

832.782

ME CADOS
E DA O S

852 775

nd. 84a4.

-N9

PROCEDA

requerente: EcenCmico Automação
r..ocessainvilw ue
Ltda.
" cucu'.
Req uerente: S. A. lhdústrias ReuLocal: tatua
nidas F. Matrazarro
Norrie ao Ernpre,ia
Local: São Paulo
Classe: 41
Ns' 852.780
Artigos: Produtos alimentícios e lngredientr:s de alimentos.

I

Requerente: &ERTEL --- Serviços cite
Publicações Espec:ali,:adas
Local: San e um
Clas-ic 9.• 32
Artigos: Na
Claras: 50
Artigos : Na cia;:se

requerente • Piangri I Planejamento
A g ropa.s tori 1 indústria e Com é te i o
13ah,ía.
E bailada
local: yah'ik
.•
Classe: ,
'Requerente: Bastos, Santos & Jia.
Artig os: Na classe
Local: Bahia
Classe: 33
Classes: 41- — 42 — 43 —. 32
A rtigos : Na classe
Titulo de Estabelecimento •

Litesaver

-MULTI UEST

Indústria Brasileira

Requerente: SERPEL — Serviços efit
Publicações Es pecializadas Ltda .
Local: São 'Paulo
Requeira te: Aercquip Sitánnerleana
Classe9 32
Indústria • e Comércio S. A.
Artigos: Na classe
Local: Guanabara
Classe: 50 .
Classe: 31
Artigos: Na classe
•
Aftgos: Conexões
metálicas para
N9s 852.793:795
mangueiras e tubos.
Nr9 852.787

Salvavidas
Indústria Brasileira .
Requerente : Aeroquip Sulamerieana
Indústria e Comércio S. A.
Local: Guanabara
Classe: 11
.
Artigos: Conexões metálicas para
mangueiras e tubos.
Números 852.788-390

Requerente: SCRPEL -.Publica çõe.s E soccially ada.s Ltda. de
Local: São Paulo
Classe. : 32,
Artigos: Na classe
Classe : 50
Artigos: Na classe
N9 s 8:52 797 /798

PES VISA
DE

EéEITAS

INDUSTRIA.
BRASILEIRA.

Requerente: SERPEL — Serviços de
Publicações Es p ecializada.s LtJa
Local: São Paulo
Classe 32
Artigos: Na ela:se
ss e:a 50,
ArtigeolsaN classe

Requerente: Drogacent2r
Loc 21: São Paulo
Cla,ise • 3
Artigos: Na classe
Classe: 48
A r t:gos: Na classe
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352.802
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N9 852.807

N9

852.811 •

(P) ,77/Ê
ndústrra arrasfleka
Requcrente: Joaquim Matias Sz. Cia.
Locai: Pernambuco
Classe: 41.
Artigos: Bananada, geiem de goiaba,
creme de goiaba, goiabada, -concentrado de go_aba, gorabacia em castra,
abacaxi em calda caju em cardo
Requerente. Da Milan Comércio
e jaca e mcatcla
Indústria de Roupas S.A.
Requerente: Companhia Timbiturnse
Loca l : Gu.:n .bara
I Revendedora de Autos e Motores
9 8i-•2.803
Classe: 36
Cotram
Artigos: Bermu ,1 s. .,3.quini, cekas,
Local: Pernambuco
rÃe.quetrentc: Johnssn & Johnson
cintas-1 ga • soutims
Classe: 21
Com sede em New Brunswick,
Artigos: Alavanca ao câmbio, amorN9 852 812
atado de Nov aJers-y, 134a6os
tecedores de vei cura, automóveis o
Unidos da América do Norte
suas partes integrantes, auto-camiClasse: 46
nhões e suas oeviks bancos de veíArtigo: Velas, fósforos, sabão coculos, bicicletas e suas partes Inte1111
,11111,
i
111
mum e datergento.s, anil e preparagrantes, braços para v-icultis, caloções para a lavanderia, artigos para
tas, câmaras de as para veículos," caAÇÚCAR
VOnselvar e polir,. inclusive panos
mionetas, " carrocerias chapas para
para 1 mp a- e estr.. ga,
verculos, chassis, direções de veículos,
elevadores, escotilhas, freios, hél_ces
U 332.800.
de veiculos, man:velas, mola; clJ veículos, motocicleta; e
partes integrantes, druous, para-brisas, parachoques, para-lamas podas de câmbio, radiadores, pneumáticos, •iontões da veículos e varetas para
veicit'y,s
1R,equer'ente: Die?sar, wasingtan
N9 852.808
Pereira & Cia. Ltda.
Local: Pa t ana
Classes 3 e 43
Requel .:34.c.; iimokrtn, xjmo iz Cia.
Lr•cal:. P.srnanalmco
N9 3152.813
Classe: 41
Artigo : A-•,Ucar
N9 852.804
R-Na:rente: Preformed Line
---reaeFlwicueD
Products Company
210cal: Em Cleveland. Oh .1c. E_ tados
'
)Ç_
Uni-os da Airr'rc:a no "Norte
rir'121\EZiarr.21
Classe: 8
az
Artigos: Aceseórics par cordões eléift•
tricos, cochas de cabos, fios e guarg
22:052. r. para ptsst 's e linhas de transmis ão, a saber: bastõ 9s e arames de
nforço, emendas, protetores de linha,
PROMEngí.,;,varetas de emenda, reforços de tomadas, em Andas ati• :linha, pontas
Requerente: De Minus Comércio e
cegas, pinos de te: a one, agregados de
Indústria de Roupas S. A.
pino e braçadeiras, varetas de amarLocal: Guanabara
Requerente: Banco Predial do Estado
ração, sistemas .1 esusperr rao para
Clas_e: 36
do Rio de Janeiro S.A.
ecanlores, -.nortes ta:renciais, penArtigos: Bermudas, Biquini, calças,
Local: Rio de Janeiro
a porta-fios; cabos tlétticos e.
cintas-ligas
e
soutiens
Classe: 50
ca ss, fois e arames
Artigos: Opera%es bancárias
352.809
N9
N9 C2.801
N9 852.814
ftequerente: Labonobel S.A.
Indústr' a Farmacêutica
Local: Guanabara
Nome Com srcial
N9 332.805
N

WZ'

N

suas

EXTRA REFINADO

•

•

'frit ER:

5:-Elap

PMMAL

'D

q/LAke-A9

c)b-n

DUCCEW[ftt

Requerente: Moinhos Unidos Brasil
Mate S A.
Local: Paraná
Class? : 41
Requerente: ,Estale:ros Nordeste S.A. Requerente: De Millus Comércio e
Artigos: Erva, mate
•
Local: Pernambuco
Indúcstria de Roupas S.A.
Na 852.315
Local: Guanabara
Classes: 20. 21 e 33
Classe: 30
Titulo
Artigos: Bermudas, Biquini, calças,
N9 852.8%
cintas-ligas e soutiens
~rente: Imobiliária Jobar S. r. .
Local: Pernambuco

6

Class:n 16

6

Argila perpara da, aramasazulejos, balaustres, balcões, ba.
blocos
para const:uções e paEWs,
ffiblentaçâo , eaixas de cimsnto, cai921los, cal para construções, chapas
ra construção, cornijas de conweto, divisões pré -fabricadas, esqua-• 'farias, estaque, fôr- - ns, frisos, gu.chets.
j!L &S, /ambi*Is. macadame, mãoorei rp'laetr 9s, t, ' .-, wirtó,:s, tacos,
.3!..tulaes t21 ?,s. ''. • .1 -• Tm - zionas
a
Vig :.5; 5 . CG
•
gos:

I r.:

0

N9 852.810

Pahine en
Indústria Brasileira'

g

C

Requ:rente: Joaquim Matias & Cia.
- Indústria Brasileira'
Local: Pernambuco
Classe. 41
Requerente,: De Minus Comercio e
Artigos: Bananada, gel&a de goiP•bik,
Indústria de Roupas S.A.
creme de goiaba, goiabada, concenReduert_-ftte: Moinhos Unidos Brasil
Local: Guanabara
trado de go:aba, goiabada em calda,
Mate S. A.
Classe: 35
abacaxi e rncalda, caiu em calda e Artigos: Bermudas. Biquini, calças,
,
Class: 41
Artigos: Erva mate
jaca em calda
cintas-ligas e soutiens

/
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Classe: 28
Artigos: Artefatos e produtos acabados cie origem animal, vegeGal e mineral não incluicios em cubras classes;
artefacos
suostâncias qwmicas siáL
inciuidos em oucras ciasses.
c ia-se: 29
Escz:sas comuns ts.J.,a
Jas nas, cia_ses Ü, 11, .7 e /18) espa
naaoses e vassouras
•
30
Sustigos: Cuseue-t....a,s, bengalas e
suas parLes isgiantes.
boi "b25/e2i.:

Seção III)
N 9 852.832

"Tullio

de 1968 2877
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integrantes; pneumáticos de veculosl
pontões de veículos radiadores para
veículos; raios para bicieletas; e ebocadores e suas
partes integrantes;
reboques; e suas partes integrantes;
remos; rodas de veículos; selins; toletes para veículos; tratores não agrícolas-veículos e suas partes integrais..
tes; trens e suàs partes integrantes;
troles; troleibus g suas partes integrantes; trucks e suas partes integrantes; vagões e suas partes integrantes; vagonetas e suas partes integrantes; varais para veículo; vasisStas para veículos; veículos.
Requerente: V melo Menezes
de Oliveira
Classe: 6
Local: Chisnaliara
INDÚSTRIA F
Artigos: Motores, câmbio e 'suas pe<4
Classe: 8
ças, a saber: aneis de segmento; ar..
Artigos Discos gísavados, (viscos
! ,íZsírlierente: W. A. Simões, Dias & ranques de motores; bielas; blocos de
sonoros
Cia. Ltda. motor; bronzinas; cabeçotes; câmN ç 852.817
Local: Guann s as a
bios; camisas; carburadores; carters;
•
Classe: 2
cilindros; cubos; dínamos; discos de
Artigos: - Talco para cães
embreagem; embolos; excentricon
filtros de óleo; juntas para motores;
N Q 852 83sa535
e câmbios; mancais; mecanismos de
motores; motores; pistões: planeta,
rias; platinados; polias; rolamentos;
segmentos; virabrequeins.
Classe: 8
Indústria Brasileira
Requerente: Expresso-Aéreo S.A.
Artigos: Acessórios elétricos ou não
Local: Guanabara
para veículos em geral, a saber: —
Classe: 50
acendedores de cigarro; acumuladoServiços: Serviço de Coleta, transres; alto-falantes; amplificadores de
porte e Distribuição de Correspon- Requerente: Supermercados Peg-Pag
som; antenas; aparelhos de ar refri,
dência Agrupada
S.A.
gerados; aparelhos de rádio; apareLocal: São Paulo /
lhos reprodutores de 'som; aparelhos
N 9 852.818
Artigos: Veículos e suas partes intesonoros; aparelhos toca-discos; bagrantes exceto máquinas e motores.
terias; bobinas; bombas de ar não
Classe: 22
mecânicos; buzinas; calibradores de
Artigos: Fios em geral pasa - tecelapneus; condensadores; cometas elégem e para uso comum. Linhas de Requerente: Silveira
Castello Ltda tricas; cometas para veículos; diaLocal: Sã- ?aulo
costura, para bordar, para tricotassem,
fragnias; extintores de incêndio; ft),
, etc. (exceto barbante).
rolatetes; faróis; fios para veículos;
- Class 21
•
Classe: 23
Artigos: Veículos e suas partes inte- (chicotes) ; fusíveis; gravadores de
indústria Brasileira
Artigos: Tecidos em geral
grantes, exceto máquinas e motores, fita; lâmpadas; lanternas; medidoClasse: 24
a saber: — alavanca de câmbio; am- res de gasolina; de temperatura e de
Artigos: Artefatos de algs,;ão, câ- bulâncias
e suas partes integrantes; carga para dínamos; mostradores;
Requerente: João do Souto Pereira nhamo, linho juta, sêda, lã e outras amortecedores de veículos; aros para paineis; rádio; relays; relógios; re..
fibras, não incluirias nas demais elas- veículos; automóveis e suas partes in- selas de alarme contra ladrões; sinaLocal : Guanabara
.
ses
•
Classe: 2
tegrantes; auto-caminhões e suas leiros de direção; sirenes; suportes de
Artigos: Apanha-moscas, banhes para
partes integrantes; auto-motrizes e ap arelhos elétricos; taxímetros; teranimais, baraticidas, defumadores.
. i suas partes integrantes; aviões e suas mostatos; toca-discos; transistores
desinfetantes em líquido e em pó, de-:
velocímetros; ventiladores.
!partes integrantes balões para naveSodorantes, formicida, fungicidas, ingação e suas pastes integrantes; banseticidas, preparados pesa afugentar
1\1 9 852.836-837
ces de veículos; tascas e suas partse
insetos, remédios para animais, salaegrantes;
C;•.-5 e suas partes inbão desinfetante, sabão para fins ve;egrantes; bicicesss e suas - partes inL AVANDERIAterinários e unguentos veterinários.
tegrantes; bondes e suas partes integrantess botes e suas partes integranN 9 852.8197824
IMPERIAL DE PETROP01.19
;se ;. braços posa veículos; breques;
calotas, câmaras de ar para veículos;
camionetas e suas partes integrantes;
Requerente: Orlando do Nasclment#
caminhões e suas partes integrantes;
Requerente: Grande Camiseiro Ltda. canoas e suas partes integrantes; carLocal: Guanabara
Local:
Minas
Gerais.
retas e suas partes integrantes; carClasses:-33 e 50
•
rinhos de mão e suas partes integranT. estabelecimento
Nome Csmercial
tes; carroças e suas partes integranClasses: 33 e 50
tes; carsocerias; carros irrigadores e
Ns 852.830
suas partes integrantes; carros moT. estabelecimento
tores e suas partes integrantes; carros reboques e suas partes integranN° 852.838
-rd
tes; carros tanques e suas partes integrantes; cascos de embareasões;
chapas para veículos; chassis; desliCANAA PUBLICIDADE!'
gadeiras de veículos; direções de veículos; dirigíveis e suas partes inte°
apra veculos; eixos de veículos; ele- Requerente: Canaã
Publicidade ata
vadores; embarcaçõ.ss e suas partes
• •
integrantes; engates de veículos; esLocal:
Guanabara
RequerenCe: Padrobel — Tecidos e cadas rodantes; escotilhas; estribos
Confecções Ltda.
Classes. 32 33 — 50
de veículos; freios de veículos: fronLocal: São Paulo
teiras
para
veículos;
furgões
e
suas
Nome Comercial
partes integrantes; guidões para veíNT' 852.839
N9 852.831
culos; hélices de veículos; jangadas;
lanchas; e suas partes integrantes;
Requerente: S.A. Cotonifício Gávea
lemes; locomotivas e suas partes ine
Vocal: Guanabara
•
tegrantes; manivelas para veículos;
Classe: 25
mastros; molas de veiculo motocargas
Artigos: Imagens; e g ravuras, estáVS.°
e
suas partes integrantes; niotocicletuas, estatuetas, estampas, manequins
tas e suas partes integrantes; motoe análogos, quaisquer obras de pinciclos e suas partes integrantes; motura e escultura não incluirias emn outogrugões e suas partes integrantes;
tras classes.
motoretas e suas partes integrantes;
Classe: 26
•
naves e suas partes integrsantes; naArtigos: Artefatos de madeira, osso
vios e suas partes integrantes; Ônibus
ou marfim, não inclu í dos em outras
Requerente: Canaã Publicidade JUN
e suas partes integrantes; .pasa-brlsas
classes
Requerente: Brunner & Co., Ltda. de veículos; para-choques; de veíLocal: Guanabara •
,,/
Classe :27 Local: São Paulo
culos; para-lama de veículos;.. pedala
Classe: 50
Artigos: Artefatos de calha u fibra.
Classe: 33
de
câmbio;
petroleiros
e
suas
partes
Artigos: Serviços de publicidade ertit
não incluidos em outras classes.
Classe: 33 — Expressão
integrantes; pick-ups e suas parte'
Gera/
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----tuarao, enchammo de pano, enjeites claa
852.840
pano, entremeios, entretelas, tehros para
limpeza, lascara fitas, lata as, franjas.
laços, nesgas, pannahas paasamanartas,
pcan-pons, ri:ndas, sacas. saco.as„, sacos.
sianinhas. te a . ; para bordar, siezes
( !asse: 3/
Comem(' e
Requerente; Hanus
Artigos. Aao.alaactos para: cama cadei1nd • Iria Ltda.
po.tionia, cobertas para CuIlld e
ras
Local: Guanabara
mesa; cobartortd, co.chas. tara:Oca froCasse: 50
nhas, guardanapos, guarniçaes para
àartigos: Prestação de serviços de anu- cama e mesa, mantas para cama, ima
. nização de materiais contra o felgo
çois, panas de prato, panos para: e obr ,r
ou enfeitar móveis, cobrir alimentos e
IN- 852.841
para cozinha: toa.has de: altar. banho.
mesa, rosto

'1 fitV.10a, DPO.iITÀ3S
12-6-68

HWUS

.

8IEXIMiCINA
Indústria Brasiieira

R9-1'ieraitte • In:inata:a de 'Dotas
Auen-a Ltda.
Local: não Paula
(.,lasse. 1
Ali 1205: Acatai:et, p e.:tal:ia:juras, acetonas, adesivos autmicoa, aguarrás,
álcool, itnilinas, imti-uxiciatii:cs, arsénico, azotos, azul na plussia, azul ulisamar, banhos de gai,,tai.:,,aatto, lei:,sina, betume, bismucos, catalisadoles,
852.647-819
ásiratos, cloreto m, csa o, c.itrificadores,
corantes, córes a álc:ol, ciistais
INDUSTRIA 8RASlifIRA
soda, etescorant•a,
assa os tiniu-1iCOS, diSSOiVCritES, eh, i;ileol, glicose,
substancias
para
deacarar,
matériaa
Rrente: Mimas; — Cornarei° e
corantes animaia, min a ra:1s, e vegeIndústria . Ltda.
tais, nrawarlas-primas qui 31 cea.s,
Local: Guanabara
'fanfes, óxido as anamania, oxiclos
Classe: 1
metálicos, pigmentoa ou vires para
amei, potassa, preparaca aa para diArtigos: Uma preparação química, imaluir tintas, pleparações pa..a decomnizadora de materiais contra o fôgo
por ou dissolver gorduras óleos, preparações para impedir a corrosão dos
N 852.842
melais, prepai ações para impermeabi¡inça° cio cimento, preporações pre1
servativas cio pedra, de madeira, aos
tijolos, dos metals e ais paredes, preRetplerentai; Padrearia de Tintas
servativos contra a ferragem, preser;ancora Ltda.
P arque tesidenciai
vativos contra a uni ;,lade das P are
Local: São Paulo
s , produtos para rcavis ar e refres--de
IClasse: 1
pnittuas, prussis iu de potassio, seVicente de Carvalho Artigos: Acetatos, acenticadcres, acato - cas'
cantes guimicos, soda caL .inada, soda
nas, adesivos químicos, aguarrás, álcool, cáustica soluções imo:.
abilizántes,
aolva.nteS, terebintina, trinner, VaFiRequerente: São Roberto Indústria !anilinas, anti-oxidantes, arsênico, azotos,
lina,
vernizes e ince:mio
azul da prússia, azul ultramar, banhos
e Comércio S. A.
Classe: lã
de galvanização, benzina, betume, bisLocal: Guanabara
Artigos:
Argamassa
pra. a construções,
matos
catalizadores,
cloratos,
clorates,
chapas piará construção, rstuque, IõrClasse: 33 — Titulo
cloro,
clarificadores,
corantes,
cõres
a
áll
nos, frisos, irailacõea ue marniore para
cool, cristais de soda, descorantes, deter- construções, impermeaa i lizadares de
852.843
ais osguaiacos, dissolveutes, giz. glicol, argamassas, massas pata parede, pel glicose, substancias para descorar, maté- ças ornamentais da cimanto ou Osso
li rias
- corantes animais, minerais e vege- para tetos e paredes, pisos, tintas
tais,
matérias primas quianicas, oxidantes, para paredes, muros, portas e janelas
PUDDIN'HEAD
Classe: 28
óxido de antimônio, óxidos metálicos, Artigos: Argolas,
bandejas, chapas,
pigmentos ou côres para zinco, potassa, cestos, caixas para guarda de objeRequerente: Colgate-Palinolice
preparações para diluir tintas, prepara- tos, espumas de nylon enfeites para
Company
ções para decompor ou dissolver, gordu- automóveis, massas an t i-ruídos masLata: Nova York, Estado de Nova ras e óleos. preparações para impedir a tigue, matéria, plástica, ou sintética,
York, Estados Unidos da América
corrosão dos metais, preparações para impermeáveis a saaer: sacos, sacolas,
colas industriais, esmaltes exClasse; 41
impermeabilização do cimento, prepara- bõlsas,
ceto odontológico e de toucador, esArtiao: Pó instantâneo paraptidim
ções presersativas de pedra, de madeira, permacete preparado, gomas preparados tijolos, dos metais e das paredes. das não de ciaras classes, lacres, exlaa 852 844
preservativos contra a ferrugem. preser- ceto de escritrtrio. oleina óleos para
vativos contra a umidade das paredes, pintura, parafinn prepaiada, pós para
aredutc para reavivar e refrescar pio- moldagem, resinas preparadas, revesde potássio. secantas timentos, sabões para usa na indúso ras, prussicto
tintas exceto de outras claases,
qulnaccs, soda calcinada, soda cáustica, tria,
vernizes, exceto para lustrar e
de
sioluções imperineabilizantes, solventes.
toucador
terebentina. thinner, vasilina. . ernizes e
zircônio
N9 852.853
Classe: lo

NO FIRE

Artigos: Argamassa para emistrtiçõzs,

alante: .Ternoplai — Serviço,
Venicot: de Planejamento Ltda .
Local: Guanabara
Cla, se: 50
.95'rviços: Serviços técuicos profissionais
dc engenharia. arquitetura, estudos e piaItajani,,ntos ecoa:ati ras -- financeiros e
imobiliários
N" 852.845-846

BLEXCETINA
Indústria Brasileira
Requerente: Tharésé Quic
Local: São Paul
Classe: 24
Artigos: Adi:imos de pano, •alaniiires,
bólasas, bordados, borlas, brocados, cadaraos, capas para: móveis, raquetes e
instrumentos musica:s; cordões de qualquer tecido debruns. eli'etticos para ara-

chapas para construção, estuque, Raros,
frisos, imitações de mármore para coastrações, aupermeabilizadores de argamassas. massas para parede, peças ornamentais de cimento ou gêsso para tetos e
r:de. , pl.;13,, tintas para paredes. latiraa. aorta; e janelas
28
ittgeltis, bani:hajas. chapa-.
to ,. caiai.. para guarda de objetos. espumas de nyloa, enfeites para automóveis,
massas anti-ruidos, mastigue, matéria
plástica ou sintética, impermeáveis a sabre: sa lto:, sacolas, bolsas, colas industains, carnaltes, exceto odontológico e de
toucador, espermacete preparado. gomas
preparada:: iaio de nutras cl aa-es, lamass,
exceto de escritório. oleina. (Maios para
pea tura parafina preparada, pós para
moldagem resinas preparadas, revasta
mentos, sabões para uso na indústria,
tintas exceto de outras classes. aornii..-ea
cacete) para lutar ç, de toucador

slu:lio de 1968
misalas, calções. carpia as, cartola
(saletas, corpinhos, ceroulas, cuecas,
chapéus, solidéus, "dallmans , acharpç:a, estolas, golas, gorros, galochas,
gravatas, guarda-pá, capa jaquetas,
lenços, leques, "liseuses", ligas, librés,
melas, palas, paletós, pantuits, pijamas, punhos, "peienoirs", peitos e
peitilhos para camisas e blusas, peleriflas, polainas, "puliowers", quimonos, quepis, "robe de chambre" souPas para o trabalho, roupões de banho, saldas de praia, saídas de baile,
saias, sapatos, sapatilhas, sandálias,
"shorts", sungas, "sluek.-s''. "sweaters"
suspensórios,
soutiens,
sobretudos,
toucas, "taillcurs". turbantes, uniformes, uniformes para empregados, vestidos, xales e "westans"
N" a5a.851.

Requercate: Casimira silveira a;.4.
Indústria e Comércio
Local: Santa Catarina
Classe: 36
Artigos: Pede variar em ceares e dimensões e serve para. assinalar:
Vestuário, roupas feitas, semiconfeccionadas ou sob medida, peça homens, senhoras e criancas e de esporte, a saber: anáguas, aventais,
"baby-lolls", batas, babadores, boa:,
blusas, blusões, boinas. onés, °leras,
calçados, "cache-oolls", camisolas,
camisolões, cominações, casacões, costumes, capotes, calças, calça-saia,
chinelos, cintas, cintos, camisas, camisetas, calções, corpetes, cartolas, coletes, corpinhos, ceroulas, cuecas, colarinhos, cueiros, chapéus, solidéus,
"dollmans", echarpes, estolas, golas,
gorros, galochas, gravatas, guarda-pó,
capas, jaquetas, lenços, • legues, "Iiseuses", ligas, libres, meias, palas, paletós, pantufas,
pijamas,
punhos.
peignous , peitos e peitutioa para
camisas e blusas pelerinas, polainas
"millowers", atinatmos, (melais, "robe
de chambre", reupaa para o trabalho,
roupões de banho, sardas de praia,
saidas de baile, saias sapatos, sapatilhas, sandálias, -shorts", sungas.
slacks, "sweaters", suspensórios, soutiens, sobretudos, toucas, "tailleurs"
turbantes . uniformes, unifinmes para
empregados. vestidos, xales e
westons"
\": a52.855

,-

indústria Brasiieira

Requerente : Ca.,itna-0 :ii:veira
Indústria e Comércio
"Loarl santa Catarina
classe: 3ti
Artigos : Poda, variar an cores e dimensões et ssr ve para assinalar:
Vestuário, roupas feitas, scmi-confeccionadas on sob medida, para homens, senhoras e crianças e de esporte, a saber: anáguas, aventais,
"baby-lolls", batas, ^ babadores, boas,
blusas, blusões, boinas, oDés, boleros,
enleados, "cache-cens',
camisolas,
cam isoloas, combinnõas, casacões,
costumes, capotas, calcas, calça-saia,
ahineles, dotas, cintos, camisas, ca-

Indxstria Erasiiewa
otai _rent e : augusto Klinunea
Local: Santa Catarina
Classes: 29 e 48
Artigos: Escóvas para chão, pias e
para sapatos, escovões, espanadores,
puxadores de água vassouras, vassourinhas; e escetvas para dentes, para
roupa, para unhas, para toucador,
para pestana, para :fios e pentes

DtAmo OFICIAL (Ser.:,o

Quarta-feira
352. 85t;

de 1.9J3

861

Nr-

SfH9A5 LIREGAS
RÁPIDAS LIDA.

IlflutiniIIR

Requerente : Sendas Entregas Rá,L1das
Limitada
Local: Paraná
Nome de emprêsa

Indústria Brasileira

832.272

VERAFEM
Requere-l..-: The Dr.:John Compan,
Local: Esi mios Unidoa ria
(ilasse: 3.
Artigos: substâncias - químicas, oro,
cintos e preparados para serem
na 'medicina ou na farinâe:er
N9

852.873

NP 852.868

Requerente: Augusto Klimruek S . A.
Local: Santa Catarina
Classes: 29 e 48
Artigos: Escôvas paia chão, pias e
para sapatos, escovões, espanadores,
puxadores de água, vassauras, vassourinhas; e escôvas para dentes, • para
roupa, para unhas, para toucador,
para cabelos, para prestana, para
cílios e pentes
N9 852.857

ASCEN.DR01,,

Samantand
Requerente. A. Serbbn
Local: Alagoas
'Classe; 41
Artigo: Café torrado e moído
TÉRMOS DEPOSITADOS EM
14 DE JUNHO DE 1968,
Ns. 852.862-864

BETU NORTE
INDÚSIRI4 BRASILNA

Indústria Brasileira
Requerente: Augusto Klirnmek S.A.
Local: Santa Catarina
Classes: 29 e 48
Artigos: Escôvas para chão, pias e
para sapatos, escovões, espanadores,
puxadores de água, vassouras, vassourinhas; e escôvas para dentes, para
roupa, para unhas, para toucador,
para cabelos, para pestana, para cílios e pentes,...
N9 852.858
2S'11; E. MEU FILHO

Requerente: Alexandre Rezende
S.: Companhia, imitada
Local: Pernambuco
Classe: 4
Artigos: betumes emulsionados, em
bruto ou parcialmente preparados.
Betume industrializado
Classe: 18
Artigos: impressos de uso da firma
e para usado em placas, letreiros, luminosos, veículos e outros fins
publicita-Fios
Classe: 50
Artigos: prestação de serviços atinentes • ao ramp de industrialização
de bettune. Betume 'industrializado
N9 852.865

Reauerente: A Saniaritana. S. A.
Confecções • Infantis
Local: Rio Grande do Sul
Classes: 28 e 32
Classe: 28
Artigos: artefatos de produtos acabados de origem animal, vegetal e mineral não incluídos em outras classes;
artefatos de substâncias químicas não
incluídos em outras classes
Classe: 32
•
Artigos: jornais, revistas e publicações em geral. Albuns e Programas
radiofônicos. Peças teatrais . e
cinematográficas
7•75 852.869

ADI scúpio

Requerente: E. R. • Squib á.: Sons rue
Local: Estados Un odisad:j nau.
Estados Unidos da América
Classe: 3
Artigos: u mantidepressivo com efeitos tranquilizantes suaves
NP 852.874

ALEXANDRA
MODAS
Requerente: Alexandrina de Lima
Roda
Locai: Rio de Janeiro
Classes: 33 — 36 e 50
Título
NP 852.87

Requerente: Folo Schuartz
Local: Paraná
Classes 32
Artigos: revista impressa
NP 852.870

Requerente: Planus Editora Uru.
Requerente: Editóra Codax Ltda.
Local: Guanabara
Local: Guanabara
Classe: 25
Classe: 32
Artigos: gravuras - obras de arte
• Artigos: Álbuns, almanaques, livros
Requerente: "Scõpio" Artes Gráficas
impressns, . revistas impressas, fascíClasse: 32
culos impressos, e publicações ime' Editôra Ltda.
pressas em ,cera]
Artigos
edições
jornais — revistas
Requerente: Sendas Entregas Rápidas
'
Local: Paraná
-Limitada
— livros e álbuns
Classes: 32
38- e 50
Local: Paraná
2,1‘? 852.859
N.• '852.876
Classe: 32
Classe: 50
SELEÇÕES DO LAR
Artigos: transportes e entregas de Artigos: jornais, revistas e publicaPLARIUS [DM!~
em geral. Albuns e programas
cargas e encomendas (serviços de) ções
Requerente: Edit6ra Godes Ltda.
radiofônicos. Peças teatrais e
N . 852.867
eineMatogTáficas
Local: Guanabara
Requerente: Plauus 'Editõra Ltda.
Classe: 38
Classe: 32
Local: Guanabara
Classe: 25
Artigos: papel e sei2.5 artefatos, livros
Artigos: Álbuns, , almanaques, livros
não impressos etc. não incluídos nas Artigos: gravuras — obras de adi
impressas, revistas impressas, fascíClasse: 32 . classes 16, 44 e 49
culos impressos, e , publicações
Artigos: edições
jornais — revista! •
pressas em geral
Classe: 50
— livras e álbuns • .
N'0 852.860
Artigos: artes gráficas (serviços de)
N9 852.877

ENDA

FABOR

N.' 852 ;71

"Stúaiol Artes Uráticas
- Editara- tida.

INDOSTR:A BRINSILDRA.

Requerente: Petrobrás Química, S.A.
Petroauisa.
Locil: Guanabara
Classe:
Artigos: r)a classe

Filho R
Classe: 41
.Artiges: café em pó

A.rt - Studtos

Gráficos

Copacabana Ltda.

Requerente: Juan Eduardo Toulier
Gi áfiens ; Storace e Matilde Augusta rde Matos
:
e
Ltda. .
Local: Guanabara
1. °Ca.: :
ra n á
Classes: 25 e 23 ..
N n/ e (1 e emprésa,
Titulo

jio,) , )F- KNAL
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N° 852.01

No 852.896

Na. 852.878-879

'

J1 2 -,(5 r? 1 -"--3

(Segtáo

11 UM ESTRANHO.., UM GLIENTS..

Litain Pa.iicfpações.
Limitada
D.sitribuidoitequerente: Dispeme
Local: São Paulo
'• ra de Peças e Metais Ltda.
Classe 50
Local: São Paulo
Requerente: Bra.slialia Turanno e
Classe 5
Artigos:
Serviços
de participaçõas
Despacho Ltda.
Artigos: Na classe
empreendimentos
Local:
São
Paulo
Classe 21
Classe 33
Artigos: Na classe
Ns. 852.902-903
Frase de proaaganda
Ns. 852.880-892
N9 812.897
1714 0100

E N . GET1141.1i
(Znatistria Brasileira

INDUSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Lemar S. A. Comércio a
Serviços de Automóveis
Local: São Paulo
Classe 5
Artigos: Na classe
Classe 6
Artigos: Na classe
Classe 7
Artigos: Na classe
Classe 8
Artigos: Na classe
Classe 11
Artigos: Na classe
Classe 14
Artigos: Na classe
Classe 21
Artigos: Na classe
Classe 31
Artigos: Na classe
Clase 34
Artigos: Na classe
Classe 36
Artigos: Na classe
Classe 39
Artigos: Na classe
Classe 47
Artigos: Na classe
Classe 50
Artigos: Na classe
-- N9 852.893 •

aia ir:32.W)%

Requerente: Jerzy Ma teusz roinbluki
Local: São Paulo
Classe 50
Artigos: Consultoria técnica, económica, inclusive fiscalização de transportes em geral
N9 852.898

S O P B. R 4, le
tadtistria Brasileira'
Requerente: Jerzy 1Vialeuz Kornbluh
Local: São Paulo
Clacsai 50
Artigos: Consultoria técnica, econômica, inclusive fiscalinção de transportes em geral

Recpievetite:

BRASILEIRA

Estabelecida em . São Paulo _. .
i
Classe. 41
1 Artigos: Extratos e nusturas vegetais
para a indústria i 3,:acétltica,,
rn
exA D 1 Ç "Á O
tratos vegetais e m:aturas vegetais
para bebidas ..aleoól ica.s ou não essumas para bebidas, essências para
Requerente: Adição — Distribuidora bebidas ai ,..,calvicas, para balas, para
de Títulos e Valôres lVfubiliários Ltda.
dôcas e pra alimentos em geral,
Local: São Paulo
refrigerantes
Classe 25
N9s 852.907/908
Artigos: Albuns, ações, apalices, bônus, cartões postais, cartazes, clichês,
decalcomanias, desenhos, diplomas,
flâmulas, fotocópias, estampas, gravuras, fotocópias, maquetas, mapas,
(NDÚSTRIA (OASILEIRA
mosto rios artísticos para propagtanda, painés, slides, sêlos, projetos e tí- Requerente: Strina
Cia, Ltda..
tulos, figuras desenhativas, cartas
Local: São Paulo
geográficas
•
Classe: 1
Artigos: Papéis hiaiográfieos, papéia
Classe 50
albuminados, papas sensíveis, PaPéls
fotograficds
Artigos: Distribuição de tituleis e valôres mobiliários, crédito, financiaClasse: 38
mento, investimentos, câmbio, opera- Artigos: Papel cie -desanha, papel ab.
ções bancárias em geral, administra- sorvente papel aluminizado, papel celofane, papel crepon, papel carta, pação, incorporaç es, participações, em- pel
de celulose, papel de linho, papel
preendimentos e transações imobiliádo s.êcle, papel encerado, papel esrias
tanhado, papel impermeável, papel
linha d'água, papal pa.a ebrulhca papel
para ancalernação, papel para
N9 852.904
impressão, papelão para quaquer fim,
pastas de cartolina

COPIAZO'

N9 852.899

9

Arn:A.

„..CINDEIIELA
ilndastris Brasileira

1Pi p úsTRIA

TISTRIBUIDPRA
DE TITLTLOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA.

N9

852.909

CONSULTORIA DE DISE"

Requ_ien,e9 Coluna S. A. Gráfica,
çrçO E ORGANIZAg0 DE
Jôgos e Brinquedos
Requerente:
Adição
—
Distribuidora
Local: São Paulo
de Títulos e Valôres Mubiliários Ltda.
EMPRÉSAS S.C.
.
LTDA•
Classe 49
Local: São Paulo
Artigos: Automóveis, aviões de brinNome de Emprêsa
Requerente: Consultar i a de DireçãO
quedos, baralhos, bercinhos, bolas pae Organização de Emprêsas S.C. Ltda.
ra todos os esportes, boliches, carriLocal: São Paulo
nho,s dominós, damas, figuras de
N9 852.905
Nome Comercial._
aves, animais, objetos e pessoas, bonecos e bonecas, jogos de armar, que1-19 852.910
revolver de brinquedo, raRequerente: SOCIMAG" — Sociedade bracabeças,
quetes,
passatempos
de
papei
para
,Distribuidor a de Títulos e Valôres Pintar, recortar e armar, rifas, miniaCLUBE DO
Mobiliários Limitada
tura de móveis, snookers, tênis de meLocal: São Paulo
sa
e
tômbolas
Classe 50
INVESTIDOR
Artigos: Na classe
N9
852.900
-N9 852.894
Requerente: Der iVal Distribuidora
de Títulos a Valodes
•
Sociedade Litnitada
BOOIMAG - RUMAIS DISTRIBUIDOR,
Local: São Paulo
RODAFUSO
DE Tntru.s = 12LEÀEJ ':(Dsr,s(pr,Q;,
elasie: 50
Indústria Brasileira
Artigos: Serviços, para atividades de
ou
relacionadas
com distribuição e
INDUSTRIA BRASII.E.IRA
ntermediação de aiote, mobiliários
Requerente:
Hans
Rudolf
Kittler
"
—
Sacie•n•••nn•
n-..•nn••n•1
ReRequeren te: “Socima g
Local: São Paulo
de Títulos e VaroN9 852.911
dade Distribuido ra
R
-qu,rente:
Paaclutos
Nardi
Ltda.
Classe 11
reS Mobiliários Limitada
Estabelecido em: São Paulo
Local: São Paulo
Artigos:
Arruelas,
argolas, braçadeiNome Comercial
Classe: 41
ras, brocas, botões metálicos não inCLUBE DO
N Q 852.895
cluídos em outras classes, crivos, co- Artigos: Extratos e misturas vegetais
nexões para encanamentos, cabeções, para a. indústria • farmacêutica exINVESTIMENTO
dormentes, dobradiças, frisos, gram- tratos vegetais e misturas vegetais
r CERÂMICA VITRIFICADA pos, ganchos, rosetas, suportes, 3bi- para
bebidas alcoólicas ou não. estes, reboas, pinos, pregos, parafusos, sências para lleb í das, eaQências para Requerente: Der %Vai lalatribuidora
o Valores Mobiliários
tubos
de
metal,
presilhas,
porcas,
bebidas
alcoólicas, para batas, para de Títulos
SAO,
Sociedade Limitada
dôces e pra alimentos em geral,
uni5es e válvulas comuns, taxas e trinLocal . São Paulo
refrigerantes
cos
Classe: 50
Requerente:• :io VEv - a10
Artigos:
Serviços
,para ativ .dades de
Local: São Paulo
ou retac'onadas coin distribuição a
P
s REÇO DO NÚMERO DE HOJE: NCR$ 0;16
Classes: 15 a 16
intermediação de valores mobiliários

Ciarei:ES

Titulo

