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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Classes 6 --8
Classe 43
N. 556.138 - Crosley - Artel Co- Brasileira de Gás.
N. 596.699 - Venda Gêmea - Cia
mércio e Importação Ltda.
MARCAS DEFERIDAS
Classe 8
Classe
8
N. 523.525 - Confiança - Indústria de Produtos Alimentícios ConSemper
N. 556.850 - Semper
N. 473.887 - Auto Eletricidade
fiança S. A.
- Indústria Eletrônica Ltda.
Julio castagnola Ltda. - ConsideClasse 41
rando que o requerente cumpriu a exiClasse 8
gência dentro do prazo legal, torno
N. 556.221 - Falcão - Antonio
N. 556.851 - Silktex - Mario Vi- atilo o despacho de arquivamento em
Ferraz Azevedo.
consonância com o resolvido no T.
viani.
578.349, e prossiga-se no andamento
Classe 2
Classe 36
do pedido, submetendo-o a busca.
N. 564.647 - Atlanta - Giuseppe
N.
'556.935
Fiel
Fábrica
cic
Arquivamento de Processos
e/ou Albert Wexler.
Filtros Fiel e Sentiu Ltda.
, Classe 8
Foram mandados arquivar os P roClasse 8
cessos abaixo mencionados
N. 564.708 - Criiiene - Linhanyl
N. 556.952 --, Capricho - Araújo N. 554.564 - Mansur Borges MoiIndústria e Comércio de Linhas Liséa.
& • Araújo.
mitada.
N. 555.593 - Rotier - Comércio
Classe :56
Classe 22 - (Com exclusão de fios
N. 556.965 - Lidar - Virgílio Bar- e Indústria S. A.
e linhas de tôcla espécie)
N. 555.711 - Lucia Importadora
bosa
Limitada.
Ciman BaN. 565.126 - Ciman
Classe 43
terias Ltda.
Editora International
N. 556.301
N.
558.197
- Shelô - 8, Carmona. Limitada.
Classe
Classe 36
N. 557.061 - Zozzo - Rádio e
N. 565.223 - Rovel - Indústria de
N. 561.594 - Deltaliança - Dis- Limitada.
Acessórios para Automóveis "Rovel"
N. 563.030 - Bar e Café Samaro
tribuidora Farmacêutica Del Ralrian•Limitada.
Televisão S. A.
ça
Ltda.
Classe 34
N. 563.683 - C. I. B. - ConsClasse 48
N. 565.403 - Siliderm - Chas,
trutora Industrial Brasileira Ltda.
N. 564.800 - Administração e ParMizer & Co. Inc.
N. 564.319 - Casa Weigand .•
ticpações Santa Zita S. A.
Ferragens s. A.
Classe 3
Dia 18 de julho de 1968
Classe 38
N. 592.404 - Cigebras - Cia.
Gráfica Brasileira S. A. - Cig2bras • N. 565.128 - Padrão - Móveis
Marcas Deferidas
Classe 38 - (Sem exclusividade Padrão Ltda. -N. 327.558 - Cremóleo - Johnpara o afixo Bras).
son & Johnson.
Clas)e
Titulo de Estabelecimentos Def ertdo
Classe 48
N. 565.455 - Jangada - Afonso
N. 558.587 - Foto Cinelandia Ferro Gomes & Cia,
N. 329.531 - Agrobras - Agrobrás
Poto Cinelândia Ltda.
Comercial e Inaudtria S. A.
Classe
46
Classe 33 - (Art. 97 n 9 1 do C.P.I.)
N. 349.070 - Santa Rosa - MoiN. 564.643 Atlanta - Giuseppe
N. 565.510 - Casalux - Casa Lux nho santa Rosa Ltda.
Ghinsberg e/08 Albert Wexler - Ltda.
Classe 6
Ciasses: 8 - 13 - 17 - 44 - (Art.
Classe
38
Classe
28
97 n9 1 do C. P. I. e com exclusão
N.
420.544
Guia
dos Telefones
do género ae negocio °a classe 44).
N. 565.928 - Vulca - Junior Cia. de S. Paulo - Listas Telefnicas
BraIndustrial
Brasileira
de
Calçados
sileiras. S. A.
Marcas I nde f eridas
Vulcanizados Vulcabras S. A.
Classe 32
N. 307.272 - Rotaprint -- máquiClasse 36
N. 430.741 - Queen mary - a.
nas - Rolaprint Ltda.
Expressão de Propaganda Indeferido Stenham Ltd.
chis:- c 6
N. 595.436 - processo Agicêntrico
Classe 42
N. 529.046 - valinhos - Están- - Braknotor S. A. - EmpreendiN. 542.016 - Comodoro - Cia.
ela Valinhos Ltda.
mentos e Participações
de Hotels Comodoro.
Rio, 18 de julho de 1968
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Classe 18
N. 555.302 - Toba - Botner
Cia. Ltda.
Classe 36
N. 555.727 - Medmatic - Zadra
& Gianolli Ltda.
N. 55.849 - Acqualit - Aequalit
Artefatos de Cimento Ltda.
Classe 16
N. 556.083 - Saleta
Prasil Ind.
e Com.
Classe 41
N. 556.130 - Mercedes - Afi Imp.
•
Classe 8
e Exp. S. A.
Classe 6
cial Brasdiesel de Máquinas Ltda.
N. 558.151 - Walcar - Walcar
Inda e Com. Ltda.
N. 558.191 - Bradiesel - Comei,
Classe 7
Registre-se sem direito todavia ao
uso exclusivo de Diesel.
N. 585.611 - Nec - Nippon Eflec n
tric Co. Ltda.
Classe 8
N. 557.694 - Embeiniatica - Bel.
ser do Brasil S. A.
Classe 11
N. 597.034
Hermes - Hermes
- Comercial, Imp. e Exp. Ltda.
Classe 38 - Registre-se na classe 38,
para papéis semi-impressos
Titulo de estabelecimento deferido
N9 555.850 - Edifício Milus • n•
nuar Hindi - cl. 33 (art. 97 1111•
lero 1).
55d.102 • - Fábrica de Benidas
São Pedro -- Pel Jorge Zacca
cls. 42 - 43 (art. 97 n9 1).
N9 558.585 - Sapataria A Chave
de Ouro - Giuseppe Diácovo - cl. 30
(art. 97 n 9 1)..
Nome comercial deferido
N9 555.193 - Sociedade Importadora de Graxas e Óleos Ltda. - Sigoi);
- Soc. linp. de Graxas e Óleos (SIgol) (art. 93 n9 2).
N9 555.739 - Rocha S.A. Armazéns Gerais - Rocha S.A. Armazéns Gerais (art. 93 n9 2).
N9 558.576 - Ele troferro Industrial
Ltda. - Eletroterro Industrial Ltda.
(art. 93 rt9 2). - Registre-se sem
direito ao uso exclusiVo da expressão
Eletrroferro.
Marcas indeferidos
N9 309.340 - Sabão de Descarga
Indiano - Inds. Reunidas José Sto.
fanini S.A. - cl. 48.
N9 555.304 - Toba
Botner
Cia. Ltda. - ol. 37.
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.tcpartições Públi.-as deverão entregar na , Seção de Comunicações do Departamento de
imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicarão.
- As reclamações pertinentes
à matéria retribuída, nos casos te
errO ou °Missão, deverão sor
formuladas por escrito à Scçã..)
de Redação, até o quinto dia titi!
subseqüente à publicação no
órgão o[icial.
- A Seção de Redação funciona, para atendimento do público, de 11 às 171i30m.
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EXPEDIENTE
DIPARTAMENTO

DE

IMPRENSA NACICNAL

- As assinaturas eenádas poderão- ser suspensos sem pr:'vio
aviso.

- Para evitar interrupção
remessa dos órgãos oficiais a renOVaçãO de assinatura deve ser
CHEFr DA SEÇÃO DE REOACÃO
solicitada com antecedencia
FLORIANO GUIMARÃES
'trinta (30) dias.

DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRUTO PEREIRA
CHEFE' 00 SERVICO CE PUBLICAÇÕES

J. B. DE ALMEIDA CA RNEIRO

DIÁRIO OFICIAL
scçÃo
Seção do publ.c n dad:3 do caapod , aata do CaPaI,aa-III>atO
Isaciana, da Propriodado Indutrial do D./enlataria
da Indústr., o do COraCrcgo

Irroicsco ars
_

011(111:a co Departm, rito de IraF.ri.nsa

ASSINATURAS

Nrc. entt

-

Na parte superior do enderè- ço cstã 1-017S0,1,NIOS o IM.,72,Tot
do talão de registro da as.5inatara
e o 1775 e o ano em que findará,
--

o:sinaturas das Reparti-

Pulei -as serão anuais e deverão ser renot • -das até 28 de [e-

ti 53
rereiro.
Capital e Interior
C."rieJ e Interior
- Os originiais, devidamente
N cr s 1150 - A remessa de ra.Yres, semautenticados, deverão ser dactilo- Semestre
NCr$ 18,00 Semestre
grafados em espaço dois. eia uma Ano
NCr$ 9 7, 00 pie a favor do Tesoureiro do DeNCr$ 36,00 Ano
,partamento de Imprensa Naciomi face do papel, f' ormai° 22x33:
Exterior :
Exterior
,nal, deverá ser a,ompanhada de
as emendas e rasuras serão res117o
NC1-5
39.00
NCr5
30,00
esclarecimentos quanto à sua apli.Ano
salvadas por quem cie direito.
NradERO AVIII
As assinaturas- podem ser
edioes
os sup, , , m,ntos
ruimero
at'ufso fi j iira na última p;:qina de cada
O
preço
do
tomadas em qualquer época do
exemplar.
idos
órgãos
efiçiais
só
s;‘!-,";o
remeano, por seis meses ou um ano,
-- o preço do exemplar atrasado ser:: acrescido de '2\"Ci- 0.01, ;tidos aos assin..ntes que OS SOU-,
exceto as para o exterior, que
se do mesmo e. me. c de NCr5 0.01 por nno. se de anos anteriores. !citarem no ato da a.-..,in.unr.L.
sempre serão anuais.
•
-•_
.
.
Cattiar Ferros a MeNe 599.G86
Ne 555.669 - King - 7 beine S.A.
Seção de Transferência
tais Ltda.
Máquinas e Acessórios -- ci. 11.
Ulmos cm exigércial a
e Licença
N 9 599.937 -- Fábr i ca de 1,-ti
N9 557.265 - °siris - Metalúrgica
°siris Ltda. - el.. 11.
N° 557.610 - Ipiranga Dist. de
Produtos de Petróleo 'piranga S.A.
-- el. 43.
Ne 557.751 - jk Jak-Bell Korz)
• Nathan Reich e Jakob-Ber Fisz.
-- ci. 36.
pari.
• N9 558.453 - Antígenos Vag Instituto de Química e Biolceia
▪ cl. 3.
RortrVie,
N 9 565.489 - Sport
43.
Irmãos & Cia. Ne 421.520 - Dieselteeideit seltécnica Retifica de Moioces Ltda.
- el. 33.
580.482 - Giutp:ara -"Abciaiit
JOã'à -- el. 41.
Gro;li
589.9.57 -- Fibiao (*ie.
Latira Ltda. - d. 16.
No 525.783 - Gold • Brak, --- MiLevvorim S.A. - ci. si.
tu
5r.033
Ar,is11( • o Luziadas i. V. - el. 15.
ntitiano
M:P • tills Parreira - el. 21.
alclo
N`• 526.041 - Prtdumu
i0 de Alencar Fribiãa - ci. 44.
1-len
N e 598.172 -- Hidrosri . k(r
ry
c1. 6.
N' :-)28.173 - Hiciceservi„‘ • ;(d J cl. 8.
White Sol cler - Sol5iS.61.8
da Franca - BOïtell TOCIUSI c.:11 Lida

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

cumprir:
IV 307.738 -- Pas,111.(io CaNiens,
S.A. 1nd e Cem.
Ne 430.631 -- Ablasivos e rondores
Sciaceln S.A.
-- Tubo S.A..
No 4a 235 Ind. e Com.
477.635
Testi'
Viciar
S. AtaiN9
lab. S.A.
Ne 480.239 -- S.A. Brasileira de
Ta;oaeusindus1rializ.v.ias Sabrati.
Ari [li.x ind. dc Es
Ne 482 141
p:'Inos Ltda.
Ne 482 536 -- 1-Luiriqur. dos Santos
o Louis Emile Frey.
rnV 492.530 - Socis , uad Conir(,:11

São
Nu 59! .088 -- Senso - soc. de
Engenhe/ma C Ma tecias de Gonstru-.
çocis Lua.
Ne 599.089 - Boa Esperança . (2oin.
Terras e Pccuarla S.A. - Coterp.
N , 5'9.093 Leão de Moura s A
Com. e Imp.
Ne 600.074 - Casa licricarict ranja

Dia 18 de julho de 1068
Exigévrias

Termos, com
eumpriPe

a

tjuni.o
Labs. Reto Wemaeo
ao registro 184.1361.
Lab. 'Mico Silva Araujo S A. (jun N e 600.0'i4 -• Casa Bancária Delta tu aj reciisiro 123.633..
S.A.
Instituto Vital E..azP. S.A. (Centro
Cita- de Pesquisas, Produtos Qunnicos e
N e 601.904 -- Franc(ue-i
tcaubriand Bandeira Melo.
(junto ao re(4:.st10
tO:J":. 1COS
Ne 601.005 -- Era:1(12:4i,, Assis Gha- mero 194.9321.
teautniand Bane(21ra Mela.
Vva. H. Und,srb,.--• Alá:tent &
Fi'll &
Ne 602.211 -- Artefato.: cl(-: Cimento Ltda.
(junto ao regi stro 200,466),
S. Paulo Ltda,
.Itt•é Maria Alcocta (junto ao c..Alviti
N' 602.379 Ne 482.390 --- Retiint -- Ind. de
Risa.o 261.9231.
Prudates, Pcsiuits e ( .1 cor, Ltda. -- Sihã
Metalúrgica Wallig S.A. (janto •tu
Ne 692.506 J Ciosa - Com. Luci.
Pruss., se na el. 3,
.
.
Ltda.
ni urv0niento ,1e arnees:,:),
No)2.518 -- Cri,fee ,;&:s 12.entos
Mutreb Abdala Malisud (jlerto
At m
.. Bens S. A.
registro '370.2:-.31.
Fera-ai inal,datios arqd'i ai. OS
Inap. Comercia . IniN''
José Fernando R icit:_tes 1-usfrcs
Soc. Ilmãos arvallri L,cla. (junto ,.()
'N e 511.357 - Dr. Gothaitto Gorrclit Pex Ltda.
Dist. Gaúcha , térruo 463.6531.
Ne 602.607 Alindo Jr.
SiCi.'SUL s.A.
HeIbra S. A. Inc' .
Ne 571.572 - Coof,eçõ_s
Ne 602.671 - Org. :nipáio Lida
(junto ao térina i 0.
cie France Ltda.
Ivo de Almcicia tjunt(, ao
Ceia
-- Ind. e .Reu. Jwit.
N 003.000 A.ca(live-i-i ,e pecticta
Lica.
Promoçous
i;s. lã, p.a.
N e 603.105 - Prodi
1 N e 576.345 -- Madeiroplmic -- Saci.
cle arioiar,(ão di
t Divulgação Lida.
ta.1.:ce de cumpi'!m,‘411()
e Ceia. de vladenie... Lida
e
,.
In
250
.._..Orval
N9 57,
Nu 603.184 - - Brasitéenita de Eulnci. e Com. Alban((i-e Ida. ( j un g,-inharia Ltda.
to ao teimo 510.8811.
de Produtos Quimicds Ltda.
- el. 1.
Chip.
Irel. e Com. Fun 1:ean
1`..' 578.043 - Ind. de Catt:c; Pinos mércio Pandobras Ltda.
(,;ido
>tiztil de prci•r , 1 , ,.ta
N e 603.226 - Ind. elo Artetatos de Ltda. (junto ao te. ..ino 520.221..
• Lu a. - Incafé.
(junto ae
Chie Cosméticos
Apli.;(a.lus O, ste Li- Cimento Santa _Maria Ltda.
P:-.(cluead • j f. , ' J'at 392
N'' 5:M.198 - Custo
N" 603.350 - C. Costa Gerbuc térmo 576.670).
Lainhnita do Brasil S.A. Ir dç. .
m L.da.
Fricobui, Frigorltica Colo Itinuoni,'
clinicas -- eis. 21 --6.
578.304 - Cia Industrial Ma- Rep. Ltda.
N Y 9 1 3.291 - Ari'stides .Roa 1'12 frs S.A. (junto ao terno 593.153 .
Fitado de .esfabeleciwr , zio ,77Jeerido ti, use de óleos e Fibras.
Barbaia
Filho.
I Corretora Suma Barros de Cianbie
N9 578.305 - Cern. de Bebidas
N Y . 603.398 - Edson Nogueira de • e Títulos S.A. junco au t. 594.223; .
Ne 594.201 - Crédito Pr,intcionat Cristal Lida
Miranda.
• Farmed Produtos Fa rmac eu t icos • Li
- 1‘.1axim 1 ano Ernesto da
Ne 583.798 - Cr, sci.iert. S.A.
' (1. 97
N
Serralheria Cireu.tr . mitada (junto ao t. 795.648..
Brgidoeimo - eis. 34 - 40.
N9 583.840 -- Raul Cardoso topcs.
Soe Técnica e Avcricola Santa Cla Frase de propaganda ilide/elida
Ne 583.841 - Raul Cardoso Lepra. Ltda.
Ne 029 543 - nidc;,10 Marques
ra Ilda. • (jimto ao. termo 506.563( .
Ne 507.687 - uma Organização de
W' 584.031 - Elias Praia.
Oliveira.
Custem Craft S.A. Incl. e COM.
Assistencia à Indasttia e ao ComerN9 584.039 - Emp. e Des../ivelNe 603.558 - ncgatex do Brasil de Embarcações (junto -to 1. 601.560 .
SOC.
elo em Geral - Org. 11. ,. rard
virci,ito da 1;icl.. linp. e E;.:p. Edini- Ind.. e cai. de Mai:r(ais de ConstriiCotéenica Construtora Ind. e Co:n.
Civil - CL 33.
pex Ltda.
cAi Lte'a.
Ltda. (junto ao t. 60I.772
.N9 591.292 - Operando em SerN 9 584.212 S.A. Filo
Ne 603.593 --- Sérgio Ferreira . CaSawaya, Pexion S.A. Lanific:,(
vreo d- Utilidade Pública dição de Pecas de' Precisda.
mar2,a Coimbra,
(junto ao t. 608.172,
N 9 599.017
PublicadLru das
N e 603.630 - lardr, Alit,,nio
Brasileira de Empreendimentos SoElo Planejamentos P;(; . moço2s Lida.
Assembléias de Deus
Sil\ a. - Arquivem -se
processos. (junto ao tênue 611.145),
((iisis - el. 33.
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Adovaldo Fonseca (junto ao t. nú- Campos.
Francisco Sales Dias Horta (junto
mero 580.248). - Arquive-se o peN9 591.724 - José Rosário de
Alo t. 612.203).
Francisco Sales Dias Horta (junto dido de retificação por falta de cum- • N9 591.078 - Mariano & Franco.
primento de exigência.
O t. 612.204).
N9 592.973 -- Saturnino Vilela.
Ind. e Com. de Fluidos e LubrifiN9 595.842 - Confecções Henrique
cantes Champion Ltda. (junto ao t.
Diversos
n9 601.791). - Retifique-se o nome Ltda.
Lab. Panvermina S.A. (junto ao da depositante para Ind. e Com. de
N9 595.843 - Sti 1- Serralheria
registro 155.887). - Retifique-se o Fluídos e Lubrificantes Ltda.
Técnica Industrial.
liame da titular, medial,nte apostila,
N9 593.370 - Indústria de Móveis
Exigências
para Lab., Panvermina S.A.0
Ricardo Ltda.
Centenary Distillers Ltd. junto ao
Têrmos com exigências a
N9 596.493 J Lineart Moveis e Deregistro 151.032). - Indefiro a pecumprir:
Ltda.
dido de averbação de contrato, de
Fornecedora Ideal Ltda. (junto ao Coiaçozá
N9 596 .07 J Estacai Escritório Técfls. 18, em face da informação su- t. 468.005).
nico de Calibragem Para Laminaçães
pra.
S/C.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
Inds. Reunidas José Stefanini S.A
N9 556.569 -:Amor Pirozzelli.
DOCUMENTAÇÃO
(junto ao registro 193.324). - Nada
N9 553.570 - Apra S.A. Comercio
há que clelerir quanto aa pedido da
e 111c:usina de PrO uni-10 Cintra Fôgo.
Dia 18 de julho de 1968
fls. 15, Pols já se enconira anotada
a b:ansf. solicitada.
N9 '596.520 - Indústria de ArtefaTêrnv--4 cem exigências a cumtos de Borracha Indutex Ltda.
prir de apresente clichê:
Casa '2.".,..7rn Cais S.A. (junto ao
Na 593.617 - Rotamarc Indústria
N9 524.185 - Cruz 84 Mota Indúsrealgstro 198.675). - Arquive-se o
e Comércio Ltda.
pedido de anotação de transf. por tria e Comércio Ltda.
N9 593.622 - Rafai Indústria EleN9 547.613 - Antonio Corrêa.
la.lta, de cumprimento de exigência.
N9 548.532 - Maria Alareon Bo- Irónica Ltda.
As:zillogg's Produtos Alinunticlos Li- nillo.
N9 596.654 - Terlar Corretores
.
mirada (junto ao registro 204.019).
'N 9 562.504 - Companhia Estantfara Saciados Ltda.
-- Anote-se o cancelamento da aver- do Brasil.
N9 596.678 - Construtora Cefa Libação do contrato de exploração a
N9 571.368 - Sociedade Serrana witada.
favor de Kellogg's Produtos Alimen- de Desenvolvimento Ltda.
Na 596.715 - Retalhos Galeria C
tícios Ltda.
N9 576.473 - Parujunior Industrial Ltda.
Linhas CorrenteC S.A. (junto ao e Comercial Limitada.
N9 596.716 - Carpintaria Santo
N 9 5'76. 0.74 - Paruiunior Industrial
registro 2)23.840). - Anote-se, meAntonio Ltda.
Comercial'
Limitada.
e
diante apostila, o contrato de exploN9 596.827 - Samuel Domingues.
N9 579.364 - Sodesil S.A. Indusração a favor de Ltnnas Corrente
N9 596.999 - Emtec - Emprêsa
tria
de
Adesivos.
S.A.
N9 584.745 - Revemas Mosaicos Técnica de Assistência Comercial Limitada.
Linhas Corrente S.A. rjunto ao de Porcelana Ltda.
N9 596.848 - Pinarte Pinturas
registro 325.487). - Anote-se, me585.242
Seibi
Kitagawa.
N9
Brasileiras Ltda.
diante apostila, o contrato de exp:o585.245
Codesin
Comércio
N9
ração a favor de Linhas Corrente
N9 597.000 - Emtec - Emprêsa
de Sucata Industrial Ltda.
de Assistência Comercial Ltda.
S.A.
N9 595.346 - Barbosa & Filho,
Emprêsa
N9 597.001 - Emtec
Fademac Fab. de Materiais de Ltda.
Técnica de Assistência Comercial LiConstrução S.A. (junto ao t. numitada.
N9 585.478 - Kumatro Sakano.
mero 506.085) . - Arquive-se o pedido
N9 597.002- Emtec - Emprêsa
N9 585.689 - Bazar Sto. ,Antonio
de 'anotação de transf. por falta de
de Assistência Somerclal Ltda.
de Pádua Ltda.
cumprimento de exigência.
N9 598.161 - Basdem S.A. ParN9 585.934 - Bar e Restaurante
Carlos Frias (junto aot. 543.019).
ticipacões Industriais e Agrícolas.
- Arquive-se o pedido de anotação Seio Cristóvão Ltda.
de transf. por falta de cumprimento
de exigência.
Mercantil Tintas Ltda. (junto ao
t. 554.404). -- Arquive-se o pedido
de anotação de transf. por falta de
cumprimento de exigência.
Marbel Empreendimentos Imobiliários Ltda. (junto not. 557.889).
- Arquive-es o pedido de anotaao
de transf . por falta de cumpriam TA,
de exigência.
•n,
Adubos Boutin Ltda. :junto ao
DIVULGACAO
W
999
563.591). - Arquive-se o pedido
cio anotação de alt, de nome por
falta de cumprimento de exigência.
José Diná Caparroz 'Filho (junto ao
t. 571.012). - Arquive-se o pedido
de anotação de transf. por 1:alta de
curnprime:ito de exigência.
Preço NCr$
Labs. Branova S.A. Ind. Quimica
Farmacêutica
(junto
not.
571.872).
e
- Arquive-se o pedido de anotação
de transf. por falta de cumprimento
cle exigência.
Guilherme Galhardo Martinez (junto ao t4 573.401) . Arquivo-se o
A V'ENallii
pedido de anotação de Ui) i. por
falta de cumprimento de exigenc.a.
Martinez
Guilherme Galhardo
Na Guanabara
Arquive-se
(junto ao t4 573.402) .
o pedida de anotação de ransf. por
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Nivea. 1
fatia de cumprimento de exigência.
José M a rq u e s de Vasco ne..,(.)S
Agência I: Ministério da Fazenda
(junto ant. 575.254) . - Arquive-se
o pedido de anotação de transf. por
Atende-se a *Pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
falta de cumprimento de •trgênc;a.

LEI DE SEGURANÇA

Édison Schoback (junte ao t.
577.808) - Arquive-se j pedido de transf. por falta de cumpr i
-mentodxigêca.
Fab. de Doces Pa4i. é Ltda. (junto
ao t. 579.338). - Areuive-se o Pe
-dioeantçãoderasf.polta
•
de. cumprimento de 1.::igel;cia.

iii- :.o

Era Brasília
Na Sede do

Julho de 1968 3115
149 598.163 - Sociedade de Em.
tos Imobiliários Semprá
Ltda.
N a E98.337 - Ivo Estefanato.
N 9 598.338 - Ivo Éstefanato.
Na 598.340 - Matra
Maquinas
Agrícolas e Tratores Ltda.
N9 598.370 - Bianchi ConstiuçõeS
& Cia. Ltda.
N -598.426 - Giuseppe 1W:ovni.).
INI 9 598.740 - Amace S.A. - Indústria e Comércio de Equipe-menu-1S
Técnicos.
N9 593.741 - Construtora Nordestina S.A. - Coluna.
N 9 599.330 - S.A. Decorações ilaus
Goldammer.
N9 601.091 - Móveis Cônego Lios%
N9 601.092 J Usitec Usina de Me.
tais Ltda.
N9 602.177 - Brasitex - Polimer
Indústrias Químicas S.A.
N9 602.770 - Novo Lar Magazini
Ltda.
N9 602.818 - Calçados Lozanzelos
Ltda.
N9 603.843 - Geraldo de Araujo
Braga, Antonio Itabarna de Moura,
MC,rio Raimundo Veras o °nafta Mi.
randa.
N9 609.371
Aredio de Souza na
nior.
N9 609.380 - Aggostinho Ferreira
dos Santos.
N9 609.385 - Abdala João.
N9 609.392 - Flamingo Discos
mitada.
N9 610.753 - Sebastião HypolitO
Martins.
Na 611.186 - Persianas Decorama
Ltda.
N9 612.259 - Comercial e Agro-Pe-.
cuária Phenix Ltda.
N9 612.504 - Metalúrgica Ouça,
S.A.
N9 612.505 - Jorgge Wagner.
N9 622.107 - Mirvaine Importação
Ltda.
N9 623.865 - Vaudec Imóveis o
Administração Ltda.
precud,imen

. Retificação

de

clichês

•

N9 595.473 - Andrade - Padra.
nizadora Eletrônica Andrade Ltda.
cl. 41 - clichê publicado em 16 :to
setembro de 1963.
Na 610.360 - Mavitrose - Qui.
mica Valmey S.A. - cl. 46 - clic19h6eLpublicado em 13 de -janeiro d.:
N9 635.322 - Realsul - Realsul
S.A. Crédito, Financiamento Investimentas - cl. 50 - clichê pu.
blicado em 20 de-maio de 1964 1d9e6p3esitado em 23 dee dezembro de
N9 675.323 - Realsul Crédito,' Ftnancira..nento e Investinuntos
Realsul S.A. Crédito, Finar ciamento
e Investimentos - eis. 33 e 50
clichê publicado em 20 de maio cie
1964 - depositado em 23 de dezem.
bro de 1963.
Na E25.324
Kercasa - Kercasa
- Depósito-de Materiais Para Cons.
truções Ltda. - cl. 16 - clichê pu.
blicado em 20 de rnaio de 1964
depositado em 23 de dezembro de
1963.
N9 625.325 - Engonho Sabará
Bayrd Piccheto - cl. 41 J clichê publicado em 20 de inalo de 1964
depositado em 23 de dezembro do
1963.
N9 625.326 - Comercial e Importadora Nimbo S.A. - Comercial o
Importadora Nimbo S.A. - clichê
publicado em 20 de maio de 1964
depositado em 25 de dezembro cio
1963 - clichê saiu no têrmo número
625.326.
N9 625.327 - Nimbo - Comercial
e Importadora Nimbo S.A. - cl. 21
#).iblicado em 20 de maio de 1964
- depositado em 23 de dezembro de
1963.
N9 625.328 - Anchieta -="2 Anchieta
Mercantil e Industrial Ltda. - classe 15 - clichê publicado em 20 do.

216 Cu:nta-feira

25

raio de 1961 - depositado em 23 de
d eminbro de 1963 - clichê saiu no
tareno n9 625.326.
N9 625.330 - Penara - Fenan Eddamlocria e Construções Ltda. c'. G - clichê publicado em 20 de
maio de 1261 - depositado em 23 de'
ibro de 1963.
-9 625.331 - Fenan - Engenharia
e a eastruçan Ltda. - Fenan - Enl
a- »emir. e Construções Ltda. - cli-Med pealiaado em 20 da maio de 1.054
depesitado em 23 de dezembro de
.
r•' 625.532 - Sol - Indústria de
- cl. 3
Terenicas Sol
M1ch0 publicada em 29 de maio
- deri.csiaelo cr , 23 cio de' d -e do 126O.
)2 9 625.333 - Danutex Do_nufes
C_: . 2.-tic5es Profissionais Ltda. -e'. 23 - cliché pub:i:m.do em 23 do
de 1231 - &me-diodo em 23 de.
de 1963.
Fundieão
Ni 625.351 - Danublo
re. • eld e
cl. 5 - cliche
- 2e2mene 20 dc m-±o d.e 1231
3 Cm 23 dc C..-;=lro
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N9 625.349 - Carvetal
Indústria
/19 625.758 - Entreg-Lar - En-. N9 25.777 - Entreg-Lar Ene Comércio de Carvão Vegetal Ltda. treg-Lar Comercial e. Importadora tme-Lar Comercial e Imperiadorn
- cl. 47 - clichê publicada em 20 S.A. - cl. 20 - clichê publicado em S.A. - el. 42 - clichê publicada em
de maio de 1964 - depositado em 23 21 de maio de 1964 - depositado em 21 de maio da 1964 - depositada em
de dezembro de 1963.
30 de dezembro de :933.
30 de dezembro da 1963.
N9 625.778 - Entreg-ler N9 625.35t/ - União é Mais Açúcar, N9 625.759 - Entreg-Lar - Cia. União dos Refinadcres Açú- S.A. - cl. 21 - cliehê publicado eml treg-Lar Comercial e Importadora
car e Café - el. 41 - cliché publi- trpeg-Lar Comercial e Importadora S.A. - cl. 43 - clichê publicado em
cado cm 20 de maio de 1964 - dei 21 de maio de 1961 - depositado em 21 da maio de 1261 -- depositado em
30 de dezembro da 1233.
par-rade cm 23 de cdozembro de 1963. 30 de dezembro da 1963.
129 625.779 - Entreg-Lae 119 625.351 - D. M. - Diana
N9
625.760
Entreg-Lar
Entree-Lar Comercial e Impertaciora
Ildetalúrgica Ltda. - cl. 11 - clichê publicado em 20 elo maio de 1961: treg-Lar Comercial e Importadorra S.A. - cl. '13 - clichê publicado em
- daoositado em 23 de dezcmcro de 21 de maio de 1964 -- depositado em 21 de maio de 1961 - depositado em
S.A. - cl. 23 - clic/da aebicado em 30 do dezembro da 1963.
1252.
22 de dezembro de /93.
N9 625.7E0 - Entrcg-Lar - Eu--.
N9 625.352 - D. M. Diana'
tree;-Lar Ccmorcial e Importadora
129
625.761
EntrceaLar
EnIVIcdelúrg1ca Ltda. - cl. 8 - cliche'
S.A. - cl. 43 - clichê pancada em
puncado em 23 de maio do 1904 -; treg-Larr Comercial o ImPortadera 21 de maio de 1231 - cideositado em
S.A.
cl.
24
clichê
publicado
em
Depeaditacla cm 23 de dezembro de;
30 de dezembro de 1033.
1263. • 21 elo maio de 1921 -- depositado em
129 625.731 - Entres Erk30
de
d
zembro
e
de
1263.
N9 625.353 - Diana - Diana Metr,g-àar Comercial e •Impertadora.
N9
625.763
niitrers,-Lar
Eutalúrgica Ltda. - cl. 16 - clichê
S.A. - cl. 49 - *clichê publicado em
publleadoem 20 cio meio te 1561 - In '-Lar Cemercial o Imnort adora 21 de maio de 1061 - depcsi....ado em
i
S.A.
el.
25
m
ché
publ
icado
era
elepeeitado cm 23 de dezembro de
de dezembro de 1553.
91 de-maio ch 1224 -- de.positado em 50129
1063.
25.7E2 - Entrce-Lar - En20 cie dezembro de 1963.
tre ,;ILar Ccmercia, e Impoitadora
N9 625,524 - Diana - Diana, Me- I
N9 625.763 - Entroa-Lar - En- S.A. - ci.' 23 - clichê pablicado em
talúrgica. Ltda. - cl. 11 - cliehe
publicado cm 20 de maio do 1964 -, treg-Lar Crmercial e Importadora 21 da mata da 1234 - clrposilacia em
d encsitado cm 23 de dezembro de S A. - el. 27 - clichê publicado em 30 de dezembro de 1263.
21 de maio de 1964 - depositado em
I . 5:5.525 - linilay Carbureter do 1233.
129 625.733 - Entreg.-1.,ar 30 cio el -z-rebro da 1963.
eeR t1 S/C - Holl-y Crebureter
tre,P-Lar Comercial e Imperiadora
N9
625.355
Nome
Comercial
e :1 S/C publ'cr.de em 23
N9 (395.7(34 - )2rd:reg-Lar - En- S.A. - cl. 53 - clichê publicado em
I.Imaeldrecira Ltda. - clichê
ea. maio de 126e - depatdidd-e em 23 Dinea
trem-Lar Comercial e Importadora 21 de maio de 1964 - depcsiiado em
publicado
em
20
de
maio
de
1261
ibr de 1263.
publiralo em 30 de dezembro de 1263.
:7-=f`C.,d9 em 23 do dazembro de S.A. - cl. 23 21 do maio ele 1961 - d epositado em
Ne 665.336 - Areia • 1263.
N9 625.72 - Entreg-Lar - Eu-30 de dezembro de 1963
2•
l, retaleoões n Ad:rjnistoma-Lar Comercial e :importadora.
G25.7'3
Entreg-Lar
EntrL dia Areia Ltda. - el. 25 N9 625.765, - Entreg-Lar En- . S.A. --- clichê publicada cm 21 de
lreg---Lar Cemercial e Importadora
•l'ee :1 9 cm 20 do main de 1234
maio de 1264 - nepositado cm 30 de
S.A. - cl. 4 - clichê publicado cm treg-Lar Comercial r 2mnortadora
em 23 de c.lzemlere de 21 doo maioria 1931 - depesitade cm S.A. - cl. 29 - clichê Publ ' e ade em dezembro de 1233.
depnaltado em
21 de maio d e 3964
t7.3 de dezembro de 1933.
OsI N9 625 787 - Salchrahclle
'N:) 625.337 - Tdfran
Focam:eco
N9 G27.77 - Edtodg-Laa - En- 30 do dezembro de 1963.
waldo de Oliveira - cl. 41 - clichê
- el. 50 '.1 c1icl. puwicado treg-Lar Cendercial e Importadora
N9 625.766 - Entreg-Lar - En- '' publicado
21 de maio de 1964 ro de maio de 1254 - depcsitaclo S.A. - cl. 6 - clichê publicado cm treg-Lar Ceincrcial e Imnort adora depesitadoem
em 30 da dezembro de
30
clichê
publ
em
em 23 de chzembro do 1923.
icado
S.A:
cl.
21 de maio de 1961 - depositado em
91, de main 1-4 - 34 - -lepositado em 1963.
N9 625.788 - Elite - Casa de.
• )2 9 025.338 - Expresso Exwir Ltrla 30 de dezembro de 1963.
30 de dezembro de 1963.
I Lanches Elite Ltda. - ci. 41 - cliT'adoesso Exwir Lede.. - clichê
N9 625.7e8 - Entreg-Lar - EnN9 Gd5.763 - Entreg-Lar - En- chê publicado em 21 de maio da 1984
1dd/e irado em 20 de maio de 11231 - treg-Lar Comercial e Importadora
e:d r/dotado em 23 cI dezembro de
- cl. 8 - clichê publicado cm treg-Lar Comercial o Imoortadora - depositado era 30 de dezembro do
1202.
21 ele maio de 1061 - depositado em S.A. - cl. 32 - cliché publ icado em 153.
1M 625.769 - Imperbra - Lroperbra,
N9 625.749 - Entre-Lar - En-, ai/ de maio de 1964 - d enositado em
l'f9 G25.340 Diadema - Impor30 de (1 -7etebro f'3 1963.
- Comércio e Importaefie de IViáduitada:e; Diadema Ltda. - el. 50 - 30 do dezembro de 1963.
N9 625.767 - Entreg-Lar - En- nas Ltda. - el. 50 - cliehè publicaclichê publicado em 20 de maio de treg-Lar Comercial e Importadora trcg-Lar Comercial e ramortadora
do em 21 da maio de 122- - depo1934 - dep ositado em 23 de debem- S.A. - cl. 9 - clichê publicado eia S.A. - cl. 31 - clichê publicado em , citado
em 30 do dez:Toamo do 1963.
21 de maio de 1964 - Depesitado em 21 cl' main cio 1961 - d
Ird de 1963.
epositado em
30 de dezembro de 1963.
N9
625.750
- Megel Q..mera-Ga30 de dez-mbro de 1963.
(125.341 - Eurcka - Importa- el. 11 - clichê publicado eml No 625 769 - Entreo-Lar - En- ' lho - Metalúrgica 'Mega]
dora Eureka Ltda. - el. 50 - cliché
cl. 8 - clichê publi,ado em 21 de.
N9 25.750 - Entre-Lar treolLar Comercial e ImPortadora maio
Cedesitado em 23 do dezembro de
de 1264 - depositado em 30 de
piddicado em 20 de maio de 1964 - treg-Lar Comercial e Importadora S.A. - el. 34 - clichê puldicaclo em dezembro de 1963.
21 de maio de 1964 - depositado em 21 de maio de 1964 - depositado em
1202.
30 de dezembro de 1963.
129 625.801 - Casa Guido Ltda.
129 625.770 - Entrem-Lar - Eu119 625.343 - Sylvio Ma'uf I - Casa Guide Ltda. - clichê pucl. 53 - clichê publicadoem 20 de' N9 625.751 - Entreg-Lar - En-, 30 do dezembro de 1963.
treg-Lar Comercial e Importadora: treg-Lar Comercial e importadora blicado coo 21 de maio de 1964.
Maluf Indústria e Comé rcio Ltda.
de 1964-- denesidado em 23 de S.A. - el. 12 - clichê publicado em S.A. - cl. 35 - clichê publicado em 1 N9 625.611 - Embicmdt co - NR1.
21 de maio de 1964 depositado ern' 21 de maio de 1964 - depositado em dústria Têxtil Caminhei S.A. m. rebro de 1213.
50 de dozembro de 1963.
23 - clichê publicado em 21 de maio
i 30 de dezembro de 1963.
625.343 - Arco - Auto lIecd:i N9
de 1964 - caiu de cabcca para baixo,
625.752 - Entreg-Lar - EnN9 625.771 - Entreg-Lar - En- ficando o processo à dispas iedio doa
Jerco Ltda. - cl. 21 - cliche
auddlicado em 20 de mal» 1964 -H treg,-Lar Comercial e Importadora treg-Lar Comercial c Importadora interessados.
- cl. 13 - clichê publicado em S.A. - cl. 36 - clichê publicado em
(2p-s.-nado cm 23 de ci^,zembro de' S.A.
21 de maio de 1964 -- depositado are I C:: de maio de 1964 - depositado em
129 625.812 - Emblemática - In1033.
30 de dezembro de 1963.
dústria Têxtil Crtrarnbi S.A. - el. 23
30 de dezembro de 193.
1:21 625.344 - Dickado - Fornecel
clichê publicado em 21 de maio
N9 625.753 - Entreg-Lar - En129 625.772 - Entreg-Lar - En- -de 1964 - retif. a marca, ficando
cloa cie Navios Cick W4 Dyb Ltda. treg-Lar
Comercial
e
Importadora
treg-Lar
Comercial
e
Importadora
cl. 41 - clichê publicado= 20
processo ,L disposicáo dos interea- cl. 1 - clichê publicado em S.A. & ci.. 37 - clichê Publicado em o
tio maio de 1934.- depeoitado em 23 S.A.
sados.
21
de
mamio
de
1964
publicado
em
21
de
maio
de
1964
depositado
em
de dezembro 'de 1363.
30 de dezembro de 1963.
Ns. 625.823 a 625.829 - Credigê 30 de dezembro de 1963.
1 9 625.345 - Monte Vesale
N9 625.773 - Entreg-Lar - En- Lojas Everest S.A. - ci. 40
625.754
Entreg-Lar
EnN9
cèraer, Monte Vesale Ltda. - cl. 36 Comercial e Importadora treg-Lar Comercial e Importadora publicado em Al de maio de 1934.
clichê publ icado em 20 de maio de treg-Lar
S.A.
el.
15 - clichê publicado em S.A. - cl. 38 - clichê publicadc, em
129 625.8(14 - Organização Três Po1084 - denesitade em 23 de dezem- 21 de maio de
1964 - depositado cm 21 de maio de 1964 - depositado em deres - Nogueira Vulcano & Cia.
bro de 1963.
30
de
dezembro
de
1963.
30 de dezembro de 1963.
- cl. 33 - crchê publicado .em 21
109 625.346 - Rio dez Contas N9 625.774 - Entreg-Lar - En- de maio de 1984.
N9
625.755
Entreg-Lar
Enrircradora Rio das Contas Ltd,a. treg-Lar Comercial e Importadora
129 625.846 - O Mundo Agora à
el. 4 - clichê publicado em ZIde treg-Lar Comercial e Importadora
S.A. - cl. 39 - clichê publicado em Noite - Organização Victem Costa
em
16
clichê
publicado
S.A.
cl.
reeao de 1264 - depositado= 23 de
21
de
maio
de
1964
d
epositado
em
Rádio y Televisão - Cl. 32- clicha
21 de maio de 1961 - depositado em
dezembro de 1963.
30 de dezembro de 1963.
30 do dezembro do 1963.
publicado em 21 de mato de 1664
NÇ 825.347 - Primos - Cerealista
129 625.775 - Entreg-Lar - EnN9 623.847 -• Tela-Atu e li-l ade N9
625.756
Entreg•Lar
EnPrimos Ltda. - el. 1 - clichê putreg-Lar Comercia/ e Importadora Organização Victor Costa Rádio e
treg-Lar
Comercial
e
Importadora
blicado 'em 20 de dezembro de 1904 S.A. - cl. 17 - clichê publicado em S.A. - el. 40 - clichê publicado em Televisão - cl. 32 - clichê publicadepositad oem 23 de dezembro de
21 de maio de 1964 - de positado em 21 de maio do 1964 - de positado em da em 21 de maio de- 1984.
1963.
30 de dezembro de 1963.
30 dedezembro de 1963.
129 625.850 - Rapictua - Merck
1,i9 625.348 - Claribel - Modas
N9625.757 - Entro ,-Lar - EnNo 025.776
Entreg-Lar - EuCo.. Inc. - cl. 3 - etichè publie
Clarribel Ltda. - cl. 36 - clichê treg-Lar Comercial e Importação
1 3J' Comercial e "importadora cedo eia 21 de maio de 1964.
;publicado em 20 de maio de 1964 - S.A. - el . 13 - clichê aublieado em S.A. - cl. 41 - clichê publicado em
N9 625.267 - • Lírio - md sentadepositado em 23 da dezembro de 1 21 de maio de 1961 l-positado em 21 el a maio de 1964 -- depositado em çõzs Lírio Ltda. - cl. 41 -VI de dczenaLro do 1223.
20 de dezembro de 1903.
'publicado em 21 de mela d
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N9 625.871 - Nordetse
Empresa
N9 625.891 - Super Maidinus - ficado o interior do 1 9 pente: "tramtua preclu;:te. Requerente: 12. 1. /A.;
Nordeste de Engenharia
I Fora:c:ideia Comescial Dilmar Ieda: lrcxi delta 1,4-pregnedieno".
oj de Nerriours .ánd Comperiyi 83 13
13 - clichê publicado em 21 de 1- eis. 17;30 - clichê publicado em
N. 124.512 - Privilégio de Inve1- ;".en,es prili ..lc..elos era 9-7-63. - Oca
maio de 1664 - depositado em 21 de 22 de maio de 1964
depositado
em
uão:
mecandane
de
com
anda
1,ada
o interior do pente
janeiro de 1964.
I 7 de janeiro de 1964.
a traeão dianteira em veicules rurale. 'densa, de um refratário crÁsta..ou
N9 625.872 - Nome Comercial Requerente: Metalúrgica Be-m lizda. que circunda" - o final do pt,nto
Retificação de Pontos'
Empreea, Nordeste de Engenharia
- Pontos publicados em 9-7-63. -- 16: "diâmetro do v:reuo circunda&
S.A. - cacha publicado em 21 cie
Fica retificado o titulo do la ponto: - o final do ponto 16: "cie que a
Tênnos:
maio de 1551 - depositado em 21 de
"mecanismo de comando para a ira- eát-ura esquelética aparece num
janeiro do 1964.
N. 137.368 - Privilégio de Inven- Ção dianteira".
padrtio repetente. - o in4error
N9 625.373 - Mozico - Comarca) ção: Utensílio Doméstico, em parte N. 109.183 - Privilégio de Inven- Dento 19: "de óxido metálico, demite
de lalozco Ltda. - el. 40 - cular dispositivo de segurança para ção: Aperfeiçoamentos em ou relata. oelo ramos, uma dimensão menor'.
cliché publicado em 22 de maio de máquinas de laxagem a séco. - Pon- vos a fechaduras cWeelricas de SeN. 1ae.-.3 - Privilégio de Inventes publicados em 9-7-68. - Fica gurança Requerent:: eraajo &oo. ção: Processei c2e preeção contra
1661 - depositado erra 30 de dezem- -ret
ificado
o
re
querente: Whirl P ooL g ar. - Pontos publieedes em 9-1-63. 0:- :irizigao a altas tiJniDeratuias das
bro de 1963.
I Corp.
- Fica retificado o interior do peito ..;as larrese.S. - Requerente: So.N9 625.074 - Trio São Paulo
Turibio 1-.;oares Siqueira - cl. 50 - F N. 137.101 - Privilégio oe Inven- 6: "membro detentor na ;Ilação, em" g...qu'imica incl. e Com. Lado
o interior da ponto 9: "os anéis doutos pua:leal:Los em 9-1-63. clichê publicado em 22 da maio de ção: Elemento Hidropneum ettico ae
em araee s ou fita de retificado o final do ponto a. 1961 - depositado em 31 de dezembro molejo. Requerente: Fichtel & Sachsbioqueadores
- d3 seção"
aço
- o . início do parte. "quaternaria, p. • ex.: Fe-AlCr ou
de aea3.
A. G. - Pontos publicados eia 9-7-69.
N9 625.873 - Nunes e Nevinha - .- Fica retificado o final da priori- 10: "Fechadura cilindrica de seguCarmelino Nunes das Chagas - eL33 dade: "depositado na Repetição cie rança".
1ee1.5e9 - Modèlo de utilidade:
N. 100.269 - Privilégio de Inve:- clichê pualicádo em 22 de maio de I Patentes da Alemanha em 15 da macçâo: Aperfeiçoamentos em Boquilbas Original moda° de suporte para .a1964 - depositado em 31 de dezem- i ço de 1961, sob o n9 F 33.419 11163c. com
de criara. Reeuerenee.
filtro. - Pontos publicados em ..e.nuário
bro de 1963.
N9 126.857 - Privilégio de :elven- 9-7-68.
- Fica retificado o requereu- er NaLareih cie campos. - Pontos
N9 25.876 - Mogi-Guaçu - Meca- ção: Sistema de compressor de Pa- te: José
publicades em 9-7-68. - Fica reãtiBarnett,
nizaciora Ag,ricola Mogi-civaçu Ltda. tência desenvolvida variável. Regue- N. 104 . Mazar
"supere
945 _ p rivilégio de inven- eac:o o interior do ponto
- cl. e° -- clichê publicado em 22 rente: Ganz-Máveg mozdony,
.cie 16), para receber gravaço es, olVagon
cão:
Um
processo
para
a
recuperação
de maio de 1964 - depositado em ts Gepg,ya,r. - Pontos publicadas do tório e para a separarão do táric eares, ilustraçoe.s e outros; na aresta
31 ue dezembro de 192.
em 9-7-63. - Fica retificada a data e urânio d issolvidos em forma de ti- inferior da cnapa, tem moldados dois
N9 625.877 - Noel e Natal - Pe- do depósito: 20-2-61.
tratos em solventes orgânicos. Re- pes CO; na parede".
querente:
Kaziralerz Josef Bril e
1e3.753 - Privilégio de Ineene
dro auaquim da Silva - cl 32 a
N. 126.353 . . .8".
ven Pawelrestunholz. - Pontos publicado:: çaa: Desposeitivo para reeruçao
clichê publicado em 22 de maio de ção: Aperfeiçoamentos emeunidade
em 9-7-93. - Fica retificale, a dsta temperaada de inn artigo aquecido.
1961 - dep ositado em 31 de dezem- de bomba.
Requerente: Jonereciags do denósito: 2 de setembro de 195e
bro de 1965. •
pumicados em 5-7-68. -e
Mekaiii.ska Werkstads Artiebelae. - .... Fica retificado tnteror ca. 19 - .aoneus
retificado o requerente: ALUI149 625.078 - Sideres - Sideral: Pontos p ublicados em 9-7-68. - Fica ponto: "A reparação do teclo e Ora- alca
canto Company. .
i
Materiais Ferrosos Ltda. - cl. 5 - retificado o inicio do 19 ponto: 1 - raio
dissolvidos em forma de nitratos N. 133.924 - Privilégio de laureieclichê publicado em 22 de maio do Uma unidade de bomba, compreen em solventes".
1961 - depositado cai 31 de dezem- dando uma bomba centrifuga tendo N. 138.631 - Privilégio de línven• çao: Sistema ele Suprimento de lezços
llaque_e e. :amesbro de 1963.
um eixo substancialmente vertical, çao: Recuperação química de 'temidos aailrecionac.
corp. - Pontes putalcaees ene
149 625.860 - São Bernardo - co- meios de acionamento, localizados cai_ residuais. Requerente: The Lummus
- Fira retificado o final da
mercial de Tintas,São Bernardo Ltda. aia da bomba e á copiados à," Comnany. - Pontos publicados em prior-ciada:
"depositado na Rapara9-7-68.
Pica
retificado
e
cl. 50 - clichê publicado em 22
Pondo 6:1 çao de Patentes noete-e.mertcana em
N. 124.694 - Privilégio de Liven- 1
de maio de 1964 - depositado em 311 cão: Processo de obtenção de nove "Proceszo de acôrdo com qu alquer d de junho de 1961, sob o e9
em dos pontos precedentes, caractede dezembro de 1963.
derivado nietiladot
. .e r za o".
N. 139.66à - Privilégio de nivele.149 625.881 - Galo do Mar - Pro- querente: Rousse' Uclaf. - Pontes
N. 135.553 - Privilégio de Inste.. ção: Aperfeiçoarnentos em bancos cie
dutos ‘uímicos Esquilo Ltda. - ci. publicados em 9 - 7- 68. - Fica reti- çãO: Produto refratário e Processo oe iestiragem. Requeiente: Meu ruco,
41 - clichê púbilcadD em 22 de main
Aquiles Ltda. - ia oraos pablicadua
mu li- l - 61J. - Fica retificado o ande 1964: - depositado em 31 de deterior do ponto 5: "com gaalo,ber
zembro de 1963.
um dos pontos precedente, caiacterie
149 625.882 - Assunção zalaes pao fato de que os ditos rnewo
silo de 1V1aeerials de Construção Asde ratem° ao carro dc trefilagem afio
sunção Ltda. - cl. 50 - clichê puconstituados por um cabo de, aço pelas
blicado era 22 de maio de 1964 --:aias pontas".
depositado em 31 de dezembro de
CENTRO
NACI*NAL
DE SEGURANÇA,
Privilégio de invenção: Ajustador
1963.
anatômico para encostos cie poltronas
No 625.883 - Trio Mariiiheiro HIGIENE E MEMCINA DO TRABALH
ue veicuios e similares. R.equei.ente:
Braulio Driseo, José Hélio Batista eia. Tepeirnan de Estofamentas. (FUNDAÇA0)
el. 32 - cliché publicado em 22 do
Poir..os publicados em 5-7-68. -•Pica
maio do 1964 - depositado em 31
retificaao o têrmo n9 131 608.
de dezembro de 1963.
Privilégio de invenção: Processo de
LEX E ESTATUTOS
N9 625.984 - Medra - Cia. Meóca
aplicacao de camadas mate.s ree
Comeacio e Indústria - cl. 13 astences à c.orrosad, cem iieação
clichê publicado em 22 de maio de
me. Requerente: Cascadura end. e
1964 - depositado em 31 de dezembro
Mercantil Ltda. - Pontes pubiice.eos
de 1963.
ccci 5-1-b8. - Fica retificado, a cinta
Divulgaçâo no. ji .047
de depósito: 20 de setemero de 1961
149 625.885 - Pa,w1 - Pawi Cerâe o n9 do térmo: 132.752.
mica Ltda. - cl. 15 - clichê puPrivilégio da invenção: Aperfeladae
blicado em 22 de maio de 1264 mentos em interruptores. Requerente:
depositado em 31 de dezembro de
PREÇ
wer$ ocso
1963.
a(estinghouse Electric Corp. - Pontos publicados-em - Fica ree
149 625.886 - A. G. - A. G. Auto
tificado o Crino 132.631.
Peças Ltda. - cl. 21 - clichê puN. 123.9a9 - Privilégio de Invene
A venda:
blicado em 22 de maio de 1964 são: Mancai de Buchas Requerente:
depositado em 31 de dezembro de
eaaan Corp. - Pontos Puni/nanes era
1963.
- Fica retificado o interior
Na Guanabara
CLO 6 9 ponto: "dita cinta estando via
149 625.887 - Maximus
Porneradas".
estiara, Comercial mimar Ltda.
Seção de Vendas?
N. 142.971 - Privilégio de invés..
els. 50 e 6 - clichê publicado em
ção: Compensador tubular ao tearipea
22 de maiode 1964 - depositado [alei
Avenida Rodrigues Alves n o fl
ratara com grade tarmicamente cem.)
3 de janeiro de 1964.
ducente. - Pontos publicadas ene
149 625.088 - Maximus - Forne5-7-68. - Fica retificado o requere.na
Agência II Ministério da Fazenda
cedora Comercial Dilmar Ltda. :et. Aluminium-una Metainvarana
els. 17 .e 38.
Pabriv J. Reiert G.m.b.H e a nato
Á
do depósito: 13 de setembro de 1962e
Atende-se a pedidos pelo serviço de Reembérlso PostaD
1\19 G_:5.839 - Kliner-Rapid -- João
N. 1424 Modêlo de utilidece9
René lryer Thomaz - cl. 1 Aperfeiça",fae ntos em mandris anil-,
publicado em 22 de inalo de 1964 dáveis em tornos mecânicos. Recate.
Em Brasília
deprsitacio em 3 de janeiro do le54.
rente: Giovanni Grassi. - Penteai
publicados em 5-7-68. - Fica retifla
149 625.890 - Super Maximes 'Na Sede do D I .1nI
cada a data de depósito: 19 de 'talho
.1"er --redl ser f merc .. I Drenar Ltaa.
de 1962.
- eis. l e 50 - cliebe puel i cado em
22 elo maio de 1961 -- depusitado Em
N. 142.721 - Privilégio de inven.
'7 de janeiro de 1964.
ção: Mecanismo para mudança clq
1110
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correias em transmissões de múltpaaa PUIU/3 publicados em 5-7-68. - Fica I - Fica retificado o interior do 19
Pontos publicados em 5 de retificado o Varino 141.674.
ponto: "cantoneira de armação veraa julho de 1968. - Fica retificado 1 N. 141.543 - Privilégio de inven-1 tical conectada".
A Ind . ião: Processo para fabricar perfis e
o requere:
nte Torbr as S,,
N. 140.180 - Privilégio de invens. de Máquinas Operatrizes.
instalação para executar o processo. ção: Aperfeiçoamento em registrador
. 142.420 - Privilégio de Inven- Requerente.: Vereinigte Osterreich:s- de demanda de dupla faixa. Requeaaa: Aperfeiçoamentos em ou relati- che Stahlwerke Ak- rente: General Electric Company. vos a enchedor contínuo paca produ- ticnmesellschaft. - Pontos publicados Pontos publicados em 84-88. - lajca
tos derivados da carne. Requerente: em 5-7-38. - Fica retificada a data retificado o interior do 4 9 ponto
nds.ilaecanicas Hermenn. Pan- de depasito: 27 de julho de 10ta2.
"escala reversível tendo uma escala
am; 'publicados em 5-7-02. - Ficam
Peivilégio de invenção: Aperfeiçoa- em una lado para uma classe de deoctiaicados todos os pautas: a - mento em interruptor elétrico com manda".
Aieerfeiçoamentos em ou relativos a operador rotativo. Requerente: GeN. 140.085 - Privilégio de Invenenealedor continuo para oracittos de- neral s alleetric Company. - Pontos ção: Aperfeiçoamentos em ou relatiaivades da carne, caractcrizedus peio nutaacacics em 5-7-68. - Fica rediria vos a fornos elétricas, Requerente:
aata de inicialmente ccoapresociercin eaa.: 3 3 ta:1'mo 142.183.
Fomes Elétricos Brasil Ltda. - Pona, aplicação de dupla rceca,-sem-iarria N. 1a0.348 - Privilégio de Inven- tos publicados em 8-7-68. - Fica refile.tes conjugados e til/ali-las em1 eaa: Dispositivo de redução de pres- tificado o final do 19 ponto: "ou conalongada desceção aproai- são para motores rotativos do ano tração do mesmo no interior dos
aarclaracnte elíptica, com ar, enquan- Diesel, Requerente: Yanmer Diesel compartimentos cem isolante taiinijio eme anteriormente a carnaect se - aisine Co., Ltd. - pontos pu'xica- co".
a0:71.1IniCa com paseagem para funil dos em 5-7-68. - Fica tent:cedo o
aeccator de tripa, estando superai': a iaterior do panto único: "que o ari- N. 137.894 -,- Privilégio de Invenaiesteriormente dotada a canitaa
lado de sucção 15 no alojamento do çao: Aperfeiçoamento em. aparelho
;aassagem ae comunicaçao com moe- motor tiver fechado pelo totea: á a reator. Requerente: General %carie
ga, no interior da qual se eacartrad- 'inaa, da cantam° do rotor e no ins- Company. - Pontos publicados em
ila nas que impelem o mater,a1 para tante em rue o volume da danam le 8-7-68. - Fica retificada o final da
prioridade: "depositatda na RepaitiTaaaio, pás mas movimentadas por ttalsaaao V, tiver sido •eduzido
aonjunto de pinhão e coroa auiona- cante o curso de compressão, a um ção Oficial de Patentes dos Estados
cio oor mecanismo ligado ao eixo os remeto do seu valor maximo. e o lugar Unidos da América do Norte, em 20
. yaraando das roscas-sem-Lin. 2 - do eixo dos pinos de canto 13 no de abril de 1961, sob o n9 104.368,
Aperfeiçoamentos em ou raia:uivos ti rotor.
Notificação
tinclitedor contínuo para oradatos de- W. 1314.242 - Requerente: General
alvados da carne, conforme reiviadi- arectric Comnany. - Pontas publicaFicam os requerentes abaixo moneacao anterior, caracterizades, mais, dos em 5-7-68. - Fica retificado o cionados
convidados a compareurem
peio Zato de que a máquina é acJO- titulo: Privilégio de Invençam Aper- a êste Departamento
no prazo de AO
:leda par motor que através do 'a- felecamentas em meios de tributação dias, a fim de efetuarem
o pagadutor aciona eixo portador de duas para sistemas de borrifo de lavadmes
mento da taxa final, de acardo com
aricções, uma delas conectada ao cera- de pratos.
o Decreto n9 254, de 28-2-67.
2unto de engrenagens que movimenta
N. 545.111 - Druhy's S.A. Dist.
N. 143.103 - Privilégio de inveno conjunto formado pela dupla roscaProd. Internacionais - Reg. n9
sera-fim, enquanto que a segunda eão: Aperfeiçoamentos em máquinas de
aricção é conjugada com engrenagens rara extração de cêra de carnaúba 372.299.
N. 565.815 - Casa das Sedas Ltda.
que promovem o giro do suporte do e sanil?res. Requerente: Thoinas
fauna estando o comando da,s fricções Pearce Filho. - Pontos publicados - Reg. n9 374.111,
N. 555.968 - Nor-Coe Textil Ltda.
executado por pedal. 3 - Aperfei- em 5-7-68. - Fica retificada a data
Reg. 375.373.
çoamentos em ou relativos a enchedor de depósito: 17 de setembro de 1162. - N.
568.864 - Manoel Kherlakian
continuo para produtos derivados eia
N. 92.164 - Privilégio de invenInd. e Com. de Calç. - Fte.
carne, conforme reivindicações 1 3' e não: Processo e aparelho para en- S.A.
29 inclusive, tudo sub.stanciainiente curvar falhas de vidro. Remia-ente: n9 375.745.
655.986 - Ultralar - Aparelhos
como descrito no relatório e ilustrado Pittsmurgh Plate Glass Company. - e N.
Serviços Ltda. - Reg. $75.842.
3aos desenhos apensos ao presente Pontos publicados em
8-7-68. - Pica
memorial.
retificada a data de depósito: 30 de N. 555.751 - Cia. de Mineração
Serra da Moeda - Reg. 375.978.
N9 142.419 - Privilégio de Inveri- arleiro de 1957.
N. 557.263 - Pedro Berthold° 88
aão: Cabeçote aperfeiçoado para enN. 141.741 - Privilégio de 'nven- Filhos - Reg. 376.064.
sacadeira.s. Requerente: ands. Meca cão:
Sistema de válvula de
N. 534.244 - José Pestana Jr. ticas Herrnann Ltda. - Pontos pu- retardada em vaso sanitáriodescarga
com o
378.060.
plicados em 5-7-68. - Ficam acifi- fim de automatização. Raqueaente: Reg.
N. 569.939 - Metalúrgica Prancha
cados os pontos: 1 - Cabecote aper- Manoel Valadão Leal, - Pontos pu- Ltda.
- Re. 378.079.
feiçoado para ensacadeiras, caracreem 8-7-68. - Fica retificado
N. 570.095 - Tupalbe
Ind. e
amado p elo fato de qe a otõpo de blicados
o interior do 1 9 ponto: "relativo à Com. Ltda. - Reg. 378.080.
saída do material a ser ensacaria ser au te matização da mesma".
N. 573.488 - Rivoli Automóveis
fixado disco através de conjunto cenN. 141.441 - Privilégio de inven- Ltda. - Reg. 378.086.
tral com rolamentos, disco asse com
votação escalonada a valores- idênti- ^ão: Uma nova torneira para filtros,
N. 159.638 - Niagara Blower
cos, delimitados por cavidades coda notes e semelhantes. - Pontas pu- Company - Reg. 378.089.
blicados
em
8-7-68,
Pica
retificado
tontas contra a face interna cio disco
N. 518.642 - Screen Gems, Inc. a contra as quais podem se alojar, o requerente: João Ottilio Gennaro. Reg. 378.135.
N. 141.376 - Privilégio de 3nvenparcialmente, esferas de pr essão, esN. 537.476 - lbesa - Ind. Braz.
ttando, ainda, o disco - provido .de calo: Caldeira a vapor aperfeiçoada de Embalagens S.A. - Reg. 378.153.
sob
pressões
supercriticas.
Requepiuralidado de funis, êstes dispostos
N. 537.482 - Ibesa - Ind. Bras
[radialmente a igual distância do cera. rente: Gebruder sulzer aktienaescIts- de Embalagens S.A. - Reg. 378.158.
Ira e naTsIveis de concordância, um a chaft. Pentos pub l icados em 8 de
537.490 - 119eSa - Ind. Brkis.
•
com canal de alimentaeão da julho de 1938. - Fica retificaao o N.
Embalagens S.A. - Reg. 378.166.
Máquina. 2 - Cabeçote apertelçoaao iní cio do ponto 14: "Caldeira a a lt- deN.
544.693 - Geraldo Mever Suarpare ensacadeiras, conforme reivinal- nor. de acôrdo com os pontos 3 e 10,
caca° anterior, tudo substancialmente caracterizada pelo fato de qu e a ou dieck - Reg. 378.178.
N. 559.862 - Stauffer Chemicaa
anmo descrito no relatório anterior, as juntouras coletoras, da superfície Company
- Reg. 378.209.
burlo substancialmente coma descrito "'''fatora".
N. 559.919 - Com. de Tecidas
ao re'atório e ilustrado ias desenleas N. 140.569 - Privilégio de Inven- Sito
Ltda. - Reg. 378.215.
aa-icrces ao presente rritena:tal
• n ão: Acoplamento, Requerente: The
567.388 - E. Baroni & Falhos
1a2.084 - Privilégio de Inven- -al a Corp. - Pontos publicados em - N.Reg.
378.238.
aae: Dispositivo luminoso rara pes- 0-7-C8, - Fica ret i ficada o final da N. 569.887
- Provesa
Pró-Veiaarie à linha, Reameren y : Miguel naioridade: "depositado na RepartiSorocabana Ltda. - ateg
Conealves. - Pontos pitaicanos em' 'o de Patentes dos Estados Unidos culo
a3 de agósta de 1932. - Fica retiii-1 r1 a b rn-Mca do Norte, em 24 de julho 378.266.
N. 569.946 - T. Theo Moller Imp
ardo o alteio do 1 9 ponto: '`Iuminase! de 1961, Sob o n9 126.274.
S.A. - Reg. 378. 276.
para %escada à - Fica re-I
Ponto] p ublicados em '3 '7-63. - N. 569.987 - Ind. de Calçados
Utleistio o n9 do tênia° 142 Ot"a
Fica retif:cado o térmo 140.264 - o Drava Ltda. - Reg. 378.277.
p rivilégio de Invenção: /oral:aços- requerente: Regie Nationale des UsiN. 570.028 - Clube de Eng. arailtalS em sistemas de centrais le- nes Renault - o título: Panalégio
Reg. 378.283.
leginicas automáticas, RequerenTe: invenacio: Sunorte de roda de socorN. 570.818 - Seibert 83 Cia. aelephone & E s.ctr . c Com- ro - e o interior do ponto (mico: Reg. 378.298.
par » r ad. - Pontos publearinz em "maa a,ho ou gane lms, articulado sabre N. 570.840 - Magazin/ Geral Ltda.
- Fica retificado o tarrno a aorta% de epêrto".
- Reg. 378.299.
aa1.8a2.
N. 578.909 - S. Paulo Cia. NaN. 141.937 - Privilégio de Iriven- cional de Seguros - Reg. 378.323.
'-',•iyifjp;:o de invenção: 13/i/água:a cão: Sistema de sus
p ensão de rei- N. 515.402 - Com. de Materiais de
. a lavar roupa, com ta snaor Re- colos. R enuerente: Ford Malar CoroMi guel Stefano Ltda. - Reg.
tue r cate: Clemerea Aliem-et v eiai,. -I Paily. - Fontes emas araiaa aa 8 7 aFt nCons.
9 378.341.

•

-
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•N. 525.325 -- Cristaleum Zwr2,-1;7
timentos Ltde,. - Reg. 378.d116.
N. 526.648 - Fábrica do Tintos' Ç.,/,

Vernizes Bras Ltda. - Reg. 378:alada,
N. 529.567 'S.A. -n9 378.348.
N. 530.239 -- kdison
Franco - Reg. 378.349.
N. 537.825 -- Minnesota
and Manufzetmarg Compary a •
9

N. 539.253 -• Oweras .•
Inc.
:Reg. 0E . 420.
N. 544.280 • --• Retifica do
Velecino tatate. • • Reg.
N. 545.255 Arbra
Aktieaolasa -• na. 378. Lie .
N. 545accE
:caio
Reg. 378.412.
N. 550.855 • • 05111 S..a.. • - • :ata,
Imn. e Mau. •- • Reg. 218. aia.
N. 552.594
Comproce • • zaneat
saes, Prerree. atia a vearlee
N. 552.858 • :aab. r2..1. 1. )
nacional S.L.
a a • Reg. ila8..J05
N. 55a.4973 • • 2urroglm L'aritJ;„':
tiro - Reg. 3`18.534.
NO 554.631 •-• Barato S.A.
nicola - • RZE:. 3a8.539.
N9 554.642 -- Soc. Dist.
deiras Cascavel Ltda. •-• neg.
mero 378.54e.
W9 559.950 - • End. de aaatia., aait:a
micos Desinfecte- nela. a • :ame.
mero 378.579.
N9 555.290 •-- laab. de Aço
S.A. -• Reg. 370.557,
W9 555.293 - Pata de Aço alaulitaa.,
S.A. - Reg. 318.558.
N9 566.835 -- A Duana Moda
Masculinas Ltda. - Reg. 378.590,
N9 567.063 - Malhas Teesport
- Reg. 378.600.
a•
N9 567.064 - Malhas Tecsport
- Reg. 378.601,
N9 567.780 - Daicast S.A. Finc-,
dição de Li g as e Metais - Reg,

mero 378.629,
378.629.
NO 568.033 - Ermo Engrenagegi
e Acessórios Ind. e Com, LU:a.
Reg. 378.630.
NO 569.455 - Tilapida - S.A. Pata.
cicultura Produtos Alimenticios
Reg, 378.642.

N9 569.768 Associaçãodos F/Maeeionárlos Públicos do Estado de UR
Paulo - Reg. 378.651.
NO 570.186 - Manuplast Manufatura de Plásticos Ltda. - Reg. ma=
mero 378.853.
NO 562.205 - Munck do Brasil 8. L.
Equip. Ind. - Reg. 378.715,
NO 568.180 - Lustres lianse Ltda:
- Reg. 378.719.
N9 975.310 -- Cia. de Tintas e
Vernizes R. Montesano - Reg. na,
mero 378.729.
N9 575.828 - Rony Arlinclo
- Reg. 378.733.
NO 575.949 - Ind. de Bebida] Da:.
Parto Ltda. - Reg. 378.734.
NO 523.813 - Tecelagem Stainpta2
Ltda. - Reg. 378.751.
NO 523.814 - Tecelagem Stampla
Ltda. - Reg. 378.852.
NO 523.815 -- Tecelagem Stainptex
Ltda. - Reg. 378.753.
NO 523.816 - Tecelagem Stampa
Ltda. - Reg. 378.754.
N9 534.481 - Com p . Americane
Ind. de Onibus - Reg. 378.764.
NO 552.463 - Irmãos Eugenio a
Amaral Ltda. - Reg. 378.171.
N9 568.235 - Criações de Calçados
Blanes Ltda. - Reg. 378.833,
NO 5682.543' - Grings g; Cia. ata'si.
- Reg. 378.86.
NO 573.497 -a Cons. Ricardo Eng. e Com. Ltda. - Reg. 376369.
N9 575.417 - Cemo Especializadas Médico-Odontolóadee,,
Ltda. - Raz. 378.883.
N9 576.325 - Winstan eine arodtia
ções Ltda. - Reg. :79.901.
N9 576.592 - Indústrias Gessy atiaver S.A. - 'eg. '378.902.
NO 576.742 - Com. e Ind. Salamar) Ltda. - Reta 378-303.
a

.
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N9 576.310 - Adote Wel:ger Oe149 545.066
Brasimae S . A. Cm .
N. 5e8,461 - R. Dai-is Santana
N. 573.335 - R. Harani
anate, - Reg. 378..004.
e Ind. - Reg. 378.990.
Castro -- Reg. 379.374..
Lundq1ILS
Reg. 379 394
N9 245.492 - Diamond AJR1i
149 104.816 - R. Laboralories
1
N . 568.162 -- R. Dalva Santana N. 573.719 - R. The Blaek
pauy - Reg. 378.905.
Société Auonyme - Re g 379.355
Castro -- Reg 379.375
Decker Manufacturing Cot:mane N9 375.875
Braspesca Ind. e
149 124.424 - R. Laboratories OM
N. 568:515 - R. Sedas Soberana Rag. 379.395.
. Com. de Pesca Ltda. - Reg. 378.306. Société Anonyme - Reg. 379.356.
Ltda. - Rege-- 379.376,
N. 573.770 - R. Cereans'a
N 438.903 -• Claudio Scanuci 149 124.437 - R. Laboratories 01\4
nabara Ltda. - Reg. 379 336
N. 569.701 -.---R. Brasical
Reg. 378.907.
Société Anenyme - Reg. 379.157.
N. 575.278 - R. Emprê:.,-i Ciafica
N9 443.438 - Sonip
rvadío e
N9 125.049 - R. Química Mercur tria e Comércio de Cal Lida. - O Cruzeiro S.A.
Reg. 372.297.
'reievisão S.A. - Reg. 37d.908.
S.A, Indústria e Comércio de Pro- Reg. 379.377,
•
N. 575.379 - • R. :acob Str i mber
I. 571.412 - R. Sociedade aras:N9 487.019 - isofil Fios e Mate- dutos Químicos e Farmacêuticos S.A,
Reg.
379.298.
lena de Incorporações Sobil Ltda,
.
riais
so an es Ltda. - Reg. nú- - Reg. 379.358.
N. 575.409 - E. Nabor Cayies de
mero 378.909.
N9 125.049 - R. Indústrias Reu- Reg. 379.378.
N. 571.442 - R: Sociedade .4.gri- Brito - Reg. 379.399.
N9 489.382 - Repubi_ic S.A. Ind. nidas Atlético Ltda. - Reg, núN.
575.593 -- R. Casa Pragrea.so
cola Engenho Liberdade Ltda. e Com, - Reg. 378.910..
mero 379.359.
Ltda. - Reg. 379.4C0.
Reg.
379.379.
N9 489.579 - Clunnie et Atotnique
N9 443.738 - R. Miudezas N. S.
N. 334.301 - R. IVIuriek. do Brasil
N. 571.443 - R. Distribuidora de
-- Reg. 378.911.
de Fátima - Reg. 379.360.
S.A. Equipamentos Imlostintis Publicaçoes
Ltda.
DPL
Reg
14 9 495.736 -- J. M. Carvalho e
149 509.398 - R. alopresa Máquilaeg, 379.401.
Cin. Ltda. - Reg. 373.912.
nas Op eratrizes de Precisão - Reg. n9 379.380.
N. 571.443 - R. Malharia Deciê
N. 390.665 - R.
N9 511.522 - Ind. de Meies Myrag 1)9 379.361.
Petrochimica S .p. A. - Reg. 379.102.
Reg , 378.913.
149 51,7.689 - E. N, A. Guimarães Ltda. - Reg'. 379.281.
N. 571.453 - R. Mn. varigie.7
N, 412.405 - R. Indústria BrasiN9 522.231 - ia.Fama. Organon 4: Cia. Ltda.
leira de Usinagem Usi na tents Lida.
Brasili S.A. - Reg. 373.914.
149 517.893 - R .Dr. Giannino Vi- , Company - Reg. 379.332. •
N. 571.725 - R. Peter Paul, Inc. - Reg. 379.403.
149 523.036 - Metalúrgica Oriente lardi - Reg. 379.363,
149 522.684 - R4 A Comissária - Reg. 379.383.
N. 565.286 - R. isani inCiÚSt,riaS
S.A. - Reg. 378.915.
de klacieiras Santa Mora Ltda. 149 523.437 - Café Integral Ltda. Gaivão S.A. Corrretagem de /móveis
N.
571.78'7
R.
Trieotagem
Ca
- Reg. 379.394.
Reg. 379.404.
- Reg. 378.9 16,
tarinense Ltda. - Reg. 379.384,
.
N9 531.007 - R. Editorial Dom
149 523.491
MetalÚrglea Rol-Lex
N. 505.877 - R. Centro Comennal
N. 571.826 - R. Irmãos Mendes
Bosco - Reg. 379.365.
Lida. - Reg. 378.917.
. •
Cia., Indústria e Comércio - Reg. Santa Maria S.A. - Reg. 179.405.
149 532.409 - Dr. Nestar da PWCCI.a. N° 53Z.405 J E. Dr. Nestor
N. 568.768 - R. Uniflux IndusGria
n9 379.383.
Rocha Bressare Filho -- Reg. núBressane Filho
Reg. 378.918.
N. 572.904 --- n. Oceano S. A. - e Comércio. Ltda. - Reg. 379.406.
N. 569.244 - R. Laboratória P:ado
149 536.563 --Restaurante RapagaiJo. mero 379.366.
Importação e Exportação - Reg.
149 533.079 - R Un i brasil S. A. - 379.386.
S.A. - Reg. 379.407.
Mui Lida. - Reg. 378.919,
Reg.
379.367.
N. 569.369 - R. Arliplex - Aitiges
149 537.466 - Ibesa - Ind. Bras.
N. 512.925 - R. Rodinco - So149 544.829 - R. Riehardson-Aler- ciedade de Desenvolvimento lhdua- Finas para Presentes Ltda. - Reg.
de Embalagens S.A. - Reg, 378.920.
Ag
ricultura, Indústria e Comércio - trial Ltda. - Reg. 379.387,
ti9 379.408.
149 539.106 - Lab. 74itécia S.A..
reli In.- Reg. 379.368.
- Reg. 378.921.
N. 569.608 - R. Exote,co Expolia,
N.
573.021
R.
Indúste.as
N. 530.098 - R. Mallet
benta
S'Iva
149 539:152 - Suferco - Com. e
dora de Fumos S.A. -• Rev. 370.409.
Branca Ltda. - Reg. 379.388
Cia. Ltda. - Reg. 379 369.
Repres. Ltda. - Reg. 373.2L •
N. 570.220 - R. Elmer EletrOnieta
1. 573.201 - R. Indústr i a de Cal149 540.217 - Fab. de EncordoaN. 550.155 - R. Einprêsa Gráfica çados Clamar Ltda. - Reg. 379.389. e Mercantil Ltda. - Reg. 379-410.
mento Rouxinol Ltda•• - Reg. M.a- O Cruzeiro, S.A. - Reg. $
N. 573.225 - Ri Indústria:, de. N. 570.523 - R. Ciferal Comércio
mero 378.923.
N. 550.853 - R. Ctil S A Induse Indústria S.A. - Reg. 379.4n.
149 342.142 - Cia. Esmeralda de trial e Importadora de Máquinas - Papel Racy Lida. - Reg. 319.390.
N. 571.431 - R. Edições Pelicano
N. 573.233 - R. António PietW
Imóveis - Reg. 378.924.
Reg, 379.371.
S.A. Comércio de Aut o itiewei6 - Ltda. - Reg. 379,412.
N 9 521.561- The Ltitultenheinier
14. 533.851 - R. Compalaie,
N. 571.594 - R. Alexandre Djukie
Reg. 379.391.
Compan3.Reg. 379-928.
EletrificaÇ50 Rural do NO:teste --, N. 513.234 - R. Discos Didático
Reg:. 379.413.
149 569.383 - Pálio A, 1‘11.tn ted0 -- Cerne - Reg. 319.312.
Canadá Ltda. - Reg: . 379 392,
N. 571.747 - R. Indústria e CoReg. 379.056.
N. 838.847 - R. Fábrica de Gizn N. 573.309 - R. Osi;valao laianine
mércio de Tintas Imperial Ltda. 149 577.449 - Suzel IVIocias Ltda. Itagraf Ltda. - Reg. 379 973.
Gençarves
Reg. 379.393•
Reg, 378.414.
•Reg. 379.123,
N. 571.838 -- E. Imewe S.A. NT 577.482 - :recuo Inualadora. de
inciústries Mec&rticas - Rdej.. 379.415.
N9 577.961 - LanifIci0 ~Paro'
N. 573.343 - R. Gebruder Giulind
Maq. Teima Ltd.. -Reg. 379.125.
.IVI.B.11. - Reg. 379.410.
Aerasimeememliel~~~111r
S.A,
Fteg. 379.134.
N. 574.139
R. Chozil Cngentiarja
S.A. - Reg. 379.417.
149 578.328 - Madeira tV, Filho , N. 575.792 - R. Gra :aja Italiya
Reg.. 370130
Ltda. - Reg. 379.418.
11q, 564.157 - Waldemiro dos Santos e Antera Games. dós Santos N. 576.204 - R. Aurele Serban Reg. 379.419.
Reg. 379.161.
N9' 519.445 - afines-Park Focas
N. 576.231 - R. Guanabara -SA.
Inc. - Reg. 379.195.
- Comércio e Indústria -- Reg. 119
379.420.
149 530.993 - João Augusto de D.
Regulamenta a liberdade
N. 576.588 - E. Indústeias Gesay
Peixoto - Reg. 379.210.
de raifestaglo do penLever S.A. - Reg. 379.421.
149 550.166 - Emp. Gral, O Crusamento e de inforsuaçle
N. 579.419 - R. ' Directa :Publicizeivo S.A. -• Reg. 379.215.
dade Ltda. - Reg. 379.422.
IV 554.200 - Dimasa Dist, de
N. 579.682 - R. Sarcar S.A. Maq. Agrícolas S.A. - Reg. 370.222.
Reg. 379.423.
149 554.754 - A.tha ydo Rirroi3m
N. 737.306 - R. Feliz 3: Souza
Machado - Reg. 379.220.
Ltda. - Reg. 379.424.
DIVULGAÇÃO N' 994
147 561.020 - Deitam Blos & Cia.
la. 739.300 -- R. Financiai do
•Ltda.
Reg: 379.239.
Comércio e da Produção S.A. Crédito, Financiamento e uri :estimemN: 57.134. -- CM:t.te Ind. e com.
- Reg. 379.425.
de Móveis Ltda. - Reg. 379.246.
N, 382.256 - R. Labor,itorids LoN9 573.347 ---• David Davidsoa petit S.A. - Reg. 379,426,
Reg. 379.270.
Preços NI:r$ 0,14
N. 403.242 - R. Tecelagem lima
149 57.413 - RampsoR S.A. Com.
Rações Técnicas Ltda. - Reg. al
e ind. - Reg. 379.277,
379.427.
149 57:3.425 -- Rampson S.A. Coai.
N. 416.701 - li. Multivid.ro S.A.;
e Ind. - Reg. 379,278.
- Reg. 379.428
141 573.444
Plásticos Please Ltda
A VENDA
N. 508.932 - R. Rubens Bussacoa
Reg. 379.279
Júnior - Reg. 379.429.
149 577.278 Meial Use S.A.
Na Guanabara
' N. 509.042 - R. Livraria Editóra
Ind. e COM - Reg. 379.283.
Convivi° Lida. - Reg. 379.430.
149 278.679 - Silvio Ronõrio AlSe o de Vendas: Av. Rodriote Alvee,
N. 510.965 - E. Theópaile de Sivares Penteado - Reg. 379.284.
ovira Branco - Reg. 379.431.
149 570.860 - G. Fantini Ltda., Agéacia 1: Ministério da Far,ende
N. 530.893 - R. Viriato Vicente Reg. 379.290.
Reg. 379.432.
N" 570.863 - SQe. Algodoeira do
N. 531.102 - R. Petrarnbias PeAtende-se a pedidos pelo reemb4leo posug
Nordeste Brasileiro S.A. - Reg.
tróleo Minas Gerais S.A. - Reg.
•
a 9 379.300.
n" 379.433.
N9 577.992 -- Editõra Musical Ilha
N. 541.109 - R. L. Cesar - Reg,
Eia Brasffia
n" 379.434.
Bela Ltda. - Reg. 379.229.
N9 578.418 - Plating Ind. de Aca-N. 547.969 - R. Ind. Metalúrgica
Na Sede do DIN
banientos Metálicos 1...tel. - Reg. tiúMarlex. S.A.-- Artefatos de Metais e
•
niero 379.333.
Plásticos - Reg. 379.435.
i N. 519.380 - R. S.A. M
N" 555.301 -•
Parchno - Reg.
i nerva da
a" 373.301.
;Produtos Al i inenticios Samp -Rev.;
' n9 379.436,
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N. 554.941 - R. Automatic SprinN. 571.018 -- R. Confecções Ir- I N. 575.912 - R. Inds. Reunidas
slers Marly Com. e Ind. Ltda. - ressistivel Ltda. - Reg. 379.476.
I Irmãos Spina S.A. - Registro
Reg. 379.437.
N. 571.021 -- R. Utimafer Ind. de 379.511.
556.285
R.
Bervalino
Campos
•
ThoN. 575.016 ..-- R. Pedro
Reg. 370.477.
Auto Peças Ltda .
Reg. 379.438.
Reg. 379.512_.
N. 571.022 - Lanches Cuem-Cuem maz
N. 556.449 - R. Bernor.l.no M.(iller
N. 576.061 - R. Construtora NaLida.
Reg. 379.439.
zaré Ltda. - Reg stro 379.513.
N. 556.688 - R. Studenaker Cor
N. 571.029 - R. Sovasi Ind. E
ó. 576.070 - R. Hennes-Sohnle
yoration - Reg. 379.440.
Com. de Pulverizadores Lida. - Re- S. A. Incls. Reunidas de Balas Einas
N. 553.998 - R. Vellozo & Filhos gistro 79.479.
e Cchocoiate Sulia - Registro 379.514.
cr- Reg. 579.441.
N. 571.040 - R. Modas Soruta
N. 576.238 - R. Guanabara S. A.
N. 557.230 - R. Chevrcn
' Ltda. - Reg. 379.480.
Com . e Ind. - Reg. 379.5i5.
cal Company - Reg. 319.J-42.
N. 571.1A/ - R. Iviaquinas de CosN. 576.381 - R. Internacional La• 551.488 - R. Textil
tura Marbor Ltda. - Reg. 379.481.
.
- Reg. 3ri9.443.
tex Corporation - Reg. 3)9.516.
R.
Carpel
RepresenN.
571.048
561.295 - R. Imã Imóveis e
I N. 576.392 ..-- R. Refinaria Saliat.ainisCração Ltda. - R. 375.444. tações cComercio Ltda. -- Registro mira Ltda. - Com. Ind. e Navega553.883 - R. Clai.fix S A. 37.482.
ção
Reg. 319.517.
N. 571.052 - R. Nielsen & Cia.
Ccoil. e Indl. - Reg. 5'79.445.
N. 576.635- R. Supermercados
Car- Ltda. - Reg. 379.483.
:Si. 564.414 - R. José ,3
Pcg-Pag S. A. - Regis. 379.518,
• o - Reg. 379.446.
N. 571.105 - R. Cia. Crislalian de
N. 576.689 -- R. Rodolfo Korai'
555.037 - R. Laboraiorto Far • Com. e Participações S. A. Reg s s- Reg. 379.519.
c.:.utico Internacional S A - Reg. tro 379.484.
n9i9.447.
N. 577.268 - R. Panasa -• ParN. 571.114 - R. Farmárcia Nossa
565.392 - R. Lab. Loubet
7.2 ..:Jutos Farmacs. Ltda. - Reg. Senhora dos Anjos Ltda. - Registro ticipações Negócio e Administração S.
A. - Reg. 379.520.
379.485.
9 579.448.
N. 577.740 - R. Decorações ForN. 571.159 - R. Tipografia Vail. 563.489 - R. Importadora
men Ltda. - Registro 379.521.
Dii:ntal Copacabana Ltda. - Reg. Lnliense Ltda. - Reg. 379.485.
N. 571.173 - R. Derca Ind. e CoN. 577.761 - R. Augustas ParaE. a56.589 - R. C. Viana - Reg. mércio de Bebidas Ltda. - Registro
dise Discos Ltda. - Reg. 379.522.
7.,t9 379.450.
N. 578.235 - R. Metalárg.ca FaN. 566.766 - R. Recap - Prods. 379.486.
N. 571.173 - R. Derca Ind. E braje Ltda.
pe' a Beleza Ltda. - Reg. 379.451.
Reg. 379.523.
1. .. 567.346 - R. Elnaora S.A. Com. çie Bebidas Ltda. - Registro
N. 578.490 - R. Vicente Cruso -Mi:irônica Nacional Bras. - Reg. 379.487.
Reg. 379.524.
zr-' 579.452.
N. 571.190 - R. The Quaker Oats • N. 578.687 - R. Rubens Manso
.
567.762
R.
Delfo:ce
S.A.
N
- Reg. 379.525.
Company .-- Reg. 379.488.
de Papel - Reg. 379.453.
R. Arbau - BauN. 571.195
N. 561.947 - R. Nelson lchikava
N. 578.811 -- R. Cia. Litográfica
Und Industriebedarf O. F. G. v.
c) Carlos Ishikava - Reg. 379.454.
Maria Paula
Registro 379.526.
N. 568.695 - R. S.E.C. Sociedade
Bodciien ei Dr. Siebebeicher - ReN. 578.824 - R. Ormy Rosolen -de Engenharia e Construções Ltda. gistro 379.489.
Reg. 370.527,
R,eg. 379.455.
N. 571.222 - R. Mesbla S. A.
N. -578.948 - R. Efecê Editora
Caetano Fortunato
N. 569.9h, Reg. 370.490.
S. A. - Reg. 379.528.
Grilli - Reg. 379.456.
N. 571.256 - R. Auto Melfa LimiN. 569.929 - 14. Antônio Bandivia
N. 579.407 - R. Ind. de Parafutada - Reg. 379.491.
sos e Rebites Preciallen Ltda. - Re• Raphael Tobias - Reg. 379.457.
N. 571.259 - R. Agrofertil Indús- gistro 379.529.
N. 570.522 - R. Ciferal Comércio
a' Ind. S. A. - Registro 379.458. tria e Comércio Ltda. - Registro ...
N. 579.527 - R. Cia. Henrique
N. 570.806- R. Francisco Ponce 379.492.
N. 571.267 - R. Loja Paulinho Wossidlo Ind. e Comércio - Registro
yranzo -- Reg .379.459.
379.530.
N. 570.834 .••• R. Malhas Jo-hcl Ltda . - Reg. 379.493.
N. 571.271 - R. Textil Brusque
Reg.
379.460.
Ltda.
N. 579.558 .- R. Lastri S. A.
•
N. 570.864 - R. S.A. Moinho Ltda. - Reg. 379.494.
Ind. de Artes Gráficas -- Registro
N. 571.422 .- R. João Kessler Coe- 379.531.
Sant sta Inds. Gerais - Registro ....
lho de Souza - Reg. 379.495.
379.461.
N. 579.581 - R. Ótica Miraluz
N. 571.471 •- R. Alvaro Granha Ltda. - Reg. 379.532.
R. S. A. Moinho Loregian - Reg. 379.496.
N. 570.865
N. 579.621 - R. Eunice Carneiro
Registro ....
Santista Inds. Gerais
N. 571.777 - R. Tecelagem Kúe- Condurú
Reg. 579.533.
379.462.
Reg. 379.497.
Imr:ch S.A.
N. 580.349
R. Ferbus Ltda. R. Pobrás S. A. Registro 379.534.
N. 573.210
N. 570.878 - R. Nitrosin S. A.
Com.
ê
Ind.
de
Cerâmica
e
Louças
Ind. E Com. de Produtos Químicos N. 580.467 - R. Promaco-Produtos
- Reg. 379.498.
Reg. 379.463.
E Materiais de Construção Ltda. N. 573.359 - R. Orig:nal Indústria Reg. 379.535.
N. 570.881 - R. Ind. Metalúrgica
São Caetano S.A. - Reg. 379.464. e Comércio de Roupas S. A. - ReN. 594.063 - R. Edna Montagens
N. 570.883 - R. Cia. Brasileira gistro 379.409.
Inds. e Mecânica Ltda. - Registro
N.
573.554
R.
Leo
Indu.,trie
ide Adubos C.B.A. - Registro número
379.536.
Chimische Farmaceutiche S. p. A.
379.465.
N. 748.796 - R. Com Products
N. 570.890 - R. Bobcletex Ind. - Reg. 379.500.
573.766 - R. Bebidas Marun- Company - Reg. 370.537.
E Com. de Tecidos E Malhas ,Ltda. byN.S.A.
N. 576.547 - R. Jomafre Ind. de
- Ind. e Comércio - ReReg. 370.466.
Malhas S.A. .- Registro 379.538.
gistro 379.501.
N. 785.392 - R. Mário H. Priolli
N. 570.938 ..- R. Browm
WilN. 573.822 - R. Agrícola Agrofen 8 Cia. Ltda. - Registro 379.539.
Ifiamson Tobacco Corporation (Export)
Ltda.
Reg.
379.502.
Relatção datilografada em 18 de julho
Reg. 379.467.
-Ltd.
N. 573.869 R. &mil Represen- de 1968.
N. 570.940 - R. Suson, Frances- tações Imobiliárias Mauro haat. Limiigutti 6 Cia. - Reg. 379.468.
tada S. C. - Reg. 379.503.
N. 570.941 - R. Suson, FrancesN. 575.220 - R. Zorro S. A.
SEÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE
Itutti 6 Cia. Ltda.
Registro .... Ind. e Com.
Reg. 379.504.
REGISTROS E MARCAS
379.469.
N. 575.266 -• R. Calçados AlhamNot ifica çao
N. 570.944
R. Storch 8 Falk LI- bra Ltda. - Reg. 379.505.
N. 575.329 - R. Assistenhouse AsPeitada - Reg. 379.470.
Ficam notificados os requerentes de
N. 570.946 - R. Orbita S. A. sistenbrás Eletro-Técnica Limitada - prorrogação dos Registros abaixo menOrganização Brasileira de Transportes Reg. 379.306.
N. 575.439 - R. Laboratórios Bur- cionados a comparecer a esta Seção,
ie Turismo - Reg. 379.471.
prazo improrrogável de noventa
roughs
Wellcome do Brasil S. A. no
N. 570.957 - R. Benedito de Me(90) dias, para pagamento das' taReg.
379.507.
.
eiros - Reg. 379.472.
xas devidas no período de 29 a 31
N. 575.610 - R. Jofrmar Ind. e de dezembro de 1967, de a.côrdo com
N. $70.967 - R. Metalúrgica GaCom. de Brinquedos Ltda. - Registro a Portaria n9 5, de 7 de junho pró%arra Ltda. - Reg. 379.473.
ximo Passado.
N. 570.981 - R. Silva
Lkurso 379.508.
N. 575.7.:73 - R. Casa Netto de
Ltda,
Reg. 379.474. ,
R. 194.115- Edifício Jobi - ConAutomóveis S.A.
Reg. 379.509.
dominio do Édircio Jobi.
N. 571.006 R. Semartefe SerN. 5575.759 - R. Construtora
R. 194.214 - Mobartex - ComérDikos e Materiais Ferroviários Limitada Adolpho Lindernberg S. A. - Re g is- cio e Indústria de Munas Mobartex
em£,Reu. 379.475, ••
tro 379.514.
S. A.

Julho de 1968
R. 194.467 - Batavia
gatavW
S. A. Conservas e Condimentos.
R. 194.544 - ProquiPar - Química
e Farmacêutica Proquifar S. A.
R. 194.684 - São Luiz - Biscolt0:
São Luiz S. A.
R. 194.866
Marilt1 Coquetel !landa, Lopcz & Cia. Ltda.
R. 194.912 - Xarope Peitoral Priv.lista - indústrias Reunidas José Fitei
fanini S. A.
Miscelanea, Colorcibe
.> R. 194.5'
- s. A. ir e Mica Colombo.
R. 194.942 - Miscelanea Colombo
- 5, A. Fábrica Colombo.
R. 195.047 - Rcmymor
frias Romi S. A.
R. 195.048 - Romymor frias Romi S. A.
'andfis.,
Romymor
R. 195.049
frias Romi S. A.
R. 195.050 - Rornymor
trias Romi S. A.
:-ndús:5
R. 195.051 - Romymor
frias Remi S. A.
KalyashiâS
R. 195.103 - Chujoto
Kaisha Tsumura Juntendo.
R. 195.136 - AAnjo da Guarda
Daily Celestino Almeida.
R. 195.192 - Pará - Cia. de GL
do Pará.
Industrio
R. 195.246 - Everest
de Tintas e Vernizes.
R. 195.25 - Fi'Míquia
Ramos &
Marques Ltda.
Dural
R. 195.329 - Durai
dústria Elétro-Mecânicas Ltda.
R. 195.544 - Legal - Argentin)
Monteiro de Oliveira.
R. 195.554 - Metal Arte - Victo.
rio Saccoletto.
R. 195.585 - N. C. - Muguet Fre
sentes Limitada.
R. 195.705 - Soda Caustica Serrtz)
- Indústrias Macêdo Serra Ltda,
R. 195.758 - T. E. - Clínica de
Olhos Santa Efigênia.
R. 195.846 - Casa Neide - E. SI.
mães.
R. 195.866
Boachi
Confecçãs.1
Boachi Ltda.
R. 195.941 - Rife - Indústrias Me.
talúrgicas de Válvulas "P" S. A.
R. 196.238 - Brasilustres - Bras%
Lustres Ltda.
Itow
R. 196.415 - Parammounte
dústrias de Lenços Paramounte S. Ad
R. 196.496 - Deutsche Rio Zeitung
-- A. Troppmair.
R. T. C. - Equipe Publicitária LL.
mitada.
AbrahãO
R. 196.523 - A raciosa
Alliz.
Bruno
R. 196.540 - Pedra Exú
Balsimelli Netto e Maria Balsimelli.
R. 196.864 - Norton - Raimundo
Edi Reis.
R. 196.897 - Lydia - S. A.
dústrias Reunidas P. Matarazzo.
R. 196.911 --, Revista Brasileira do
Oftalmologia - Sociedade Brasileira
de Oftalmologia.
R. 197.060 - Laton - Pirelli Las.
tex Societá Italo Americana Filo Elas
Uco.
Viação OW
R. 197.083 - N. 04
ririhense
R. 197.15 - Bidua Cruh Indústria de Concentrados Ltda.
R. 197.168 - Copebras - Compa.,
nhia Petroquimica Brasileira "Cope-.
bras".
R. 197.169 - uanabara - H. 011.,
veira Comércio e Indústria.
R. 197.197 - Photine
& Welch Limited.
-R. 197.227 - Mez - Mez Brno,
rodni Podnik.
R. 197.250 - Glaucosin - Companhia Industrial Delfos S. A.
R. 197.317 - Sta. Teresa nefícios e Expurgo de Cereais Sta. Teresa Ltda.
R. 197.356 - Coimbra trias Coimbra de Ferragens S. A.
R. 197.428 - Superba - S. A. Superba-Grande Fábrica de Arte-. ;os
de Borracha.
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R. 137.525 - Danúbio Hotel -Companhia de Grandes }loteis Va•
ram.
•
R. 197.503 - Cincada - Casa Arte
Limitada.
R. 197.538 - Rijos - Comércio e
Inchlatria Riaehuelo S. A.
, R. 197.539 - Zumbi - Comércio e
; Indústria Riachuelo S. A.
' R. 197.552 - Gávea - Gávea S.
j A. - Veículos e Máquinas.
R. 197.569 - Forbina - Ciba So' ciéteé Anonyme.
; R. 197.580 - Fungitex - Ciba Soeiété Anonyme.
Ft. 197.593 - Rostopla,st - Hansel_
ia Werke Albert Henkel A. G.
R. 197.612 - Camponêsa
ticinios Lagoa da Prata S. A.
R. 197.681 - Anamjdon - 'Vinthrop Products Inc.
, R. 197.696 - Armes de Reims
Société Anonyme Champagne -int
inery , & Grano.
R. 197.697 - ":--rrann'S
L'of_
Imann'S Starkefebriken A. G.
R. 197.702 - cls andolon -,Chaci.
bourn Gotham, Inc.
• R. 197.705 - Rudino - Represar
tações Rudino Ltda.
R. 197765 - Laneas:er - Companhia de Cigarros Souza Cruz.
• R. 197.779 - Fali - Condias-a:ia d:
Cigarros Souza Cruz.
R. 197.784 - F. P. B. - F.P.B.
- Fábrica Paulista de 13rocas e Ferramentas de Corte S. A.
R. 197.815 - King - King• :dústria e Comércio S. A.
R. 197.819 - Emblemática - Companhia de Seguros Aiiança Brasile:
ra.

R. 197.828 - Nzebras

dústria e Comércio S. A.

King In

R. 197.856 - São Luiz - Biscoitos
São Luiz S. A.
R. 197.870 - N. C. - Casa Sgarla
S. A. Comércio e Jndústria.
R. 197.922 - Norgren - C. A.
Norgren Co.
R. 197.984 - Record - Record S.
A. Indústrias .onimicas.
R. 198.026 - Farinha - R,uy Gon
+Raives Costa.
R. 198.035 - Farinha de Trigo Ma
11111
Dianda, Lopez & Cia. Ltda.
R. 198.092 - Park-Mor - ParkMor Manufacturin Company.
R. 198.108 - Inces - Companhia
de Cigarros Souza Cruz.
• R. 198.211 - Letizia - Dianda , . Lopez & Cia. Ltda.
R. 198.212 - Letizia - Dianda, Lopez & Cia. Ltda.
R. 198.224 - Colometin - Laboratório Sanifer Ltda.
R. 198.310 - I.R.F.M. - S. A.
Indústrias Reunidas F. Matarazzo.
R. 198.311 - I.R.F.M. - S. A.
Indústrias Reunidas F. Matarazzo.
R. 198.316 - Casal Grande Re.
presentações Melo Ltda.
R. 198.317 - Underwritrs - Underwriters' Laboratóries, Inc.
R. 198.350 - Harris Tweed Asso.
ciation Limit.
R. 198.359 - Alves Ramos - In,
dústria de Bebidas Alves Ramos Li
mitada.
R. 198.388 - Instantaneo Ideal:Viuvo Ventura A. Maia & Cia.
R. 198.418 - Fortisan - Ceiallerk
Corporation.
R. 198.431 - Keidler K 50 - Kreidler'S Metall-U Dhahtwerke G. M.
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R. 198.520 - Tonosedin - EstaR. 199.293 - Bardauni
lote,
R. 199.762 - KinoNal
Ping Ina
Were Atiengeseellschaft Chemische Fa- Bardauni Ltda.
dtistria e Comércio S. A.
brik.
R. 199.330 - Bom Sucesso R, 199.822 - Geal - Sotero Arru.
R. 198.548 - Baifilin
Chimica tina Bom Sucesso-Ltda.
da Cimpos Filho.
Baruel Ltda.
R. 199.336 - I. C. - Companhia
R. 199.847 - N. C. -- Vidt.es Vi.
R. 198.567 - Hepacomplex - La- Construtora Continental de São Pau tron Ltda.
boratórios Biosintética S. A.
lo.
R. 199.851 - Rancho Roupas AZ
R. 198.575 - Exú 7 Encruzilhadas
R. 199.377 - Primotest-Depot - S. A. Indústria Roupas Profissionais.
- Mario Villardo.
Sehering AAktiengesellachaft.
R. 199.870 - N.C. - Ernprêsa de
It. 198.587 - Mundial -- CompaR. 199.382 - Pimelopes
João Transportes Rodoviários Columbla Lio
nhia Calçado Mundial.
Lopes & Irmão.
tintada.
R. 198.594 - Regina - Francisco
R. 190.383 - Canelopes - João
R. 199.912 - Vinho Reconstituinte
Marques de Andrade.
Lopes & Irmão.
V.R S.A. - Laboratórios Silva Araúj°
R. 198.600 - Damasco - Fábrica
Roussel
S. A.
R. 199.385 - Charles Of The Zitr
de Cigarros Caruso S. A.
R,. 199.913 - Vinho Reconstituinte
Sun Bronze - Lanvin-Charles Of The
R. 198.613 - Tinol - Kuppers Me_ Ritz.
- Laboratórios Silva Araújo
tailwerk G.m.b.H.
R. 199.469 - Fluitin - Kuppera Roussel S. A.
R. 198.751
R. 199.994 - Arlequim - Lapis
Riograndense - N. Metallwerk .m.b.H.
13. Perrari & Companhia.
R. 199.484 -- Beloran - Ciba So.. Joahann Fab;er Ltda.
R. 200.012 - Robonil - Química
R,. 198.765 - Merz - Adolpho Mete clété Anonyme.
Moura Brasil S. A.
& Cia. `0.
R,.
199.548
Joalheria
Colombo
-R. 200.049 - Presidente - Sotto
R. 198.705 - A Equipe -- EquipeA Casa '11olorabo, Artefatos e Meaaf Maior S. A. - Tecidos e Armarinho.,
Editores Ltda.
rias
S,
A.
R. 200.055 - Sinterauto A G °,
R,. 198.852 - Delta - Metalurg,Ica
R,. 199.566 - N. C. - Ambrosine Acessórios São Jaão S. A.
Delta S. A.
cain-paabi,e
ráfica.
e
Editorial.
R. 198.899 - Meu Sonho - Edgard
R. 200.058 - Crak - Indústrial
R,. 199.573 - Anglo - S. A. Pra Macêdo
de Barros Clara.
Sema Ltda.
R,. 198.917 - Socotex - Socotea gorífico Anglo.
R. 200.123 - Coimbra - Indústri•as
R..
199.617
Mirim
Kencla:1
de
c'aciedade Comercial de Tecidos Li.
Brasil Indústria e Comércio Limit•_ Coimbra de Ferragens S. A.
:pitada.
R. 200.138 - Flex - Sifão FlezZ
da.
R. 108.918 - l‘lovedol - Recorde
Ltda.
A. Indústrias Químicas.
R. 199.697 - Baret;t
R. 200.135 - Tubrasil
_ans SeTubras1D
S. A. Indústria ! Comércio.
R. 198.964 - N. C. - Companhia warzkopf
R. 200.156 - Fran - Fram Coro
R. 199.698 - Eborina - Hanss Sa.' s Cimenta Poorti and Rio T-1'.111C0 •
poration.
R. 198.969 - N. C. - Artefatoa warzkopf.
R. 200.167 - Madrigal - Confeita.
R. 199.699
Xaumá - Flane SaCouro Power Ltda.
ria Madrigal Ltda.
R. 199.023 - Vero - Produtos Qui_ warzlopf.
R. 199.724 - Fiel - Móveis de Aço
:- • -os Lave . Ltda. •
R. 200.288 - Bnzocreol - Incluso
trias J. B. Duarte S. A.
it. 199.0`m - Roseta .- Simonini Fiel S, A.
Toschi & Guidi,
R. 2110.302 - Refinaria Capuava
R. 199.734 - Rubi - Sociedade
Refinaria e Exploração de Petró1e0
R. 199.096 - Boliden - Bolideas Vale do Tiête Café Ara guaia,
•.
União
S. A.
Gruvaktielibolag.
Ft. 199.735, - Chá Ribeira - Tom-aR. 200.377 -- Record - C.
R. 199.11'3 - Belluci - Luiz Au- zo Oamoto S. A.
Limite&
' • usto & Cia. Ltda.
R. 199.750 - Guarany - Produtos Hampton
R. 200.382
Airesearch
The
R. 199.244 - Speedmatic
Rock- Químicos Guarany S. A.
Corporation.
wc.11 Manufacturing Company.
R. 199.751 - U. L. - Underwri. Garrett
R. 200.964 - Nosso Posto - Manoel
•R, 199.263 --r Union Carbide
ters' Laboratories, Inc.
José Palhinha.
Cárbide Corporation.
R. 199.752 - U. L. - Underw.1R. 200.521 - Cadib - Cadib S. Aa
R. 199.277 - N. C. - Niasi S. ters' Laboratories, Inc.
Comércio e Indústria.
A. Artigos para Cabeleireiros e Per,
R. 199.757 - Hugo ' Hugo neta
R.
200.522 - Cadib - Cadib S. A.
imola:jus.
rello,
Comércio e Indústria.
: R. 200.523 - Cadib - Cadib S. A.
Comércio e Indústria.
R. 200.540 - Soberana - S. A.
Moinho Inglês.
R. 200.586 - Foz - Conexões £1.0
Ferro Foz S. A.
R. 200.603i- N. C. - Companhia;
Melhoramentos do Muquilão Comuquil.
R. 2'1).625
Serratoros - Coméro
cio de Madeiras Serratoros Ltda.
R. 200.681 - Kemprint - Thai
Sherwin - Williams Company.
•
DA
R. 200,736 - Xarope de Angico +A
Roberval Silva tt; Cia. Tolu e Guac0
Na oliveira
R. 200.814 - Nutrion Laboratório
iDaudt Oliveira S. A.
R. 200.1315 - A Saúde da Mulher,
Laboatólo Daudt Oliveira S. A.
It. 200.934 - Opex - The Shamir%
REGULAMENTO
• Williams Company.
Ft. 200.956 - Tiple - Alberto Pio
-es de Faria.
R. 200.979 - Boletim D. F. C.
João Martins Mendes e Pedro Maro
DIVIILGAÇ,A0
1.016
'ins Mendes.
R. 201.020 - Nutrosan - Dietrío
:ia S. A. Produtos Dietéticos e Nu.

DEVEDO,RES,
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A VE N, DA

B. H.

R. 198.442 - FeniX -- Serviços
ficoa Fenix S. A.
R. 198.566 - Charles Of The Ritz
Velvet Foam --r Lanvin-Charles 01
The Ritz.
Diqui - Boeringer &
R. 198.330
Cia. Ltda.
R. 198.460 - Oblivon - British
Schering Limited.
R. 198.496 - Tedion V 18 - N. V.
Philips-Duphar.
R. 198.505 - Original - Saboaria
Original Ltda.
Tresal
R. 19-8.507
Winthrop
Products me.
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Na, Guanabara
Sec, de Vendas: Av. Rodrigues Alves,
• ;% anela 1: Minisério da Fazenda
Àlende-se a edidos pelo Servico de Reembolso Postai
E.zr. eaaalbe
Na sede do DIN

R. 201.060 - N. C. - Indústrias
a annidas Vidrobras Ltda.
R. 2001.078 - Guri - Manufatura
de Artigos Hidráulicos Guri Ltda.
R.. 201.100 - Terra-NEw - S. A.
Johnson & Sin. Inc.
R. 201.101 - Viking - CompanhiN
de Paneis F. Johnson.
R. 201.271 - Epidermol - Inchlso
trias Macêdo Serra Ltda.
It. 201.442 - Terry Mastelle met
Unriette Schayer.
R. 2001.526 - Preciclon - Labora.
"órios Organon do Brasil Ltda.
R. 201.575 - IVPatamdsca Blemo me*
41;301 n C
a°. S. A. Imp ortadora e Expor.
R. 201.574 - Plenocedans - Indús.
trIa Farmacêutica Orthos Ltda.
R. 201.645 - S T P - -Sociedade
Técnica Paulista Indústria e Coméro
cio S. A
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Ti.201.1369 - Veia - Paulo Antanio de Andrade Stepanini
Ti. 201.706 - Anemoglan - Instituto Teaapéutico Pan-Organico.
Ti. 20a L.720 - Laxo-Floral - - Labora..ório Saúde Ltda.
- Cor-ripa/11W
Ti. 201.770 Co l r; do Clark.
R_. 2011.775 -- Samentes Corradini - Co' . 0, das Sementes Carlos Corraatni Ltda.
. Ti. 20( 1.780 -- Unia Jóia - Cliapet a, Vicanta Cury S. A.
R. 20(1.804 - Histacur - SahaAlnienassellschaft.

•

Ti. 201.05a -- 22 -- Enzo Raul Batia , ni.
. a(lt .1 .899 - Economia Domasticr
- Café Economia Doméstica Ltda.
Ti. 201. 902 - Paulistinha - Nordo
Ti. 201.914 -- Marsan - Indaístall
e Comércio Jimn-3.1 Ltda.
Ti. 201.920 - Pílulas Vitalizantes -Laboaatório Lomba Limitada.
StefaTi. 201.937 - Formoform
nini & Cia. Ltda.
Tala.
20a 1.958 - Emblemática
"Rumboldt - Deutz A. G.
taancr
Ti. 201.1)64 Pedi-Pax Plaqueta
S. A. Inriistrla e Comércio de Cat.
ça.clas.
201.(I03 - Móveis Ferrante -Gramma) Ferrante.
Citagenina - EmaTi. 20i 1.981
nuel Merk Offene HandelsgelIscahft.
Ti. 202.079 - Ison - Ison S. A
Indústria Farmacêutica.
Laxobilina -- Man aTi. 202.086
iro Jaccaud.
MaTi. 202.037 - Farroglobina
no e l Atastão Jaccoud.
R. 1a8.123 - Emblemática
dama 8. A. - Indústria de Máquinas
Emblemática -- KoTi. 202.124
tanta S.A. Indústria dealátrainai;
British Ti. 202.128 - Millecel
.Amet• ia^n Tobacco Compan y Limitai
R. 202.135 - Caealó - Manufatura. de C • pas Lord S. A.
-- Cindas Sonoras /bera Pery de Freitas.
E. 202.170 - Iodalb 13 .•Ltaa..
Ti. 202.213 --- Enterofilin - S. A
Parn - r11,ica Brasileira Farmabraa.
Jo-é Mon-Inea
Ti. 202.221
k. Cia.
- Juni'
202.283 - lat . itinea

nii

Adall
Ti. 202.201 - Seta Praias
fl. 15a A-hcar.
Ti.. 2002.:111 - N. C. - ToebotexI'
.
I
Ti,. 203.3:14 - Do-Re-Mi -V.
Sia•ca-srati.
P. :01 2.473 -- Bela visa, _
V I - • I S. A. Produtos Alinir
B: an"
la . 303.t 3 - Guaraton
iair ,ta ,• "Steill.
ri"; •
Caiaratan
Ti. ar ta

•

•••,

Ti. :172.575 -- Maano atil tót . 'er aa , tinacio Viïola S. Á.
Maarrti-corb - Qt.
'02.316
altanielo
rniat
S. A.

Laia- j a d Rr.orcl
E . 201. n3
Cal• vea t iia Pérola S. A.
- Jaaa:
R. 202.719 - A
1;:!r-$c, Netto.
M. Lopes a
Irajá
Ti. 202.770
Cia. Ltda.
Ti. 202.822 -- Bergon - Bergon
EL11112:irnil i OS para Escritório S. A.
Bergon
Ti.. 202.823 - - Bergon
Eauipammto s para Escritório S. A.
Bergir
Ti. 2002.824 - Bergon
Falu i panranto; para Escritório S. A.
Ti. 2007.929 -- Colosso - Indústrias
• Aancédo Serra Ltda.
Ti. 202.830 - Colossoindústria,,
Macédo Serra Ltda.
R. 2002.838 -- Patriarca - Diancla
Cia Ltda.
Ti. 202.839 - Patriarca - Dianoa
ir; Cia. "Ltda.
Ti. 202.841 - - Duas Caras - Diancli
ti Cia. Ltda.
Pif-Pt 202.042
ta Cia. Ltda.
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202.713 - Moura Barail - QuiTi. 204.377 - Uniáo - Refinaria
R. 202.843 - Primor - Diandal
mica Moura Erasil S. A.
e Exploração de Petróleo
Soa Cia. Ltda.
Ti. 202.844 - Tico-Tico - Diandal R. 203.714 - Orlando R-angel
ciedade Anónima.
Quimicaa Moura Braail S. A.
a Cia. Ltda.
Ti. 294.397 - Incasa - 'ne gas R. 2(12.884 - Pequi -Ti. 203.715 - Orlando Rangel - Indústria e Comércio Catarinen-e
Ypiranga. Ccmércio e Industrio. S. A. I Qu"rnica Moura Brasil S. A.
S.A.
Ti. 202.834 - LR E.M. - S. A. In-i Ti.. 203.716 - Orlando Ranael Incasa -.
Incasa
204.398
Química Moura Brasil S A.
dustrias Raunidas Ti. Matarazzo.
'Indústria e Comércio Ca ta rinenae
R. 203.717 - 011ando
Ranael -- S.A.
S. A.
•
:a. 202.895 - I.R.P.M.
iindfadrias Reunidas F. Mataraaao. I Quaailca Maura Bra,i1 S. A.
Ti. 204.403 -- N.C. - Quimio Quirnica Produtos Químicos, Comércio e InTi. 2032.896 - Vencedor - S. A.
Ti. 203.713 - Calicaclina
"nciustrias Reunidas F. Ma'arazi.o. I Maura Brasil S. A.
dústria S.A.
Ti. 202.924 - Tieco'irofina - Laao-: Ti. 303.719 --- Tracomicida - QuiTi. 204.431 - Montana •-• Commica Maura Brasil S. A.
'atados Organon cloBrasil Ltda.
panhia de Cigarros Souza Cruz.
Lanifício
Ti. 202.91(7 - Mimina
R. 201.944 - Casa Black - ComTi. 203.760 ---. Casa Alval. Neto Santa Branca S. A.
panhia Calcados Clark.
Neto Ltda.
Ti. 202.987 -- Silens - José Gonçal- Alvar.
Ti. 204.445 -- *Spiranga. CaSaa
Ti. 9'3.761
Casa Alvea Neto -ves de Mello Junior.
•
'piranga - Calçados e Ratipas Ltda.
,::- to Ltda. ,
Ti. 203.016 - Inca - José Affmiso Alve.,
Ti. 2113.773 - Ética - Lojas rtica ' Ti. 204.457 -- Kitchttnald - The
& Cia.
Hobart Manufacturing Company.
Ltda.
R. 2003.033 -- Kurotex Dr. Schall Roupas
IndúsTi. '213.777 - Detrisol
-a- Olivier
Ti. 204.481 - Romyrnor
- The Scholl MEG-. Co. Inc.
trias Rorni S.A.
Ti. 203.014 - Lederle - American Caudin.
Ti. 204.511 - N.C. -- Mercantil
Caaanamid Company.
Ti. 233.1.32 - OMS -IVO t Lida
lherric
t hs a in
Ti. 204.518 - R.odofiel - Rodofiel
Ti. 203.047 - Oaganon - LaboraR. 203.903 - Desodoran - Rhodia S.A.
tórios Organon do Brasil Ltda.
Transportes Comércio e Reprelndútrlas
Ouimicas
e
Vaieis
S.
A.
It. 203.070 - Biltmore - A Cia. CHAVES - PI 71-3
sentações..
de Cigarros Souza Cruz.
Ti. 203.156 - Intermevaa - Lani- , R. 204.523 -_Lanifício Santa Inês
Ti. 203.071 - Zip - Companhia de fícia
Sal-Riograndense S.A.
- Lanifício Santa Inês Ltda.
allaarro.s Souza Cruz.
R. 204.524 -- Santa Inês -• LaniTi. 203.073 - Riviera - A Cia. de
Ti. 203.957 - Esquimó - Lanifíi fício Santa Inês Ltda.
Ciaarros Solva Cruz.
cio Sul-Riograndenae S.A.
Ti. 204.527 -. Lanifício Santa Inês
R. 203.074 - Richmond - CompaR. 203.974 - Kedley - Lanifício
- Lanifício Santa Inês Ltda.
nhia. do Cirrarros Souza Cruz.
Fileppo S.A.
Ti. 203.085 - Cobrasina -- Cobras-1 R. 203.981 - Ceaten
Labora- I R. 204.532 -- Faliam* - Schering
Aktiengesellschaft.
'aia S. A. Indústria e Comércio.
tórios Biosintética S.A.
Myria
Ti. 204.584 - Piabanha
Ti. 203.086 - Edifício República -Ti. 203.982 .- Nemafugan - João
S.A.
Indústria e Comércio.
andústria de Papel Leon Feffer S. A. Gomes Xavier ia. Cia. Ltda.
R. 203.113 - Pára Gás Butano Ti. 204.588 .- Astúriaa - IndúsR. 204.015 - O Hormónio - LaNorte Gás Butano S. A.
I
irias
Gessy Lazer S.A.
boratórios
Organon
do
Brasil
Ltda.
R. 203.142 - Cyanogas - American
204-.608- Sal Especial Neve
R. 204.037 - Sapiq - Sociedade
Cyanamid Caompany.
Companhia
Comércio e NaveTi. 703.157 - Ilart's - J. & P. Anan l ina Paulista de Indústrias Quí- gação.
micas Sapiq.
'anais Limite..
Ti. 204.638 Fulbeta. -- LaborTi. 201.044 - Emblemática - Cia.
Ti. 203.161 Tinturiu'ia Santa - Química
terápica - Bristol S.A. Indústria
Duas
Ancoras.
Cristina Clementina Leite Barbam.
Ti. 214.0-15
Cia. Química e Farmacêutica.
131 •*t' •
Ti. 203.163 - Jane - Cia. T. Ja- Química
A Cia,
Duas
Ancoras.
Ti. 204.666 - Norniandia
aar Cernércio e Indústria.
de
Ti. 203.104 - Tijuca
N a 20 1 .072 - Strepto Enterosan - de Cigarras Souza Cruz.
Ciba SoR. 204.671 -• Blotose
Papel 'filma S. A.
Laboratório Maurício Villela S.A.
Anonyme.
Ti. 203.234 - Eleyhante - InchasTi. 204.079 - Orthos
Indústria ciété
Ti. 204.673 -. Clinper - Modas A
rins '.. Maagi S. A. Cordas e Bar- Faraarcautica Orthos Ltda.
P. 202.7 ,1 5 - Ninai Mundo pr.TY'r.
Ti. 204.082 - Fábrica de Massas Eanosicao Clipper
Modas
Ti. 204.674 - Clipner
mento de Transportes - Banco Nava Americana - Bebidas - RefrigeranT una° S. A.
te.s
Alimentícia; Eldorado Ltda. A Exnetsicãa Clipper S. A .
Ti. 204.675 - Riograndino -R. 204.034 - Remix ElektrohnTi. 203.250 - Panex - Panex S.
pex Magyar Hiradástechnikai Es El- Cooperativa Viti-Vinícola Aliança LiIndústria e Comércio.
Ito - Lamartinet norrimechanikai Kulkerskedelrni Vál- mitada.
I' 203.259
LaboR . 201 685 - Bioaminas
iei'g.
( lat.
a.
SA
Ti. 203.210 - Vigor - Calil Falia- , R. 201.103 - Va ,,.,opl.ex - Indfis- . ratário Paulista de Biolola
Ti. 204.686 - Casa Paulista -rcne.
' I. Farmacêutica Orthos Ltda.
Ti. 203.287 -- Butacite - E. I.
. Do 1 Ti.204.126
N.C.
Indústria
1
Companhia
Calcados
Clark.dar acuas
1 VIi: 3)• a
R. 204.687
- EntnrÉsa
racnt de Nenicuis And Company.
F' •' A
S .
Ti. 203.737 - Laindy R,- A'
Cia.
de:.
da
Pada
O
Condomínio
das 25.tUaS
'204 .133
3 -. Maria - Lucian0
!
ata.
da
Pr
S.A. Indústria e Comércia de CalR. 203.338 - Charleston -- A Cia. latidas.
R,. i.„ 04 ._688.__-.- Clara: --1 Companhia
! r.at.aaa2 e ala
• t I- -. :a-s SanBaa Cria! .
R. 2a1.143 - Neocapaderm
_ -- Ciba __
3
- al. - A Cia . d e C : S'acieté
P . ial:19
Ala Tck - A lcan
:1 nonye.
-arrasEar aa Cruz.
R. 201.176 m -- Dew -- Deutsche I Aluminin do Brar. I17 S.A.
t R. 201.715 - 1.t: I1,' e t"1 - Qt• la ler
1
. Ti.. 203.20 - Missuri - A Cia. da Edelstahlwerke Aktiengesellschaft.
nos Souza Cruz,
Ti. 204:177 - Dew - Deutsche I ClítmIcal Carpora l ao.
Ti. 903.421 - Elo Publicidade - Edelst-hlwerke A.G. •
1aera Perv de Freitas.
Ti. 204.179 - Ermida - Real CG/T1- t "Ti.
-RT1.at2i°0:1-Ck
-- - elli'c'ju'llrle'ly'l'Y'TibrYnCompa- panhia Vinícola do Norte de PorTi. 203.487 - Santista
Paiintatarart Khafif 1
quedos
crvelaria Santista.
tugal.
rias Reunidas Irmãos Epina S. A.
Regiano - A corn-;
R. 204.189
• ri"a"rn
.
ai a ei"4'7".
Securitas - Infixas- nanhia Baptista Scarpa Indústria e 1
R. 203.438
203.915
Norrlex - Carl \Vias- Comércio.
Tecriaoarai
I R. 204.852 - al'illain
Ti. 204.191 - Pommery Si. Grano; S.A. Cem ' e Itv..t.l'hla •
Perfuir.áTi. 203.53(1 - Tabaflor
Cia. de
Societé Anonyme Champagn e . la. 201.850
-- Claili
ria San-Dar S . A.
I Ca l aados C3orl,.
Socia- Pornmery & Grano.
R.. 20:1.542 - Blasoforrne
_
a
Dourado
riba
.s
, Ti. 204.870
R. 204.19 • - King - King a' n_
Des ait-inas Chimiques Rhone-Pou•
P.
da
Fonsc-a
&
Cia.
as
ria
e
ccmércio
S.
A,
lenc
1 .914 -- Fuji --- Fuji P:n oto
Ti. 207.620 -- Lido --- Perfumaria
R . 2 04 . 20 5 - E t c - E i ca - E m- 1 R. 20
Ltda.
Cantegril L' da.
pr ês a T éc n ic a Co n 1'•;bi lida d e A ucli to ra 1 Ei'm
R.
204.920
- 4 Azes - Teatil
Ti. 203.635 - Jóia - Manoel Mi• Ltda.
Ti.
204.249
Targot
American
!
As".d
S'A'
anda Cruz.
I R. 204.926 - Cauipe ---• J. Maculo
Ti. 203.644 - Ardena - Elizabeth Cyanamid Compa ny.
,
Ti.
204.804
Sete
Praias
Mie-,
S.A
'
Arden Sales Corporation.
Una
'asa
Aahcar.
•
Palheta
I Ti. . 204.930 -- Pa'hata
Ti. 203.671 - Yatro-Pan - LaboTi. 204.341 - Vienensea - Er- t Ind. e Com. Cafés Finos Ltda.1
ratório Yatropan S. A.
Ti.. 203.881 - Mia,mi - A Cia. dt nesta Neugebauer S.A. Indústrias ' Ti. 204.901 - Warp Guri --- SMReunidas.
1 teauímica do B aasil Ltda.
C I aarros Souza Cruz.
Ti. 204.342 -- Adesan - Usafarmal Ti. 204.967-- Emblemática - Ao
Yolanda - A Cia. de
Ti. 203.682
S.A,. - Indústria Farmacêutica.
Rei dos Viola:os Ltda.
aiig,arros Souza Cruz.
R, .204.347 - Moura Brasil - QuíR. 204.905 - Tele-Snort - José
Ti. 203.686 - Paratae
Standar-ti
mica Moura Brasil S.A.
ida Silva Dias.
Gil Company,
Ti. 203.697 - Antoine Cabeleireiro
R. 204.348 - Moura Brasil - QuI- 1 Ti. 204.984 -- Maioral - The Siclmica Moura Brasil S.A.
: ney Rosa Co.
- Antoine Cabeleireiro Ltda.
Ti. 203.694 - Cicorbin - Chimica Ti. 204.362 - B1SM Oda plo - La- t Ti. 204.948 -- Carita - S.C. JohnBaruel Limitada.
boratório Lomba Limita' o
í SO 11 R.: Sor, Inc.
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Compaf R. 204.993 - Dubbin
• 21hia Calçado Clark.
R,. 205.005 -= Sete Vidas - São
Paulo Alpargatas.
R. 205.010 - In-Fan-Til - Indústrias York S.A. Produtos Cirúrgicos.
R,. 205.016 - Cisne Branco - Café
1Favorito Ltda.
R. 205.023 - Acetilarsan - Socleté des Usines Chimiques RhônePoulenc.
E,. 205.024 - Corifedrine SoCieté des 'Usines Chimiques RhonePoulenc.
R. 205.025 - Rodiacarbine • SeCieté des Usines Chimiques RhônePculenc.
Societé
R. 205.026 - Fenergan
Usines Chimiques Rhône-Poulenc.
R. 205.033- Tiazamida - Rhodia
Indústrias Químicas e Têxteis S.A.
R: 205.041 - Rodine - Rhodia
- Industrias Químicas e Têxteis S A.
Rhodia
R. 205.042 - Rodiciline
- Indústrias Químicas e Têxteis S.A.
R. -205.043 - RodissulfasRimdia - Indústrias Quimicas e Têxteis
S.A.
R. 205.044 - Escurocaine R,hodia - Indústrias Químicas e Têxteis
S.A.
José Carlos Robles Rodrigues.
R. 205.045 - Escurociline Rhodia - Indústrias Químicas e Têxteis
Sociedade Anônima.
R. 205.050 - Astória - Fábrica
Metalúrgica Diana Ltda.
R. 205.064 - Lydia - Schwartz
82 Cia. Ltda.
R. 205.073 - Santo Isidoro - Agrícola,. Indusaial Santo Isidoro S.A.
R. 205.082 - Elan - Perfumes
Ooty S.A.B.
R. 205.096 - Coredlol - Laborató140 Especifarma S.A.
R. 205.097 - Remineran - Laboratório Especifarma S.A.
R. 205.103 - N.C. - Eletro-Tecnica Paulitsa Ltda.
R. 205.115 - Recorde - Recorde
B. A. Indústrias Químicas.
R. 205.128 - Cotia - Cooperativa
Agrícola de Cotia - Cooperativa Central.
R. 205.129 - Emblemática - Cooperativa Agrícola de Cotia - Cooperotiva Central.
R. 205.134 - E'ngebras - Enbrás
- Engenharia e Comércio ;Ida.
R. 205.135 - Emblemática. - Cooperativa Agrícola de Cotia Cooperativa Central.
R. 205.136 - C. A. C. - Cooperativa Agrícola de Cotia - Cooperativa
Central.
Fanfoto
E. 205.138 - Panfoto
Importadora Ltda. •
R. 205.139 - Fatolac
Indústrias Químicas S.A.
R. 205.155 - Granja Ouro Branco
- Granja Ouro Branco Ltda.
R. 205.166 - Reis - Reis ()fica
Linli tada
R. 205.173 - Lírio Clayton. 85 Co. S.A. Indústria e Co•
mércio.
R, 205.174 - King - King - Indústrias e Comércio S.A.
E.. 205.175 - Tri-M-Ite - 1Viinnesota Mining And Manufacturing Company.
VilR. 205.178 - Ótica Valentim
lantim Argarate.
- Cia.
R. 205.183 Americana Industrial de Ônibus.
R. 205.194 - Te-te - Comércio e
Propaganda Especializada S.A.
R. 205.195 - Sofunge - Sociedade
'I'éc,, ica de Fundições Gerais S.A.
Sofunge.
R. 205.197 - Edifício Montreal CNI Companhia Nacional de Indústria e Construção.
R. . 205.199 - Mandion'á - Alimentos Selecionados Amaral S.A.
Pl. 205.201 - Vascomap - D.F.
Vasrmi e ellos S.A. Óptica e Mecânica
de Alta Precioão.

R. 205.205 - Metropolitana - Emprêsa Metropolitana de -Engenharia
Limitada.
R. 205.212 - Cemix - Otto Baumgart e Comércio S.A.
R. 205.213 - Cemix - Otto Baurngart e Comércio a:A.
R. 205.214 - Rolaids - Warner Lambert Pharmaceutical.
R. 205.215 - Nor-Papel - Nor-Papel, Importação e Comércio S.A.
R. 205.222 - Calcisalin - Warner
- Lambert Pharmaceutical Company.
R. 205.233.- Retam - Retificadora
Americana S.A.
R. 205.217 - Ginete
Marien
S.A. Indústria e Comércio.
R. 205.248 - Ginete - Marien Sociedade Anônima Indústria e Comércio.
R. 205.249 - Ginete - Marien
S.A. Indústria e Comércio.
R. 205.253 - Rosenhain
senhain S.A. Indústria e Comércio.
R. 205.254 - VS-60 - Aços Villares S.A.
R. 205.265 - Uunderçvriters' - Underwriters' Laboratories, Inc.
R. 205.284 - Quix
Limited.
R. 205.286
Sêlo de Ouro Congoleum - Nairn Inc.
R. 205.295 - Karmex - E. I. Du
Pont de Nemours And. Company.
R. 205.311 - Emblemática - Norsk
Hydro-Eiektrisk Kvaelstofaktieselskab
R. 205.368 - Virmona - Sociedade
Farmacêutica Virmona Ltda.
R. 205.402 - Combustores e Acessórios Ata - Ata Combustão Técnica
Sociedade Anônima.
R. 205.404 - A Fonte dos Retalhos
- Fernando Athayde Guerra.
R. 205.411 - Fibrama
Fibrama,
- Matérias Primas Máquinas Industriais Ltda.
R. 205.416 - Mammut Chernische
Werke Marienfelde Richard Bosche.

R. 205.417 - Delbana - Montres
Delbana S.a.r.l.
R. 205.421 - Sesamol - Companhia Swift do Brasil S.A.
R. 205.424 - N.C. - Faculdade de
Ciências Jurídicas do Rio de Janeiro.
R. 205.430 - Gisalvan - Dr. Karl
Thomae G.M.B.H.
R.. 205.459 - Cachoeira - Indústrias 1V/acêdo Serra Ltda.
R,. 205.416 - Farmasil Ferraz Drogasil Ltda.
R., 205.493 - Sete Vidas - São
Paulo Alpargatas S.A.
R. 205.495 - Mexedor Relâmpago
- Redutores Transmotécnica S.A.
R. 205.520 - Casa Irajá - M. Lopes 84 Cia. Ltda.
R. 205.522 - Cerâmica Padre Cerâmica Padre Bento Ltda.
R. 205.542
Macleans - Hay &
IVIacleod Llmited.
R. 205.555 - Gentleman - José Alves & Oliveira Ltda.
R. 205.556 - Omega - Fundição
de Ferro Maleável Omega S.A.
R. 205.550 - Sentinella - The Sydney Rosa Co.
R. 205.561 - Trivemicina
Laboratório Especifarma S.A.
R. 205.572 - Tk - Tecelagem
Keuhnrich S.A.
R. 205.576 - Sete Vidas - Sã'o
Paulo Alpargatas S.A.
R. 205.577 - Sete Vidas - São
Paulo Alpargatas S.A.
R. 205.579 - Vencedor --Indus'iria de Máquinas Santa Terezinha Limitada.
R. 205.58,1, - Malharia Finasse Malharia Finasse S.A.
R. 205.613 _- Ross The Sydney
Ross Co.
R.- 205.617 - Algo - S.A. Frigorifico Anglo.
R. 205.620 - Quitute - Frigorifico Wilson do Brasil S.A.
R. 205.626 - Engenharia Alpina Engenharia Alpina Ltda.
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R. 205.636 - Raupavin
Chimica
Baruel Limitada.
R. ,_205.638 - CTBC - Companhia
Telefônica da porda do Campo.
R. 205.650 - N.C. - Panificadora
Nova Panamá Ltda.
R. 205.651 - Esquimó - Malharia
e Conlecções Esquimó Ltda.
R. 205.652 - Nova Panamá - Panificadora Nova Panamá Ltda.
R. 205.656 - Gaiato - Casa da
Banha Comércio e Indústria S.A.
R. 205.662 - Ondalit - Ondalit
S.A. Materiais de Construção.
R. 205.663 - Bankol - OLa Biumgari Indústria e Comércio S.A.
R. 205.664 -Drogacentro Ltda. Drogacentro Ltda.
R. 205.071 - Coreiedalo - Lanifício Inglez S.A.
R. 205.681 - Gavião - Red
S.A. Indústria e Comércio.
R. 203.691
Atomex - Comércio
e Propaganda Especializada S.A.
R,. 205.696 - Sal Amaral - Alimentos Selecionados Amaral S.A.
R. '205.700 - Martiu - Manufatura de Veludos J .13. Martin S.A.
R. 205.701 - Tintex - Jayme Pimental.
R. 205.707 - Ducal - Cia. Brasileira de Roupas.
R. 205.720 - Saúde
Anderson,
Clayton & Co. S.A.
R. 205.729
Emblemática - Anderson, Clayton à Co. S.A. Indústria
e Comércio.
R. 205.739 - Eutrofil - Companhia Industrial Delfos S.A.
R. 205.759 -- Companhia Melhoramentos de São Paulo
- Indústrias de Papel.
R. 205.774 - Strofominal - Produtos Farmacêutico sSimes do Brasil
Sociefiade Anônima.
R:" 205.782 - Bologna - Antônio
Trombetti.
R. 205.784 - Santa Isabel Santa
Isabel Comércio e Indústria S.A.
R. 20.821 - Celbrasil - Ceibrasil
Cia. Engenharia e Indústria.
R. 205.825 - Grande Fábrica do
Biscoitos São Luiz S.A. - Biscoitos
São Luiz,
R. 205.833 - Pancrepatine Laleuf
- Les Laboratoires Laleuf.
R. 205.861 - 1. F. - Indústrias
York S.A. Produtos Cirúrgicos.
R. 205.865 - Dona Flor - ninfa
Guilherme da Silva
R. 205.904 - CBG
Confecçôes
Bento Gonçalves Ltda.
MetalúrR. 205.908 --- Metrila
gica Triângulo S.A.
R. 205.914 - Laxacol - Maggtoni
C.S. p. A.
R. 205.958 - Duraplax
Duratex
S.A. Indústria e Comércio.
R. 205.9-69 - Em Luta - Emprésa
Gráfica "O Cruzeiro" S.A.
R. 205.984 - Escola de Unidade •Waldemar Augusto da Silva Christã.
R. 205.985 - Unidas Silenciosa Waldemar Augusto da Silva.
R. 206.005 - Ridgid
Company.
R. 206.007 - Casa Souto Maior Solto Maior S.A. Tecidos e Armarinho.
R. 206.040 - Doméstica - Indústria Macêdo Serra Ltda.
R. 206.049 - Serra - Indústrias
Macèdo Serra Ltda.
R. 206.051 - Serra Farol - Indústria Macêdo Serra Ltda.
R. 206.083 - Jarina The Sidney
Ross Co.
R. 206.083 - Emblemática -- Indústria de Tapetes Bandeirante S.A.
R. 206.089 -- Emprêsa de Transportes Ma-Pin - Manoel Lopes Pinheiro.
R. 206.092 - Badoni
Badoni do
Brasil - Indústria Metalinecé.nicas.
R. 206.093 - Badoni Dadora do
Brasil - Indústrias Metalmecánicas.
R. 206.166 - Diário Médico - TMmedicai - IB1A - Instituto Bioquímico Inter-Americano S.A

•
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R. 206.187 - Ampoo - Ampco
Inc.
2. 206.237 -- Emblemática - SabiaLolz Company.
R. 205.275 - Lafit - Lafit S.A.
P oclutos Químicos e Fa.noacêuticos.
12. r03.293 - Scil - Instituto TeZoil Ltda.
2. 233.'723 - Joalharia Pinto Per• a - lin.ncisco Pinto Ferreira.
Beck - Tecid.os Heck'2,55.'723
Criaa Beek-eies - TeLimitada.
a-co.r.tae35(" N9i0:11-I411 ZT
n . 253."- 3 - Ruby Incri,f,t7.1as de
o S.A.
• •
- Progresso Fundição
S.A,.
"1. 827.2'7 - Três Leões - Três
-"cr.'"olca
F.
.
.1 Brezsiani GoArf_r!ina In.dástria e Comér•
cidas

- Meríccta - Compa.277
c'e Caos Vegetais,
dal- r - Nana - Campanhia
F.
-"-• a da óleos Ve-wtals.
207.26 - Seoac - SeTarim rerei- de Abroir.
12. 233.403 - "Vitinho Pacifico
Pacifici S.A.
r.
- Laborate 'o rsoccifarma S.A.
7.33. 1 57 - Cêra Doméstica d --:. P i.".cc1 rio Serra Ltda. - - R.
- rainha - Dianda Lopet,
F. ra3.4'72 - Petrônio Frriesto M.
Walne - Indústria
233.:3
e ;Iietalárgica "Walne" Li.
P. 203.515 - Vesúvio - Lauria &
▪ .r.o: Ltda.
- Relusol - Fábrica UP. f2'
rna:,S.A. P:odutos Químicos.
R. 203.5:3 - C.B.A. - Cia. Eras 1a fi,c
R..520.r. 11 - Cilion - Quhr_lca
S.A.
Sterling
R. 233.253 - Z.B.T.
D,..1dg
R. 233.^:'," - Hotel Dois Irmãos 174 ' TI teh Trmães.
R. 203.686 - Fl Monaguillo - Bern:' , n :Tosca Balda.
R. 205.6E6 - Cmega - Hélice S.A.
Comárcio.
•
ia
R. 205.709 - Borella - Frigorífico
Dr-clia S.A.
R. 5r3.712 - Tambaú - CompaF(Nrica de Tecidos D. Isabel.
R. 203.713 - Jacundá - Cortina•
:F1'ic : i ra de Tecidos D. Isabel.
`7,3.719 - Lua de Mel ROSF.0
•
s i dnrui Yzoss Co.
II.%' 7,5.723 - Sanacorte - clidio
•
7"-o

P. 203.728 - Paulistinba - "irar
Alimenticlos Nacionais S.A.
R. 223.730 - Elefante' - Cia.
Tecelagem de Seda Santa There. :1•1a1 de Conservas Alimentícias
eica:
:R. 203.731 - Cica - Cia. Iravatrial de Conservas AlimenticiaR Ctca.
:R. 205.732 - Avião - S.E. '8'árica da Linhas Alete Marconcint.
R. 205.733 - Walkiria - Produtos
Allin.cri tícins "-Wa lkiria" Ltda.
R. 205.734 - Produtor Anderaon
Vlavton 8c Co. S.A.
• 208.738 -rasil - Indústrias
Latoore S.A.
Andrade
R. 206.739 - Emblemática - J.
• P. Coats Limited.
R. 206.762 - Claridor - The Sydzey Ross Co.
Grandeur • 203.839
reuna San-Dar
San-Dar S.A.
ia2,. 206.2 410 - Caprokol - Merck
.,‘."3 Co. Inc.
U. 207.023 - LyN•lo - Soares MoEMirg S.A.

)PARIO OFàCIAL,

R. 207.080 - Infantina - The Sydv Ross Co.
R. 207-084
svamil - The Sydney Rosa Co.
Winthrop
R. 207.085 - Arcocel
Products Inc.
R. 207.092 - Mutac - The Firesto'e Tire & Rubber Company.
R. 207.103 - Dele Standard Oil
3orapany Of Califórnia„
R. 207.177 - Hêvea, Plásticos Eévea S.A.
R. 207.181 - Jarina - The Sydney
Ross Co.
kichardR. 237.128 - Vaporup
cn-Merrell Inc.
R. 207.435 - Sabão Especial Ave:ida - Indústrias Macêdo Serra Lioitada.
R. 207.447 - Bis:rd-Sintas - Laboratório Sintético Ltda.
R. 207.451 - Gastrobilina - La'coratório Orces S.A.
R. 207.452 - Vitaiodina, - Labora15rio Orces S.A.
R. 297.625 - Sabril - Indústria
3abril Palha de Aço Ltda.
Sabril - Indústria
R. 207.636
Zabril Palha de Aço Ltda.
R. 207.637 - Magnésio, Digestiva -",aboratório Gross S.A.
R,. 207.646 - ToPagen - Merck 8:
So. Inc.
R. 208.232 -4-, Moura Brasil - Quimica Moura Brasil S.A.
R. 213.234 - Tó-Tó - Casa Faldoi S.A. Indústrias e Comércio.
R. 203.350 - Arrow - Cluett Peabody & Co. Inc.
R. 202.360 -Triumph - Textrun
Inc.
R. 208.423 - Agemo - C.I.R. Comércio e Indústria de Relógios Ltda.
Aristos Coppenveld
R. 208.441
Copparweld Steel Company. ""•
R. 203.490 - Café São Joaquim 7.1. Ferreira Jorge S.A. Comércio e
ndústria.
R. 208.494 - Mercur - Hoezel Sociedade Anônima Indústrias Reunidas Mercurr.
R. 208.504 - Orion - S.A. Fábrl:MS Orion.
R. 208.505 - Orion.- S.A. Fábri:as Orion.
R. 208.506 - Orion - S.A. Fábricas Orion.
R. 208.507 - Orion - S.A. Fábricas Orion.
R. 203.508 - Orion - S.R. Fábricas Orion.
R. 208.509 - Orion - S.A. Fábricas Orion.
R. 208.493 - Côco Brasil Aymoré Limitada.
R. 208.499 - Chá Rico - Biscoitos
Aymoré Limitada.
Francobilina - LaR. 208.547
boratório L'ster Ltda.
R. 208.555 - Orion - S.R. Fá'ricas Orion.
R. 208.556 - Bethlehem - BethleCorporation.
aem
R. 208.572 - Vacinosan - Loboratório Quimic0 Farmacêutico Toros Limitada.
R. 208.754 - Endopepsol - Laboratório Gross S.A.
R. . 208.805 - Orlando Rangel Química Moura Brasil S.A.
R. 208.811 - Orion - S.A. Fábricas Oficiá.
R. 208.118 - Tecelagem de Seda
Santa Therezinha S.A. - Tecelagem
de Seda Santa Therezinha S.A.
R. 209.119 - Tecelagem de Seda
Santa Therezinha S.A. - Tecelagem
de Seda Santa Therezinha S.A.
R. 209.126 - Durai - Andrade &
Filhos Ltda.
R. 209.131 - Orion - S.A. Fábri-as Orion.
R. 200.142 - T"...4 qo - Kern 8„ Cia.
Sociedrcl e Anônima.
TI. 209.214 - Orion - S.A. "Rir r.'as Orion.
Casa
R. 209.236 chi S.A. lincb ús ias e Com& cio.

(-Seção

R. 209.573 -- Anona - Casa Paichi S.A. Indústrias e Comércio.
Casa
R. 209.274 - Falchi
chi S.A. Indústrias e Comércio.
R. 229.275 - Rose Marie - Indústrias de Cola-oco/ate Lacta S.A.
R. 229.282 - A Triumphal - Gaano & Cia.
R. 203.283 - A Triumphal - Ga21jano & Cia.
R. 1209.224 - A Triumphal
2; Cia.
,Pano 2;
R. 233.205 - Regina - Casa Falchi S.A. Indústrias e Comércio.
R. 209.207 - Pia-Eia - Casa FalS.A. Indústrias e Comércio.
R. 209.276 - Emblemática - Cara
Faichi S.A. Indústrias e Comércio. •
R. 503.415 - Confetti Helene
Curtis Industries Inc.
R. 203.426 - Triorgan - Bracco
- Novotherápica, •abos p.tórios S.A.
R. 209.423 - Log'"-) Bai l '-mnte 'laboratório Alvm & Fretas -S.A.
R. 233.420 - Cbu é. - Pan Produtos
xinient‘e'os Nacionais S.A.
R. 209.443 - Protact - Zeuffe!
& Esser Company.
R. 203.274 :,-- Probel uni Scraho DI;doo - Armac3es de Aço Probel S. A
R. 209.504 - Shure - Shure Broiaars 1ncaroorats:.
Indústria:
R. 209.593 - Salus
1.'essy Leve- S. A.
R. 203.59 - Hercules - Campao hia Industrial de Conservas Alimenícias
R. 220.805 - W. C. - S. A. Tubo:
A. ToR. 293.203 - Brasilit
dos Brasilit.
R. 209.807 - Brasilit - S. A. Tuces Brasilit,
S. A. TuR. 209.608 - Brasilit
:cs Drasilit.
R. 2039.809 - BrasiLi t - S. A. Tu-as Brasilit.
R,. 209.278 - Discural - Laboraório Sintético Ltda.
R. '/39.70 - Balisa - A Cia. de
:jia:arras Benza Cruz.
R. 209;847 - Levar - Unilever Limited.
R. 210.183 - Continental - Química Alfredo Geissler S. A.
R. 2100.196 - Z.B.T. - Sterlin:
3rug Inc.
R. 210.199 - KÉpenhagen - Cho:clates Kopenhagen S. A.
R. 210,205 - 0-Cedar - The Dra,ckett Compaoy.
R,. 210.354 - Royal Club - Soerlieck S. A Charutos e Cigarrihos.
E. 210.395 - Colégio - Companhic
"I.anificio Alto da BoaviSta.
Espasmosina - W. A.
R. 210.4N
limões Dias & Cia. Ltda.
R. 210.471 - Hypochlordna - Química Moura Brasil S. A.
R. 210.642 - Luxor - Viúva An.:011in J. Fernandes & Filho Ltda.
R. 210.644 - Colchão de Molas
?rObel um Sonho Divino - Armaçõs:
de Aço Probel S. A.
R. 210.733 - Diana - Fábrica Me;:alúrgica, Diana Ltda.
R. 210.782 - S M- Companhia Industrial Santa Matilde.
R. 210.790 - Laboratil - Laboratil S. A. Indústria Farmacêutica,
R. 210.897 - L.I .S.A. - Lanifício
7deal'S. A.
R. 210.898 - Emblemática - In"r ústria deConservas Amorim Costa
S. A.
R. 210.899 - Victaulic - The Victaulic Company Limited.
R. 210.947 - Pampacluor - Fabian. de Gazes Medicinais Cremar S. A.
R. 210.950 - Casa Plínio - Casa
Irlinio S. A. Comercial e Importadora.
It. 210.958 - Celdepec - João Go& Cia. Ltda.
R. 210.972 - Antipyon - Bial FaroacCutica, Ltda.
F. 210.979 - Auto Três Leoas 'Srês Leões Mecânica S. A. Represena rôes Comercio e Indústria.
R. 211.070 - Pura% - Barbosa &
Giallo S. A.

-

'''"":3

R. 211.285 - Regbacia
'alia .deCigarros Souza Cru,
R. 211.287 --:- Nobreza olaia de Cigarros Souza Cruz.
:R. 211.223 - Sane .Atout - Com°
:hia deCigarros Souza Cruz.
R. 211..496 - Mosaic - E. Ivlacen
S. A. Estabelecimentos Tinicolas Indústrias e Comércio.
R. 211.502 - Comodoro - Ccirp
oanli.la de Cigarros Souza, Cruz.
R. 211.522 - óleo Gripan :atório Espscifarma S. A.
R. 211.821 - Ritz
Companhia- <10
72garros E:Piza Cruz,
R. 211.222 - Falha de Ouro
r..ompambda de Cigarros Coara Cruz.
R. 211.823 - Fábrica
Comparih:a deCalgadas ÉgB.
R. 212.153 -"C.c.naul - A C12. Cio
sarros Souza Cruz,
R. 212.127- Vaza Pau_liata - Cana-'
Cal-a.do Clark.
R. 212.17 - American Cabia AU América Cables' And 3.V.clio,
2.nd Rádio Syztem - Inc.
R. 212.405 - Fulgor - José Pa-autsky.
R. 212.973 ie Cigarros Souza Cruz.
R. 2I2.87l, - T.11. - 'Transporto
C:uric:o Ltda.
R. 213.022 - Miara-ar - 1-I.o4r=3
3. A. Indústria Reunidas Marcur.
Ticuns - Arca 12:DaR. 213.1123
:a:hos Cientiliecs S. A.
R. 21'3.243 - Razuladr - S. A.
.7a,rmacCutca Brasileira 1 rionr.o:raa.
R. 213.21 - Ranbevaa Davis & Cerariny.
• R. 213.253 - Baiano - Tecidos e
i-tefatos Fischer S. A.
R,. 213.399 - Vauxhall
Vauxhal/
aifotors Limited.
R. 213.429 - Edectro-Lus
Aktie;olaget, Electrolux.
E. 213.474 - Milagroso - 'indústria
le Bebidas Amazonia S. A.
R. 213.533 - Emblemática 2r-Acnerican Orange - CriL1.1 Comdany.
T.00l
R. 213.621 - Ridgid 3aropany.
R. 213.624 - Caseiro - Grand.e3
Ir-dústrias TUintti Gamida, Lidá,.
R. 213.830 - Azzorbacen
Gomes Xavier & Cia.
R...213.729 - Capitol - Companhia
'Swift de La Plata, Sociedad
R. 214.158 - Vitatotal - L 7.„borteépica - Bristol S. A. Indústr:a
uca e Farmacêutica.
R. 214.443 - Rodoviário 12oeiro A.ntônio Augusto de Couza Netto. .
CheseR. 214.452 - Blue Semi
crough
Pon's Inc.
R. 214.458 - P - Ilaro.ischle-,,er do Brasil Comércio a Indúztría Limitada.
R. 214.745 - Norma - Japz:rcia Relates S. A. Importação e Comércio.
R. 214.748 - Antimalar
LaborIerápica - Bristol S. A.
R. 214.883 - Neopectum
Laborterápica
Bristol S. A.
R. 214.952 - Rola - The Rola:
Company Inc.
R. 215.480 - Estrela Az11.1
:aro & Massaro Ltda.
R. 215.481 - Trinitral - Les IAdoratoires Laleuf.
R. 215.751 - Xantopec - João Gemes X21712.1' .1 Cia. Ltda.
R. 216.879 - Philips - N. T.
'los Gloeilampenfahrieken.
R. 210.885 - Avenida Chie brim de Cigarros Carmo S. A.
R. 217.068 - S.K.F. - Aktienolaget
3venska Kullagerfahriken.
R. '217.442 - Smoctlo-On
Sinocth - On Manufacturing Comparry.
R. 217.647 - Caloria - Eumble
& Refining Company. R. 217.720
- Engarralo.riCenPitú Ltda.
R. 210.028 - Es1a Pa1aniiers Laboratóri Clínic Silva Araújo S.
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R. 218.122 - São Lourenao - Em- R. 234.563
Printal - Presente ,R. 298.349 - Cerveja Pérola ', prása de Aguas de São Lourenço S. A. Plantai S. A.
R. 30'..4133 - Barra-.a do.3 opa
R. 218;123 - Agua 1VIagne.siana, São R. 235.619 - Almar - Gráfica Al A Pérola das Cervejas.
Iunidaci - Masbla, S. A.
R.
23.492
Cigarros
Continenta'
Lourenço - Einprêsa de Aguas de São meida Marques Ltda.
R. 338 1374 - Para a marana d
uma Preferência Nacional - Cia. d- -,.a.u3
Lcmenço S. A.
olhes - Colirio
R.
235.776
Caderno
Escolar
Avan.
Cigazro;
Souza
Cruz
A.
A.
R, 218.126 - São 'Lourenço Alcali te - Indústrias Reunidas Irmãos Spiauimica Moura Brasil S. A.
R.
293.916
Basta
ser
Um
Raa:.
na Empzása de Aguas de Silo Leu na S. A.
R.
30
.
a
.617
Arthur
Ncaouha
para ter Crédito n'a nata
ranço.
aaa an a, a, Publicidade.
R. 235.775 -Tournapull - Le Teu- Direito
ção - A Exposição Modas S. A.
R. 218.124 -'são Louranea -Em nacau
R. at. 3.120 -Depois dl Sul .
Westinghouse
Company.
R.
251.9.0
Eia
do
Proguez
autsa de Aguas de São Lourerraa
:cem 17 ,-an ,.na o seu lar é. .i
R.
235.778
Erlan
Produtos
Er
eidos
Buri
S.
A.
R. 2t8.1aà
Suo Lcureneo - Em- lan Ltda.
cstre.
• a•
- Rodando com Moia cria
pisa de Aguas de São Lourenço
R. 236.972 - Wilx - Willmann , saa a sn - Indústria
R.
239.325
- lacIóaIos Sant .10
R. 218.20Ia Brasileira
de
alç
Tic-Tac Xavier - Com. e Indústria S. A.
',ar Feliz - Inaela-a Indástria
S. A.
- João Giannini.
R. 239.215 - Miniwatt - N. V.
. 992.120
R. 218.654
lacapança do Dia - ftelégios do Brasil Ltda.
Couraça - Aluminio Philips' Gloeilampenfalariken.
Dem:aros
Boraadna.
Couraao, S. A.
B. 218.523 - Café clo Pana, -- O
R. 243.591 - Crinocal - Laborató
R. 362.403 - Po.imindaya - Gersc: ; anta anis alta em Café - é eafa.
R. 218.837 - liorgyn - Laborató- rios
Krinas S. A.
Ferras de Camargo Penteado.
rio Clinico Silva Araújo S. A.
Io Ponta I ndústria e 1.3omérc1n Ltda.
R. 219.374 -.Fábrica Brasil - Tu- R. 245.857 - G KN - Guest, Ke- R. 302.932 - A tradição do Comér- R. 191-373 - Cornet - atrthur
pan Roupas S. A.
cio de Tecidos - Comércio de Te.ciacen & Nettlefolds Tarnited.
Cia. Ltda.
R. 219.536 - V - Palmyra• Vieira. R. 247.047 - IVIorin Canário - Cia. R. Monteiro S. A.
R, 12.731
Danubio - Cia. cie
Simões.
R. 333.000 - A Sua Palavra é Ur 2-:andes aloteis Varan.
Taubatá Industrial.
R. 219.539 - Dep.ropanew - Merck R. 250.081 - DOIcro Leio - Socie- Crédito em Tonelux - Aparelhos EléR.125.933 - Sintobilina
lns.
& Co.
dade dos Vinhos Borges & Irmãos, t rico Tonelux S. A.
l:teunttoifiaclarico Industrial de aplica.aões
S
A.R.L.
R.
303.068
Gostoso
Até
o
Fm
R. 21a.978
rarnalYptal - Iiertu
S. A. Indústria e 'Comércio.
R. 250.572 - Emblemática - Idem, á Fabrica de Cigarros Flórida S .A.
R. 125.290 - Polvo - Raul. M.
R. 220.123 - Raspam - LaboratóN9 303.743 - 'T" - Tortuga Cia.
rio Kraemer Ltda.
Zootécnica
Agraria.
R. 25.027 - Salpci
R.190.331
- Lojas Maracana
Alexandre
R. 303.775 - "A.A.0 D. - Asso- --oj as I'llaracanã • S. A.
R. 220.124 - Estma - Laboratório PaccoIa.
ciação de Assist.éncia á Crian7a de.
Kraemer Ltda.
R. 196.397 - Espalmort
LaboR.. 258.561 - Enteroly ssina - Imsti- teituess.
a .:órias Ragius Ltda.
R. 220.599 - Amazona - Pucci tuiro
Biachimico S. A. Paulo Proença. R. 204.325 - E nem +tida luz e
S. A. Artefatos da Bar:acha.
R.
192.r.05
"M.E.I.R.A
S. A.
R. 262.157 - Favorita - Com. e Electrolux - Aktiebolaget Electrc- - Meira Materiais de Engenharia
R. 220.747 - Fulgor - José Pa- Ind.
e
Pereira Almeida Ltda.
lux.
• paaitsky.
nstrumentos,
Re
produaões e Arna
R. 282.158
Rarco - __Ramsey R. 304.478 - Stomakon
R. 221.347 - Arapuá - Companhia Corporation.
aliações
S.
A.
Lapa
IVFarcantil e Industriai Arapuá.
ratórios Andrômaeo S. A..
E. 196.912 - Duranite - Sanita
R. 221.678 - Uratol - Laborató- R. 262.931 - Apoio - Instituto N9 305.267 - Stevaux 3. A. - Indústria da Borracha..
rio Mauricio Vilela S. A..
Bicquimico Inter. Americano S. A. Orando Stevaux S. A.
R. 127.0E9 -Iv vanturacci irR. 291.232 - Fábrica Estréia dG R. 335.200 - Príncipe. Veste 1in3 nãos
R. 221.885 - Andrade - Fábrica Sul
Vealuracci S. A. e Camércio
o Homem de Amanhã. J. Sarcone
- FaiTa.o & Cia. Ltda.
de Baoidas Andrade S. A.
R.
127.124. -. .Jcnkina - Jenkins
R. 295.522 - Partugalia Distribui- Cia.
R. 222.632 - Vithemo - Laborató- dera
3:03.
Limitecl.
Ediaorial Ltda.
R. 306.474 - Hotel Iguaçú - 1-10
rios Krincis S. A.
R.
197.135
- Jenkins - Ienkins
teleira
R.
233.651
O
Rádio
em
que
VoI
g
uaeu Ltda.
R. 222.633 - Luesina - Laborató- cê Poda Confiar - PeigehiSon S. A.
Iras. Limited.
3. 305.659 - Quarteto Baru oni - R. 197.136
rio Krinos S. A.
Jenkins
7enicins
JC.7,:5 Alfredo Torres Pereha,
R. 223.537 - A Triuufal Gaglia- 1nd .e Comércio.
3:es Limited.
no 85 Cia.
R. 237.720 - Uma Garantia de Bons R. 306.933 - Faça todos as dia
R,.
1.9-$.15.
8 - Neobacit - Química.
R. 224.44a
Crinobi - Laborató- Serviços - Distribuidora Comercial caiu Bozzano, a melhor barba ct
Farmacautica Paoquifar S. A.
ano.
rio Krinos S. A.
Paulista S. A.
- Asporin - Monteriati.
R. 224.44'7 - Sedolipol - Labora- R.. 28.316 - Uma Garantia para R. 307.356 - Rodine, A B a En iiR.197.186
Edison S. p. .A.
tórios Krinos S. A.
sua Ccxnpra - Distribuidora Comer- fermaira Rhodia Quha- R. 197.421. - Simplex Valva And.
R. 224.672 - Borges Oporto - So- cial Paulista S. A.
Icter Cempany - Ritter Pfaudler
micas e Têxteis S. A.
ciedade dos Vinhos Borges & Irmãos,
S. A. Ra.
R.197.2:91 Vincidal ludas:alai
R. 224.950 - J. K. otaká - Indus"aérica Químico - Parmecattica, Soo
trias JOSé Kalil S: A.
:lutada Anônima .
R. 225".215 - Ovariolipol - LaboR. 197.595 - Clana - Gebr.
ratórios Krinos S. A.
.7.aas Maschinenfabrik.
R. 225.849 - Assa - A. Schild
R. 197. .9464 - N. C. - Arrortex
A. G.
E 3.. A. Indústria
e Comércio de Amor.
E. 226.272- IA. S. °
A.
a-.,cedores e Conganeres..
E. 226.280 - "AASA" - A.
R. 198.027 -Mexicanos - SonkR. 227.274 - Champion - Chama
en Chocolates S. A.
pion Spark Plug Company.
DE
R. 19a.L13 - Aaly - Abre Leu*
E. 29.107 -Klg - 1Tn loa Carbide
A
eiao Tecelagem e Confecções S. A.
Corporriticn.
R. 1E2.191. - Balam - KaribdR. 29.112 - Reco Reco - João
a A. Indústria e Comércio.
Rueian Ruiz,
k`
R. 229.119 - Ludwig - GuelhermeR. 133 192 - Berisa - Karibõ
.A IncIllstria e Comércio.
Ludwig
indústra de Couros S. A.
R. 189.200 - Mores . Cativas ~I`
R. 229.162 - Faychl - Casa Fala
DO
.7 yrta S. A. Indústria e Comercio.
chi S. A. Indústrias' e Comércio.
R. 229.236 - Invisível - ChocolaR,193.345 - Fungomet - Labora.
tes Dizioli S. A.
Sanaa Ltda.
R. 229.255 - Nevo Strotantina .12.450 - Belgo Paulista
SUPREMO
•TR
BUN
Brasil Chimica Ltda.
:cw/3 21 70 Paulista S. A.
R.198.478 - Co pirnatic
aluara
R. 229.528a-- Salicil-B- - Labora""alasclus
tório Lomba Ltda.
R.
193.5.
•
Vol.
'Pr
'31
---ACP
Industrhea
563-836) ¡unhe de i965
InR. 229.815 - Einblemática - Inarporated.
dústria de Conservas Amorim Costa
n.
192.634
Preloc
Farine
do
S. A.
S .A. Indústria e Coraa!nio.
R. 229.819 - "U PI R" - mra.a
R. 12 .644 - Braloc
Comercial e Inc1uatria.1.
Farloc
PREÇO is :1,;r$ 5.00
3rz,"sil 8. A. Indústria, e CornArcio.
R. 21)9-.125 - Neopost
Roma°
Neopost Ltda.
R. 193.887 - Fungicil - .Cia. Qui.
Ridustrial Cil.
R. 230.142 -Lzhimlng. - LightR. 158.673.
AFIE
ning Eaatener C. Ltda.
Associaçao
2-alista da Medicina,.
R. 290.740 - Dolikan - Fábrica
VENJnA
A
Linhol S. P. Produtos rtl"micosa
11.193.732 - Fraaata - Dor. An.
ear.aato Alarcon.
R. 2311.754 N"
Guest,
Il.. 193.802
Keen Nett 1efo1c3s. Ltda.
Atelier Especializaria,
la Cabolos Postiços Pischpan - MO.
R. 230.878-Perflimarias,
Seca() de Vendas Avt. rvrIA laratriquee
Phelho S. A.
Fispari.
Ao'noia 1. Milyste, ric rte
R. 198.820 - B
1VIenix do Brasil
R. 230.835 - Borgas - Sociedades
Ilanicamentos para Autovelculas 14dos Vinhos Irmãos- Borges, S. A. R. r.,
Atende-se a Peti dos Pele/ iÇrrvçõ de Retaimaaa taaraf
R,. 232.552 - Karann, - Pl4sticoz
R. 1913.549 - Manufatura de Rau.
Yord S. A.
Eirn Ht.astila
aas velasco - Manufatura e Ma.
R. 322.8 - Uni- 4 -Cbi"'ria .Velaaco indústr1a, e Comércio
1. N.
ted 51-aa M-ihin ary do Brasil
R.
- Budd - Tita kauld
Company.
198.851 -. Iva ti ai
Tbero Brasileira, - Magalhães & Filhos Ltda.,
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R. 198.862 - Aromstar - Atunstar - Comércio e Indústria I tda.
R. 123.207 - Jargim - Torrefações Ai• sociadas, Indústria e Comeri° Ltda.
R. 198.825 - B & R - Bopp Rauthor
R.. 128.234 - Oceânia - Ar Teci•
dos Oceânia Ltda.
198.954 - Flor de Arroz Jar
eihn. - Torrefações Associadas Ifl3 tria e Comércio S. A.
R.. 108.972 - Caluxol - Pravaz
Lavatórios S. A.
:E3.278 - A Gigante do Br.':
f;',La P.U10 - Cazas Pirar/ S. A.
tUorriéicki e Importação .
:St. 12).015 ••,-- Endoplex - Metic
:.;C:tson. Ej. Company.
. 19C.C33 - Auto-Tem-Tem
e Importação Tem Ter'
da.
R. 1221097 - Sussex - Sussex Pro
diz inais Ltda.
_cs
R,.123.099 - Seahorse - Aktiebo
lagot Krit'oruksbolaget I. Malrrio
R. 193.318 - Granjeiro - Raçõe.
U:anjciro Ltda.
rt. 129.355 - Sofos - DistItu",.
B:oquimico Maragliano Ltda.
R. 193.300 - Massas Alimanticiar.
- PIAM Farmacêutica e Co
znercial do Brasil Ltda.
R. 129.417 - Confiança - Gi
Seira, Júúnior.
R. 193.463 - Regulador Montenegro -- Antônio Ferreira da Costa.
R. 199.091 - Fogareiros - iranãos Avedisian & Companhia Limitada.
R. 199-696 - PRVM - Willian:
Werke Kommandit - Gesellsrnaft.
R. 199.703 - Faxloc - Farluc dc
Brasil S. A. Indústria e Comércio.
R. 199.720 - São Francisco Sociedade Comercial São Franciscc
Ltda.
R. 199.761 - Casa Tems - Jaimc
& Moises Sarue Ltda..
R. 199.867 - Metalurgica Briant
Metalurgica Briant Ltda.
R. 199.884 - Crest - The Procter 84 Glambe Company.
R. 199.899 - Emblemática Sanbra
- Sociedade Algodoeira do Nordes
te Brasileiro S. A.
R.199.953 - Dinaline - Laboratórios Burroughs Wellcome do Brasil S. A.
R. 199.965 - Zagata - Produto:
Veterinários Manguinhos Ltda.
R. 199.997 - T. E. - Casas Fernandes Indústria e Comércio de Móveis e Tapeçarias S. A.
R. 200.020 - Deutsche Lufthanse
- Deutsche Lufthansa A. G.
R. 200.060 - N. C. - Sociedade
Técnica de Máquinas e Ar.essório.s
Stemac Ltda.
R 200.039 - As Elegantes •
P. da cunha.
LaR. 200.153 - Lombardini
ticinos Lombardi Ltda.
Alimentícia Avellar Santos Ltda.
R.209.166 - Alilar - Industria
R. 200.223 - Infectinil -Chimice
3a• uel Ltda.
R. 200.224 - Raupetin - Labon'iário Climax S. A.
R. 200.244 - Maxtin - Thompsor
:Ljlncl u = trics Inc.
R. 200.246 - Westinghouse Brake
• Signal Company Limited.
R.200.263 - Etusa Etusa 13ngenharia Terraplanagem Urbanis
mo S. A.
R. 200.326 - Santa - Laboratório:
(Santa.
R.. 200.345 - H. IV/cacham. - H.

R. 200.411 n" - Zimmer Ortho-Judie Limited,
R. 200 4 30 - Crieociclina - S. A.
l•'armaceutici Itália.
R.200.473 - Favistan - Asta-Wer:e A. G. Cheinische Fabrik.
R. 200.478 - Almanaque Mandrake - Rio Gráfica e Editôra Ltda.
R. 00.505 - Mead Johson Enlochimica Indústria Farmacéutiw
3. A. - Esaplex.
R. 200.508 - Gigita - José Pas-atalucci Neto. ".
R. 220.512 - ASIcetositol - Labo
atório Cícero Dinis S. A.
R. 200.521 - Per •-cgel - Institut
ZuimiGterapico S. A.
- F. Manetti
R. 203.tr/3
'Jia. Ltda.
R. 205-678 - Axrahal - Godel Ro.
/. C. - Institutt
R . 200.71 R
3iasileiro cie Extensão Cultural -

R. 203..43 - Zagaia - Produtct
Veterinários Manguinhos Ltda.
R. 200.204 - Reumcton :a Baruel Ltda.
R. 200.911 - B:scoitos Marilú _3:anda, Lopez & Cia. Ltda.
SonkR. 201.035 - Balagandans
tten Choculates S .A.
R. 201.077 - Branco Doce Calda
- S. A. de Vinhos e Bebidas Caldas.
RI 201.300 - Sombreolar - Per-iianas Sombreolar Ltda.
R. 201.529 - Imesonal - Labo:atórios de L.I.S,1-1.
R. 201.549 - Aros - Aktiebolaget
Westerasmaskiner.
R. 201.604 - Bi-Análgico - La)oratórios Primá S. A. Indústria e
:-Jomércio.
R. 201.626 - Teletype Corporation
R.201.771 - N-C - A. Tonoll
S. A. e Comércio de Metais.
R. 201.815 - Alfa - Metalurgicr
Alfa S. A. - Comercial Industrial
e Importadora.
R. 201.820 - Gogginger - Ackermann Gogg gel- A. G.
R. 201)40 - Total - Total K G
-Nerstner & Co
R. 201.851 -Pierre Zizine - Agooholine.
R. 201.960 - Ponsital - AstaWerke A. G., Chemische Fabrik.
R. 201.972 - Plasmai - Chernisohe Werke Albert.
R. 202.028 - Vencedor - Ivo
Cialiazzi e outros.
R. 202.201 - Endochimica Mead
i:lohnson & Company.
R. 202.211 - Documento - Indústria de Papel Leon Feffer S. A.
R. 202.313 - Tecelagem Ibiranuera - Tecelagem Ibirapuera S. A.
R. 202.365 - Maruhby - Aduo'er Irmãos Ltda. - Cia. Industrial.
R. 202.381 - Quinophelina - Laboratórios Primá S. A.
R. 202.467 - Marilu Sratoga Dianda. Lopez & cia. Ltda.
R. 202.408 - Marilu Vitagran Dianda, Lopez & Cia. Ltda..
R. 202.538 - Quimbrasil - Quimica Indústria], Brasileira S. A.
R. 202.539 - Quimbrasil - Quimica Industrial Brasileira.
S. A.
R. 202.5-.0 - Quimbrasil mica Industrial Brasileira S .A.
R. 202.581 - Cia. Fiação e Tccidoe
Santa Adélia - Nome Comercial.
- II. t.:.
R. 202.599 Xõnig.
R. 202.622 - Luferco - Luta
Ferrando (Moa e Instrumental Cientifico S. A.
R. 202.652 -Casa dos Tês Irmãos
- Casa dos Três Irmãos Tecidos.
R. 202.707 - Stadio José D'Agosti
nho.
R. 202.739 - Remo - Malaria San
R. 230.355 - Rearco - Otto Jr-zni•
Remo Ltda.
ncster 21 Cia.
R. 202.825 - D X N - Joseph Di
R. 200.405 - Elenco do .Bra•.i! •
-rnn Crucible Company.
;Cattria e Comércio de Aparei
R. 202.857 - E.DU Pont de Ne
LIico "Elenco do Brasil" Ltda.
mous and Company.

R. 202.887 - Paramout - Paramout Pictures Corporation. •
R. 203.056 - Lavanderia Alva Industria Brasileira de Lavanderia
Ltda.
R. 203.105 - Textil Santa Helena
Stda. - Nome Comercial.
R. 203.175 - Panam - Propagan/a e Publicidade S. A.
R. 203.199 - Bar e Café Tiradn'as - Torrefação e Moagem de Cate
Ti radentes S. A.
R.203.206 - Empresa Transportal ora Andrade Ltda.
R. 203.318 - Caricia - Drogasr
R.203.329 - Atroveran - Labaatório Gross S. A.
R. 203.3'12 - Carter Climatic
rol - ACF Industries, Incorporateo
R. 203.344 - Bases - The Bate
-..ganufaeturing Company.
R. 203.253 -Pabalate - A. R.
-• 713
Cwporrt'sn.
N. 203.389 - Lorig
Aligner United States Corporation.
N. 203.390 - Prestcold - Prestcolei L mited.
N. 203.410 - Laboratório de Aná
lises Cl inicas Hellmeister - João Heilmeister.
N. 203.425 - Emblemática - Joseph Dixon Crucible Company.
N. 203.481 - Doctor Andreu José Andreu Miralles e João Andreu Miralles.
N. 203.568 - Orvalho Santista
S. A. Mominho Santista Indústria2,
Gerais.
N. 203.569 - Brismar Santista S. A. Moinho Santista Indústr:as Gerais.
N. 203.570-- Sturm Caboclo
Relógios Brasil S.A.
N. 203.571 - Sturm Júnior - Relógios Brasil S. A.
N. 203.614 - Torrone de Luxo Renda, Priori & Cia. Ltda.
N. 203.622 - A Bolsa IVIodelo Ignácio Maierovitch.
N. 203.632 - Turuna
Carlos
Pereira Indústrias Químicas S. A.
N. 203.663
Ferg
Fábrica de
Caldeiras a Vapor «Brasil» Ltda.
N. 203.710 - Totus - Distilaria
•autus» do Brasil Ltda.
N. 203.711 - Totus
Distilaria
«Tatus» do Brasil Ltda. <<
N. 203.742 - Mademoiselle Júnior
- Mademoiselle Modas e Confecções
S. A.
N. 203.763 - Camisaria Adolfo Adolfo Domingos Rego.
-N. 203.772 - Instituto de Ótica
"Krieger>> Ltda. - N.C.
N. 203.816 - Otic:nas Gráficas
Arte Moderna -- Gráfica Editora Arte
Moderna Ltda.
N. 203.860 - Quimbrasil -- Química Industrial- Brasileira S. A.
N. 203.885 --. Progresso Juvenil Camisaria Progresso Comércio e Indústria S. A.
N. 203.886 - Progresso -- Camisaria Progresso e Indústria S.A.
N. 203.920 - Rays - Laboratoires
Ou Dr. N.G. Payot Etablissement
N. 203.923 - Progresso Louças Camisaria Progresso Comércio e Indústria S. A.
•
N. 203.924 - Prog'resso Louças Camisaria Progresso Comércio e Indústria S. A.
N. 203.926 - Massas Marilú Dianda, Lopez
Cia. Ltda.
N. 203.927 - IVIarilú Waffrs de
13;..-,1:1ha Dianda, Lopez & Cia. Limitada.

N. 203.938 - Cuttode - Eutectie
Welding Alloys Corporaton.
N. 204.016 - Caninha Santa Bás..
bara Usina Açucareira de Clic
S. A.
N. 204.055 - Aviton - Parke Davis Inter-American Corporation.
N. 204.061 - Ipanema - Gesini
S. A. Indústria e Comércio de Calçados.
Clarw.4
N. 204.065 - Clarostat
tat MFG. Co. Inc.
N. 204.067 titulo Terapêutico Scol Ltda.
S. 1.
N. 234.076 - Fenospen
Farmaautica Itál.a.
Polymer Corporati.N. 2C4.195
on Limited.
N. 204.223 - A Rica Flora Flora S. A. Indúsimia e Comárcic.
Reina Cláudia •
N. 204.225
Importação Indústria e Come xio
Ltda.
N. 204.340 - Progresso - Comisano Progresso Comércio e Indústria
S. A.
N. 204.370 - N. C. - S. A.
Cia. Lanifício São Pedro!
13ykN. 204.386 - Bykofarma
G.M.B.H.
N. 204.387 - Bykofarma EykGulden Lomberg, Chemische Fabrik
G. M. B. H.
N. 204.395 - Dolan - Suddeu-,
tsche Chemiefaser A. G.
Iiaóca - Saboaria
N. 204.396
Chaves Indústria e Comércio Ltda..
N. 204.400 - Anuária de Cinema
Célio Scheiner Gonçalves.
Anuár:o de Cinema
N. 204.400
- C.élio Scheiner Gonçalves.
N. 204.448 - Sellotape - Adhesive Tapes Limited..
N. 204.456 - Ben-Hur - Jorge
Mattar.
N. 204.487 - Edifício Província
de S. Pedro.
N. 204.500 - Wanda - Cia. de
Tintas e Vernizes R. Montezano.
Padaria e
N. 204.566 - Cilena
Confeitaria Cilena Ltda.
N. 204.570 - Departamento de
Previdência da Associação 1'm:1'sta de
Medicina A.P.M. - Nome Comercial.
N. 204.605 - Companhia Industrial
Cedupa
Celulose e Papel Guaira
- Nome e titulo.
N. 204.695 - Zazá - Bruno Gastiglioni.
N. 204.722 - Delatrione - Ormanoterápica Richtre do Brasil S. A.
N. 204.724 - Deltona - Orrnonoterápica Richer do Brasil S.A.
N. 204.736 - Pasklrin S. A. Parmaceutici Italia.
N. 204.738 - Hough - International Harvester Company.
Glaxo
N. 204.742 - Polivrin
Laborator'es Limitada.
Ajacto - José da
N. 204.832
Cista Macedo.
N. 204.833 - deprésentações Araponga Ltda.
La Carona --- AmeN. 204.882
rican Cigar Corporation.
Arthur
N. 204.900 - Lunfor
Lundgren Tecidos S. A.
N. 204.908 - Zé Mecânico - Marrien S. A. Indústria e Comércio.
N. 204.915 - Marilú Warers de
Limão - Dianda Lopez Cia. Limitada.
N. 204.943 -- Primá-Cálcio - Laboratórios -Primá S.A. Indústria e Comércio.
N. 204.946 - Enfarma - Laboratórios Reunidos da 13-311a Ltd-1.
N. 205.007 - Untei de Conto e-.
Hotel de Conto Ltda.

Gu;nta-:elra
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Sn'a
N. 205.020 - Lilion
sosa Societtl Nazionale Indústria Applicazioni V scosit S. p. A.
N. 205.021 - Irmão Hermano • * Brother indostrIes. Ltda.
N. 2(5.031 - Gesto s° rbs .. American Home Products Corporation.
N. 205.068 - Fabrotan
Quinibrasil Química Industrial Brasileirã S. • A,._ •
N. 205.075 -- Spaghettilâncta -Ressuorántes Modernos Ltda.
N. 205.095 - Emulsão de Scort
Beechani Grup Liniited.
N. 205.120 - Café Ferreira -Fuecly A. Ahido Comércio e Indlio-tr..a
de Calé.
hist:nu:o TécN. 205.124 - Ito
Lamartine OGerg.
nico 01-airg
Th,: G -.1N. 2052.152 - Angel
111ophone Company Linated.
N. 203.161 -- Caba Commander
Edivino 13oeccher.
N. 205.177 - Salir - Satir S. A..
Ittclastria e Comércio.
Sheriag CorIronil
NT. 205.188
poration.
Ali - ImporN. 205.210 - Ali
taã.o e Evortação S. A.
N . 205.218 - Saturnia - - Saçurnía
S. A. Acumuladores *Elétricos.
N. 205.223 -- Polidor Duo 7 E. I. 1..iu Pout de Nemours And
Company.
N. 2( 5.227 .- • Brasileta - Lambi:cita do Brasil S. A. Indústrias Mecã ti icás
N. 205.228 - Brasileta Lanthretta do Brasil S. A. Indústria Mccá
nicas.
• 13 rasileta - LoN . 205.229
b retta d Bra.il 5. A. indústr';.4s Mecânicas.
J. -SoN. 205.231
cietá Generale. Per Li Tridéistr o Me^
niltitgica

ecrinica.

N. 205.242 - Irefran ri
Irefra,n. S. A.
N. 203.250 -- Sudunites - S. A.
Contoniticio GáN,C'í
N. 205.266 - Medicina R.evisia Editora Medic-iia em Revista Limitio'a•
N. 205.273 -- Progresso Caio
Progresso Coniére io e Indústria S.A.
Chimica
N. 205.274- Tahy
13:trilei Ltda.
Halo - N. 205.293
motive Coutp: any.
N . 205.299 - - Almanaque Fiechz;
Rigeira.
N. 205.303 - Fenospen - - S . À.
Farmareutici
N. 205.304 --, e1-1: - InternutiOnal
Flu vester Company.
N. 205.325 - Gerituelve Lal;
S. A. Produtos Químicos e Farmacéuticos,
N . 205. 356
Aladin Industries Incorporated.
N. 2(5.364 - MISP -- Cruz das,
•Almas - Compunha Comercial OverN 205.3o5 - Purolator
Purolator Products Inc.
N. 205.1,11 - Timatê --- Paulo António de Andrade Stefanini.
N. 205.438 - Zagaia - Produtos
Veterinários Manguinhos Ltda.
N. 205.439 - Produtos Veterinários
Mangunhos Ltda.
N. 205.440 - Testolivre
American Home Products Corporation,
N 205.445 , --- Superana
S op erIn e rc,dos. Peg-Pag S.A..
N. 205.464 - Imobihária Santa Fie
leena Ltda.
N. 205.474 -- Argenta

Philos G

Ia super] fabricken
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N, 235.751 -- Embleinatca - PiásN. 205.481 - A Roda da Sorte
N 5 206.263 -Correia
S. A. Paul:ata de Loterias e Co- ticos Plavinil 5. A.
Leite 6 Cia.
N, 205.752 -.Emblecnatica
mércio.
1\15 206.267 -- Maria - Grande,s In.
N. 205.516 - Eibrator -- Fábrica ticos Plavinil S. A.
dústrias Minetti Camba Uclo. Emblemática - •
N, 205.753
de Artefatos Torneados 7.Fbrator» LiNi 206..278 - Marqueza -- De Mil.
ticos Plavinil S. A.
mitada.
:tis Comércio e Indústria de Roupas SoN. 205,502 -- Innocenti
N. 205.754 - Emblemática - Plis- eiedade
Anônima.
ti Societa
Generale Per L'Indústria ticos PlaVinil S. A.
N'' 206.352 -- Luzbril
Bril
Metalúrgica e Mecânica.
N. 205.755 - Emblemática -- Piás- indústria e Comércio.
ticos
Plavind
S.
A.
N. 205.503 - Innocenit - binoNi 206.401 - Jornal da Música
N. •205.756
Emblemática -centi Societá Generale Per L'Industria
Affonso Vitalc Sobrinho.
ticos
5. A.
Metalurgica e Meccanica.
N 5 206.497 ---• Carinel
N. 205.5(4 - Innocenti -- hino- • N. 205.757 - Emblemática -- PiasMeyer
Snaydc 6 Solon lauchel Ltda.
centi Soc'etá Generale Per L' Industrio ticos Plavind S. A.
•
N 5 206.415 - Saturno
Saturnia
Metalurgica e Meccanica.
N. 205.758 - Itiaublemática
Plás3.
A.
Acinnulaclo.es
Elétricos.
N. 205.505 - Innocenti Lincenti ticos Plavinil S.A
Ny 206.424 - José Benigno Alve$
Socictá General :Per L' industrio MetaN. 205.787 - Emblemática - PiásAlfaiate - José Benigno AKes.
lurgica e Meccanira.
tico Palvinil S. A .
'/n1" 206.431 - Emblemática -• PlásN. 205.788 - Emblemática N. 205.506 - 111110,
ticos Plavinil S. A.
centi Societá Generale Per L' Indostria ecii À- Nut Life Savers, Ind.
N' 206.432 ---• E:ubá-ri-tática N. 205.787
Borbouite - BorMefalurgica e Meccanica.
N. 205.507 - Innocenti inno- bonite S. A. --. Indústria da 13orra- Ocos Plavinil S. A.
N, 206.433 ---.E1,31)fruldrica
centi Societá Generale Per L' Industra
Ni. 205.856 - Prencol - S. A. Ocos. Plavinil S. A.
Metalurgicii e Meccanica.
1n,1 9 206.434 dostria Tvletalurgica e, Meu-to:Uca.
Moinho Sarttista Inchistria
N. 205.868 - Sete Vidas - São ticos Plavinil S. A.
N. 205.508 - Innocenti Innocenti
N 5 206.435 - Emblemática -- Piás.
Societá Generale Per L' Inclustr • a Me Pai do Alpargatas S. A.
Plavinil S. A.
tiihirgica Meecanica.
N. 205.905 -- Sprecci Sátin -- The Ocos
N. 206 , 436 PpltáaSs.,
icklen Company
N '205.509 - In nocen ti - innocen Societá' Generale Per L' Indus.Parke, t.cos Plavinil S. A.
N. 205.940- Scrfinal
N° 206.437 - T:..1M bienu
a -itic
trio 5.4etalurgica e Meccaniza.
13avis 6 Compan y •
N. 205.510 - Lamb
Innocenti
N. 205.952 - - 1.•egion 1:;.xtranjei'a Ocos plavinil S. A.
Ni 200.438 - Enibternática Soeieta Generale Per L' 1;161s:fria
Fábrica de blojas de Afeitar Industrial
Ocos Plavinil S. A.
talurgica Meccanica.
•"( Comercial Soe iedad Anonima.
N 5 206.439 - Emblemática - Piás.
2C5.511
Innocenti
Giorgiçord
Lamb
N. 205.076
t cos Plavia S. A.
Societá Generale Per 1; Indasa'a -L iii li cio Guilherme Giorgi S. A.
Ni 206.440 - Emblemática -- PlásTioon
e MecCargea
N. 205.988
J. 12.
t.CoS Plsvinil S. A.
N. 205.5 I 2 - Lucia • Innocenti So Geigy S. 11.1
N 5 -206.441 -- Etublenãtic,i ciciá Generale Per L' Industria MetaLaba-- ticos Plavinil S. A.
N. 205.993 -- Figastral
hirgica Ceccanica.
ra.ó:i0
, A.
N. 205.513 - Lamb
N 5 206.412 - F;mbletnática • Plás•
N. 206.006 - Bristol's - The Br
Soc : etá Genarale iPer r. 'aduse-ia Me
ticos Plavinil S.
foi Coup-iny.
N° 206.443 - Emblemática --- Pifo.
talnigica e Meccanica.
Casa FernanN. 1;6.08.-- Tiritas Casa
Fio- des Viúva Antônio ). vera-lande:: t:cos Plavinil S. À.
N 205.515 - Lanibreth
Aa, :ri::
N' 206.450 - Glicoc;:n.nilro
- viúva António J. Fernandes 6 Fiemiti Soeietá Generale Per L'
Mto
Químico
Campinas
S,
A.
Iria Mealurgica e Meccanica.
lhos.
ça
Ni 206.463 - Tapeçaria
Do oatelli
Viáva
- Lusor
N. 205.517 -- Eme Ferrando
N. 206.04
- N1,:a2p0e6ça.r4i7a3s Donatelli
Ca e Imtrioni,ntal Cientifico S.A.
tânio J. Fernancles 6 Filhos.
Bsoinocodyl - N. 205.545 - Mera - Sociedade
N. ,206.057
tas S. A. - Rueda.
Anônima Comercial Júlio Meca.
golo' da Silveira.
N i 206.494 - Turco --- Pores. CorAbel de B..rÇlin
N. 206.008
N. 205.554 -- Lamb - lunricenti
,yorati.on. Ltda.
Socieda Generale Per L' Indústria Me-: ros Com. ç Indústria de Tintos * S.A. Go
kaiser Steel
Kaiser
lypior2a0t6ip.p49. 5
Saltalúrgica e Meccauhna.
N. 206.059 - Consteiação
N. 205.565 -- Eletric 6 Musical
gado, Irmãos 6 Cia. Limitada;
Registros:
Liiii•t:J.d.
N. 206.068 - AG Nosso Reatautat°. ' N5 206.497 - Caialus - Tintas InManoel Ribeiro Segundo.
N. 205.588 - N. C. Banco das
ásrn.ational S. A.
GlasIndústrias S'. A.
N. 206.057 - Assistent
N 2 206.506 - Rio Biranco -- EmNi. 205.619 -- Mera Noite - Pio svarenfobrik Karl Heck.
3:-Ctsa. Brasileira de Relógios Flora S.A.
Gráfica c Editora Ltda.
•
N. 206.114 .- Figurativa - Skloex.
Nu' 206.529 - Camiubos da Vida
N. 205.035 . -- Induplástica -- Ia- port. Poduilz Zahranicniho Obeliodu
Melhoramentos de São Paulo
;Ni-tett-ireis Plásticos Ltd
Pro
Indústrias de Papel.
N. -205.665 - Companheiro - GeReg:atros:
N5 206.553 - &tomo -- Sal arra'it S. A. Indústria e Comrcio.
N 5 205..128 Riojato Metalúr- nia S.A. Acumuladores Elétricos,
N. 205.667 -- Coliseu Clube gica Rio S.A. Indústria e Comércio.
N" 206.554 - Saturno -- Subirdl-latrias Brasileiras de Lápis Eric JoN 5 206.146 -- Água Prata Fonte nia S.A. Acumuladores Elétricos.
hansen S. A.
Paiol - O Condominio das Águas da
N° 206.555 - Saturno -- Satur•
N. 205.692 -- Caravelas
Dias Prata,
nia S.A. Acumuladores Elétricos,
Fábrica dc
Martins S. A. Mercantil e Industrias.
.206.183 ---- Ferg
N5 206.566 - Solar - S. A. MoiTeR11 Caldeiras a Vapor «Brasil» Ltda.
N. 205.703 - Black Ti e
Ni 206.2801 -- Charinis - Colgate- nho Santista Indústrias Gerais.
Heraud Ei Cia. Ltda.
Ni 206.567 - Rosccler - S. A.
S. A. ?iiInfolive Conipany.
N. 205.712 - Giometti
206.209 -- Fersolin - Glaxo Moinho S.antista Indústrias Gerais.
N5
Indústrias Giometti.
Cyultninbia
N° 206.610
CIP
Limited.
N. 205.713 -- Soberana - Corisco: Laboratories
Boekrin- Industrial de Papel Pirally,
Ni 206.216 -- Diquitox
6 Cia.
N° 206.628 - Sanasol Ágns Sa•
ger 6 Cia. Ltda.
N. 205.717 --• S aturno
lis•1 5 206.225 -- Nutravena - Pro- ntárias Súper Globo de São .Paulo Sm.
Sortirciedade Anónima.
dutos Alimentícios Quaker S.A.
aia S. A. 'Acumuladores Elétricos.
Ni 206.661 - A Lisboeta - Res.
N5 206.227 -- Bac o Milagre DcsoN. 205.727 inchanôpolis S. A. .Artelatos de Me ciorizrinte - C. H. Boehringer Soim. taurante A Lisboeta Limitada.
Ni 206.685 - Neurototal - La.
Nti 06.230 Ingá -- Federação das
tais.
Cooperativas de Produtores de Mate horaterápica Bristol S. A. Indústria
N. 205.738 - Jansen. --- Cia. Lm- Paraná Ltda.
Quimica e Farmacêutica.
sen. Agricultora. Indústria e ComérN° 206.690 - Moka
Mokae
h_düstria e Torrefação e Moagem S. A.
cio.
N 5 206.251 - 13erg
N. 205.747 -- Com-dura iti ldr de Cã- Comércio Corneta S. A,
N" 206.691 - - Molça -- Café Moita,
co
N' 206.254 Metifanil Indústria
Alimonda Irmãos S. A.
N. 205.748 - Emblemática -- Plás QUilliira e Farmaceutica Schering So- r-,.rie.f,..ação e Moagem S. A.
-es° 206.710 131otrefon - Lls-114ed
cieda±i Anon:ma.
ticos Plavinil S. A.
N'-' 205.259 - Kohnstanim -- H. do Brasil S.A. Indústrias Fartnacêu.
N. 205.749 - Emblemática - Plas
iolinscaintu 6 Co . inc .
tietxs
ticos Plavinil S. A.
N5 206.262 - Niiino-L9x - Correia
N^ 206.711 - Balalaika - Calçados
N. 205.750 -- Emblemática - 01 isJubileu S.A. Indústria e Comércio.
Leite ti: Cia.
ticos PH-vinil S. A.
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N° 206.716 - Suez - Companhia
Calçados Fox.
N° 207.180 - Clássico - Compa2.,ih'a Calçados Fox.
N9 206.726 - Tiger Brand - Uniec.1 States Steel Corporation.
N° 206.735
Van - LanLicio Vann
N5 206.741 - Deutsche GrammoIion Gesellschaft - Deutsche Grammo- Gesellschaft M.B.H.
i\T. 9 206.747 - O.D.D. Organização Nacional de Imporação e Exportação.
. IN' 206.752 - Goif - Hans SchwarN° 206.785 - Garnier
Laborató'ios Annecy S.A.
N9 206.800 - Heli-Coil - Fiei-Co..
N° 206.843 - IVien.holatum - The
Álzntholatum Company.
1\19 206.865 - AlManaque Brasil Muuniz S.A.
N 9 206.873 - Emblemática - Th.
)-Loch Brothers Tobacco Company.
N .' 206.877 - Tabacaria Caruso
rthur Caruso.
N9 206.883 - Lawon - Confecçõel.
awton S. A. Indústria e Comércio.
N9 206.890 - Edifício Vila Rica - Companhia Nacional de InfAistria e Construção.
N" 206.893 - Liqu , gás - Liquigá:
o Brasil S. A.
N° 206.907 -- IVIetalarte - Victorio
•accoletto.
N° 206.913 - Old Oak - Indústria,
Comércio ,de Bebidas Avestruz Ltda.
N9 206.924 - Nevaco - Comércio
Indústria Neva S. A.
TécniN9 206.947 - Injetomat
Indus:rial de Máquinas.
N9 206.969 - Jóias Musicais Bra3.1eiras - Editorial 1Vlan&ne S. A.
1\15 206.974 - Nevaco - Comércio e Indústria Neva S. A.
.N° 206.979 - Leadertex - Braswiérola - Indústria e Comércio S. A.
N9 206.980 - Lipoex - Labora
g ório, Gross S. A.
N9 206.982 -.Casa do Tigre - De
Marco Contrucci 6 Cia.
N9 206.999 - Casa Moreira - CoDercial Gentil Moreira S. A.
N° 207.007 - Várzea - Allipranãini, Franchini 6 Zindel.
N9 207.073 - Popular - São Paulo Alpargatas S. A.
N5 207.095 - Falua - Adega CaúIgha Ltda.
N° 207.096 - Sams - S. A. MoiIndústrias Gerais.
iiho
N5 207.102 - Neve - Móveis de
aço Fiel S. A.
N9 207.119 - Liquigás - Liquigás
'elo Brasil S. A.
N° 207.178 - Wester-Linen Companhia Industrial de Papel Pirahy.
N 207.179 - Wester-Ledger ,Companhia Industrial de Papel Pirahy.
N 9 207.204 - Boeiro - Companhia
Comércio e Navegação.
N9 207.207 - Lindus Matta Pura ffrene Steinbach.
N° 207.224 - Eutanol - Dehydag
Deutsche Hydrierwerke Gesellschaft
Mit Beschrankter Haftung.
Sgo Paulo
Nu 07.232 - Plasti
alpargatas S. A.
Unilvever
N° 207.234 - Sunil
United.
N° 07.242 - Cerveja Cliper Bebidas Indústria e Comércio
Vinião
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N° 207.34() - Etan - Modas Etam
Sociedade AL.:nima.
N° 207.341 - Etan - Modas Etan
•
Sociedade Anônima..
N° 207.342 - Etan - Modas Etam
Sociedade Anônima.
N° 207.343 - Etan - Modas Etam
Sociedade Anônima.
1\19 207.344 - Etan - Modas Etam
Sociedade 'Anônima.
N° 207.345 - Etan - Modas Etats,.
Sociedade Anônima
N° 207.346 - Etan - Modas Etam
Sociedade Anônima.
N5 207.347 - Etan - Modas. Etam
Sociedade Anônima.
N9 2007.348 - Etan - Modas Etam
Sociedade Anônima.
N° 207.363 - Spasa - São Paulo
Alpargatas S. A.
N° 207.368 - Alpargatas - São
?atilo Alpargatas S. A
N° 207.371 - Verbicara - Cooperativa Vinícola Caxiense Ltda.
N 9 207.377 - Scal-Rio - Scal Rio
Indústria e Comércio de Artigos Rurais S. A.
Registros:
N° 207.379 - Adrenalina Bioquímico - Instituto Bioquímico S. A.
N9 207.380 - Amadeo Rossi Ei Cia.
- Rossi.
N 5 207.386 - União - Companhia
União dos Refinadores Açúcar e Café.
N° 207.387 - Sucrinha - Com
panhia União dos Refinadores Açúcar
.
207.389
Café.
eN
- Cafés União - Cabocio - Cia. União dos Refinadores
Açucar e Café.
N5 207.390 - Café Caboclo Companhia União dos Refinadores Açúcar e Café.
N5 207.399 - Bavon - The Batelle Development Corporation.
N° 207.402 - Antracolina - Instituo B:oquírnico S. A.
N5 207.407 - Princezinha - Ediôra Brasil América Ltda.
N° 207.409 - Pedra Mecânica Masi El Cia. Ltda.
N° 207.416 - Lavanda Alpina Masi Ei Cia. Ltda.
N° 207.428 - Fitolisine - Laboratórios Primá S. A. - Indústria e Co
mércio.
1\15 207.436 -- Ucilon - M Ei T

Chemicals Inc.
Companhia
N° 207.437 - Debret
Industrial de Papel Pirahy.
N° 207.438 - Siar - Companhia
Industrial de -Papel Pirahy.
N9 207.442 - Fagolht - Laboratório Gross S. A.
LaboN° 207.452 - Vitaiodina
ratório Gross S. A.
N° 207.453 - Jurubeba - Organização Leão do Norte Ltda.
N9 207.514 - Frumt Olmin Laboratór:o Fruintosta S. A. Indústria
iYarrnacéutica.
Kábon S.A.
N° 207.535 - Kibon
Indústrias Alimentícias.
N° 207.542 - Meninas - Emprêsa
Gráfica <<C) Cruzeiro» S.A.
N9 207.547 - Strofofilina - Produtos Farmacêuticos Simes do Brasil Sociedade Anônima.
N° 207.556 - Epodi - Sociedade
Agrícola Comercial e Industrial Epodi S. A.
N° 207.563 - Cytosan - Laboratório Paulista de Bioiogla S. A.
N° 207.612 - Locomotiva - São
Paulo Alpargatas S. A.
N9 207.614 - International - Tintas International S. A.
N9 W7.615 - Capital - Arthur
Balfour Ei Co. Lináited.
N° 207.616 - An Eagle On a Globe - Arthur Balfour 6 Co Limited.
N9 207.619 - Anglobras - Lanifício Anglo Brasileiro S. A.
N 5 207.624 - Estivaline - Tintas
Internat:onal S. A.
LaN9 207.634 - Gonadotropyl
boratoire.3-cle L' I.E.H.
N9 207.655 - Bem-Gol - Confecções Bento Gonçalves Ltda.
N° 207.663'- Edifício Província de
Sáo Pedro - Banco da Província do
Rio Grande do Sul S. A.
N9 207.665 - Edifício Província Banco da Província do Rio Grande do
Sul S. A.
I\12 207.652 - IVIiss - Indústrias
York S. A. Produtos Cirúrgicos.
N9 207.666 - Edifício Província Banco da Província do Rio Grande do
Sul S. A.

SEGURO DE ACIDENTES
DO TRABALHO
iii.EGLU.AMENTU
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11 VENDA:
Na Guanabara

'Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves o° ff
Agência h Ministério da Fazenda
Atende-se e

pedidas pelo Serviço de Reembeolso Posta9.
Rirá Brasília

1...lir.-:urarna - fome-

.,' ir? TC 1
s,. C.mws.
J

•'•";-•

1 ..,Joprotin - Com

Pe.fW S.

111)

Na sede do D I.N.

Julho de 1869
No 207.667 - Edifício Província ds
Rio Grande do Sul - Banco da Pán,-)
vincia do Rio Grande do Sul.
N° 207.668 - Edifício Província ti
Rio Grande do Sul - Banco da Pre,-»
vinda do Rio Grande do Sul S. A.
N9 207.669 - Edifício Província cig
Rio Grande do Sul - Banco da Pro-,
vinda do Rio Grande do Sul S. A.
N9 207.670 - Edifício da Província de São Paulo - Banco da Previnda do Rio Grande do Sul S. A.
1\19 207.690 - Progresso - Camisaria Progresso Comérc:o e Indústria
N9 207.702 - A Samarítana
Barth Ei Lavalhos Ltda.
N5 207.753 - Su-Percal
S. k.
Fábrica de Tecidos e Bordados «Lapa»,
N5 207.754 - Supercalapa •- S.A,
Fábrica de Tecidos e Bordados «Lapax>,
1\15 207.763 - A Veloz - A Velo
S. A. Comercial Industrial e Impor,,
tadora.
N9 207.770 - Copacabana - Com,
panhia de Cigarros Sinimbu,
N° 207.777 - Emblemátca
Pláçticos Plavinil S. A.
N9 207.778 - Emblemática •- Plásticos PlaVi
nil S. A.
N" 207.783 - Co,enbione
Labo
ratór:o Especifarma S. A.
N9 207.784 - Supercale
S. A,
Fábrica de Tecidos e Bordados «Lapa»,
N9 207.800 - Delta - Eclitôra Dei,
ta S. A.
1\15 207.811 - VC-130 - Aços
lares S. A.
N9 207.819 - Granjeiro - Rações
Granjeiro Ltda.
N° 207.834 - B.H. - Destilaria
Ypiranga Comércio e Indústria S. A.
N° 207.835 - B.H. - Destilaria
Ypiranga Comércio e Indústria S. A.
N9 207.836 - B.H. - Destilaria
Ypiranga Comércio e Indústria S. A.
N9 207.840 - VA-15 - Aços Vilares S. A.
N9 207.842 - VB-20 - Aços Vi.
lares S. A.
N9 207.841 - VA-15 - Aços Vilares S. A.
N5 207.843 - VB-20 - Aços Vi,
lares S. A.
N5 07.846 - VA-35 - Aços Vilares S. A.
N9 07.847 - VA-35 - Aços Vilares S. A.
N9 207.904 - Pachá - Companhia
Fiação e Tecidos Guaratinguetá.
N° 207.924 - VT-38 - Aços Vilares S. A.
N5 207.925 - VT-38 - Aços Vi'ares S. A.
N° 207.926 - VT-95 - Aços Vilares S. A.
N9 207.927 - VT-95 - Aços Vi'ares S. A.
N9 07.928 - VT-30 - Aços Vi-,res S. A.

R. 207.929 - VT-30 - Aços Vilares S. A.
R. 207.930 - vT-60 - Aços villares S. A.
R. 207.959 - Servix - Servix Enganharia S. A.
R. 207.960 - Servix - Servix Engenharia S. A.
R. 207.961 - Servix - Servix EnR. 207.962 - Servix - Servix Enganharia S. A.
genharia S. A.
R. 207.963 - Servix - Servix Engenharia S. A.
R. 207.964 - Servix -• Servix Engenharia S. A.
R. 207.995 - Serviç - Servix Enganharia S. A.
R. 207.960 - Servix - Servix
ganharia S. A.
R. 707.967 - Servix - Servix En- •
rilharia S. A.
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R. 207.969 - Servir - Servix En
ganharia S. A.
R. 207.976
Oftaneurin - Cia.
Inaustrial Delfos S. A.
R. 207.987 - Mauthe
HasencleR. 207.993 - Eateladon. - Labover Fábrica Metalúrgica S. A.
Kolb.
R. 207.996 - "H K"
ratórios Andrômaco S. A. Hahn &
R. 208.013 - Fortex - Fortex Fornecedora Textil S. A.
R. 208.014 - Portar - Fortex Fornecedora Textil S. A.
R. 208.023 - Schirley - Calçados
Schirley S. A. - Ind. e Comércio.
R. 208.032 - Cloronaftina --- Produtos Formacêcticos Simes do Brasil.
R. 208.053 - Testoviron - indútria Química e Fa rmacêutica Schering.
R. 208.065 -- Ocasional - Confecções Saragossy S. A. A
R. 208.096 - M. S. AX- Mesbla

Julho de 168 3129

-...----„,....-- ---- .
R. 211.498 - T ermidon - Institeto Pinheira? 1 rodutas Terapeuti4, R. 215 545 - Santa Irene - S.Ad
Lanifício Minerva.
cos S. A.
R. 211.511 - Gran aderma - Casa 1 R. 215.739 - União Fabril - União
'Fabril Ex p ortadora S. A. - Ufe
Granado Laboratórios Farmácias
Drogarias Ltda.
E. 215.740 - N. C. União Fabril
R. 211.583 - A T - Antonio Th, Exp ortadora S. A. - Ufe.
mas.
R. 215.749 - Sqcirt - The SquirEt
Company.
R. 211.591 - Marabá - S.
Ferés (5,-, Irmãos.
R. 215.782 - Cortexon - IndúsS. A.
R. 211.592 - Fi bro Técnica - Pi- tria Química e Farmacêutica Scherinv
R. 209.406 - Torpedo - Arthia oro
S.
A.
Tônica Limitada.
Lundgren Tecidos S. A.
R.
215.783 - Em blemática - Ino
R.
211.591
Em
R. 209.408 - Jurema '- In- J ÚStria
Química e Farmacéutica, She=
dústrias Gessy La y erblemática
S. A.
Lundgren Tecidos S. A.
ring
S.
A.
211.598 - Formol o
It. 209.419 - Dermol -- Labora- 10R.
Formo& Cia. Ltda.
II. 215.829 -- 'Traihnobile - Pula
Limitada,
R. 211.662 - Falha Espw iiva - man Incorporated.
R. 209.436
Hipertrat
Institc- Ernpré.sa "Filha da M3nIlt" S. A. p R. 216.071 . -UFE - União Eia.
io Químico Campinas S. A.
R. 211.663 - Falha In dustria - ortadora Fabrial Exportadora' S. Ao
R. 209.570 - Blue Red -- Confec- Empr&a "Rólho da ailanhão"
S. A. U F E.
ções 13Iue Red S. A.
R. 216.077 - Penal S. J. - S. A.
R. 209.580 - Alpargatas - São ST R. 211.664 - Ié l ha Infantil - Fábrica de Tecidos e Bordados Lapa.
ripr:ida "FUlha da Manhã" S. A.
Paulo Al p argatas S. A.
R. 216.079 - Ginotiron - Inclusa
R. 211.663 -- Feaha Li terária - tria
R. 209.600 - Duelo - E. r. Du Einprésa
Química e Farmacêutica Schea
S. A.
"F(5:11 ar Manhã" S. A. ring S. A.
F-ont Nemours And Company.
R. 211.6;.7
R.
209.06
Fólha
Aarícola
R.
216.085 - Sulfamilvitef - JouG
Die-Hard - Partir Etnprêsa "auliia da Manha" S. A.
R. 208.133 - Arultricin
Cia, Brown Tools Limited.
Gomes Xavier & Cia. Ltda. .
Industrial Delfos S. A.
R. 211.619 - S. A. C. P. - S.A.
223.775 - Potengy
R. 216.262 - Preferida - S. Aa
R. 208.156 - Pedra Ind,ana; - - R.
Salmac Cotonific"o
a'ataista.
S ta icutores de Mossoró - Macau
Moinho Santista Indústrias Gerais.
Bruno Balsimelli.
R. 211.783 - G li cosóro - LaboraLimitada.
R. 216.601 - Siderúmica Riograna
R. 208.201 - C ardiostrol - Pro209.962 - Ema - Salmac - tório Gross S. A.
ense S. A. - N. C.
dutos Farmacêuticos Simes do Brasil. S aE.
R. 211.e28 - 5- racchio - S. A.
licutores de Mossoró - Macau Li'
R. 216.604 - Lactopec - João GO..
COtoni.ticio .Prulista.
R. 208.209 - Lanifício Sulriogran- mi 1 ada.
.
es Xavier & Cia. Ltda.
densa S. A. - Lido.
R.
211.310
-Falha
Econômica
e
it. 209.965 - Puarany
Trol S.A Financeira - la
216.682 - Calcigenol - Sociét6
R. 203.210 - Viking - Lanifício Indústria e Comércio.
r-p rêsa "Palha da R.
rla - Corcel/et & Cie.
Sul Riograndense.
R. 210.042 "- F l eischmann' S Vol Manhã" S. A.
R. 217.031 - Pearson - Williana
R. 211.818 R. 208.212 - Consul - Lanifício Ter - Standard Brands Dicorporaaelro
e arson Limited.
Sul Riograndense.
Andrade - La 2. S. A. Indústrias
ted.
R. 217.0a8 - TAD - João Gome9
R. 211.945 -.
R. 208.213 - Mamourai
R. 210.36a -- Casa Virmelha - 3. A. "t7.,/ústriL Químicas.- Recorde avier 83 Cia. Ltda.
Lanifício Sul Riograndense.
Eurico Fonseca Ferragens Ltda.
R. 212.760 R. 217.045 - Impressora Param=
Cirei S.A. ense
R. 208.248 - Brasilica - Emprêsa
R. 210.375 - Cordia - Med - LaS. A. - N. C.
R. 212.447 - Fábrica Luxor Gráfica "O Cruzeiro S. A.
boratórios Farm acêuticos Espaál SoAnt onio j . Fe rnandes de Filho R. 217.067 - S pringer & Cia. ao
ciedade Anónima.
Liriniaatt.
N. C.
R. 208.267 - Construtécnica
R. 210.384 - Ferina
Construtécnica S. A.
R. 217.137 - Aguia - Abel de Bara
Lift - A.
R.
212.448
Casa
Fernandes - ros Comércios e Indústria deaTintaS
R. 208.285 - Formit - Cia. - Stein & Company Inc.
alva Antonio J. Fernandes
& Pi- S. A.
Química Industrial de Laminados.
R. 210.735 - Em lbernatica - Com- lho Ltda..
R. 217.248 - Kibon S. A. - Kia
panhia Lupo - Agrícola.
212 ai2 - S igno - Indústria Bra- bon.
R. 208.286 - Formit
Cia. QdR. 210.736 - BuMprene - The sileiras de Lapis Frita JohanSen Somica In dustrial de Laminados.
R. 217.262 - Beneficiadora
Firestone Tire 8s Rubber Company. ciedade Anônima,
São Leopoldo S. A.
R. 208.294 - Flex - A Carioca R.
210.792
Tico-Tico
FábriR.
212.461
Dictaphone
Cia. Carioca de Indústrias Plást:cas ca "Alfredo 'Tering"
Dia- R.. 217.299 - "Polar" - união no
Il. '208.319 - oripazida S. A. - comér- taphone corporation.
bria Ex p ortadora S. A'.
cio ta inánsi.ra.
R. 213.241 - coração - Casa
Industrial Delfos S. A.
Fal- R. 217.300 - Unguento SPriner
R.
210.793
Fábrica
chi S. A, -- Indústrias e Comércio. S pringer & Cia.
R. 208.345 - Fitalergo - Mead
R. 21 3.364 - Dorly - Laboratório
Johnson Endochimica Ind. Farma- de Gaitas "Alfredo 'Tering" S. A.
R. 217.473 - Ethyl Corporation
- Coniérco e Indústria.
aalovannini Ltda.
cêutica.
"Ethyl".
R. 213.369 - Lar Feliz - José de
210. 794 - Falda Formosa R. 217.475 - Carboplan W. Koe
R. 207.367 - Supeical - S. A. Fábrica (1.-t ( lastro- Micel • .
1F.itas "Alfredo Rering"
reska.
Fábrica de Tecidos e Bordados "La- S. A. - con]ércio
E. 213 - 451
e Indústria.
pa".
SPasa
São
PauR. 217.541 - Brazil - Cobrazil
R. 210a02 - Gmte: • r'se - Institu- lo Alp argatas S. A.
R. 208.393 - villares - Aço vilII. 213.463 - C olumbia - Fundi- Cia. de Mineração e Metalúrgica.
to Loren In S. A. - Produtos Tera- ção
lares S. A.
R.. 217.728 - Ditto - Bell & HOI*
Brasil S. A.
p êuticos Biológicos.
well Company.
R. 208.427 - Castelo - J. CarR.
210.804
J.
R.
R..
217.730 - Stop -Trox Labo saci
valho Macedo Ltda.
Geigy S. A.
R. 213.543 - Lã Gatinho - S. A.
- Eurax.
Moinho Santisa Indústrias Gerais. órios Andrannico 8. R.
R. 208.487 - Wesp - Laboratório
R. 210.844 - Suprema - The FiR. 218.004 - Agula - Abel
R. 213.622 - Poliskarf - IndúsWesp Ltda.
restone 'Tira
Rubber Company. trias Químicas "Good Luck" Limi- arras Comércio e Indústria de T de
R. 210.910 - Belumin - Andro- tada.
as.
R. 208.495 - Relampago Ligh- mace - Laboratórios Andrómaco R. 213.719 - Lã Rosecler - S. A.
tning Fastener Company L:mited.
R. 218.078 - Instituto Nacional (19
2o ciedade Anónima.
R. 209.145
uimioteratia Ltda. N. C.
1:c_nho Santista Indústrias Gerais.
Carborundum - The
R. 210.952 - Casa Beck - Dohms,
R. 213.777 - S unbeam - Sunbeam
Car borundunl Company.
R.
218.101
Detecorde - Reco
Broda & Cia.
?aorporation.
ci e S. A. Indústria
R. 209.144
Químicas.
Carborundum
Lhe
R. 214.044 - Casa Soa!
Carbo r unduin CompanyR. 2 1 0.953 - Serraria Aliança tlean V R. 218.134 - Racê - Laboratóri os
acaff.
R. 209.217 - p rimus - Cia. In- Serrarias Almeida p orto S. A.
indobona do Brasil Ltda.
R. 214.454 - Calcimag - LaboraR. 218.178 - Silverplan - W. K
dustrial e Mercantil Casa FracalanR. 210.966 - Chanceller - 'Casa tórios
Krinos S. A.
za.
eska.
Cruz" Papéis e Vinhos Limitda.
R. 214.456
Spade Grip - The R. 218.474 - Reach R. 210.970 - Belacodid - LaboR. 209,227 -.- Salma° - Salmac
- Sal ictrtores de Mossoró - Macu ratório Climax S. A.
A. G. Spa
Firestone Tire Rubber Company.
Si & Eras Inc.
Limitada:,
R. 214.963 - C. & O Cruz das ng
R. 210.980 - Delicioso - Pan ProR.
218.481
Hercules
- Rercul
Almas - Companhia Comercial Over- S.
dutos Alimentícios Nacionais S. A. beck.
R. 2.228
A. Fábrica de Talheres.
Tapuyo
Salmac
R.
210.981
Lero-Lero
Pan
- S al iCutores de Mossoró - Macu Produtos
R. 215.010 - Alp argatas - São ReR.. 218.487 - Requinte - Calçado
Ali mentícios Nacionais S.A.
quinta Ltda.
Limitada,
Paulo Alp argatas S. A.
R. 211.099 Russwin - Emhart
R. 218.554 - V inicultura e Engai
R. 215.551 - Jacy
.a.orporation.
R. 209.-36
Indústrias
raf
Irlandez
amento Ouro Fino Ltda.
Arther
Gassy Levar S. A.
Lundgren Tecidos S. A.
R. 218.655 - Amidon Remy - So
R. 211.103 - Café e Bar Acade- R. 214.955 - Coliriotrat
rir
té
LaboR. 209.241 - Raspei - Raspei mia - Irmãos Veloso Ltda.
Anonvme Das Usines Remy.
bor atório Regi us Ltda.
Bros. Inc.
218.658 - Siron - Química Si
R. 211.104 - Era Uma Vez - EsR. 215.011 - Aviaão - Compa- ron .Indústria
e Comércio
tabelecimentos Gráficos Santa Maria nhia In dustrial de Algodão e Oleos.
A.
R. 209.242 - Nirvana - Drogaail 3.
R . 218.191 - ManzanS.
A.
Limitada.
- E. C. d
R. 215.152 - Readers Digest
Wi
tt
&
Co.
Ltda.
R. 211.105 - Prubisan - LaboraR. 209.243 - Casa Pistola - :aS Digest Assoc'ation 'nó.
E. . 218.890 - Cama Patente - Soa
tórios Torers s. A.
berto David & Cia. Ltda,
R. 215,154 - Estabelecimento Es- cled ade
Industrial de Camas e Cadeia
R. 211.263 - Primus - Cia. In- ka - Edgard Kocher.
R. 209.285 - Cruz de Malta as Ltda. - Sincal.
e Me rcant'l "Casa Fr
Indústria de Meias cruz de Malta. dustrial
R. 215.179 - Arroxv - Cluett, pea- R, - 218.958 - Westrex - Littoil
acalanza.
Limitada.
body & Co Inc.
3ys terns Inc.
R. 211.282 - Neutralex - S. A. . R. 215.215 - Ro l amento Sro
R. 209.303 -a Ricardi - Produtos
Texteis A rmando licardi S. A.
. .219.058 - Instituto Bioch1mIc0
r.nstitutos Terapêuticos Reunidos La- Basil - L. Quillet.
S.
1-a-ulo Proença.
R. 209.306 - Triva.cina - Usina: xifarrna.
R
R. 215.495 - M y ocratol - Labo. 219.265 - Paquetá - Cia. d(16
Chim'cas Fr , c ; leiras S. A.
R.
211.493
Ao
Médico
da
ConeFu
m
:. tório Re gi sluma Ltda.
os Santa Cruz.
',R Ti nteiro R. 20 0 .308 - ostelin
J. M. Fôrto.
Glaxo LaR. 21 5 ." 1. - Sal Leeitáno de Mos. 219.365 - Camurcina - Inchlsa
borator:es
R. 211.494 - Olho - In- - ",• t-'13 e soró
-las
"Good Luck" Ltda.
"
Comércio Hermann Weege S. A.
Lac2 Comércio e E. Químicas
219.625 - J. K. Jotaka - In.
Indústria .8. A.
Ias trias José Kalil S.A.
R. 209.309 - Antip hlogistine The Denver Chemical Manufacturing
Com pany.
R. 209.319 - N. C..- Im portadora de Ferragens S. A.
R. 209.403 - Alabama - Arthur
Ltu-.dgren Tecidos S. A.
R. 209.404 - Brim Valparaiso Arthur Lundgren Tecidos S. A.
R. 209,405 - Borborema
Arthur
Lundgren Tecidos

3120 Quinta-feira 25

DrnIC) OFICI.M. (Seção III)

R. 204.110 - Não Peça ITi grrici :o i R. 271.627 '- Zorro - S. A. E-aR. 232.233 - Ncutralon R. 219.692 - Renner -- S.' A .,!.1exija Perfeiçao - Custódio de .9 1.riels. ,Ueira de Tebaeos industrializados Sa- Química e Fannacêtrtica Scherin:: i:eta
tos de Cimento Reuna',
.--at.i.
S. A.
R.. 324.261 - Sinal da Pponae.n.nd,'.
R..219.761
- A F_->neciali g a R. 239.763 - Extane -- . 1-111mb:c G:
Brasileira ; 13. i7l.641 - Long. - Evtrg - Miar• Empresa Jormlís i lea
panhia Ran gel
optica e Conv:L.eio.
Refining Company.
S. A.
. -.er Corporatien.
R. 219.922 -- MM - Metaliheica
• ,
R. 212.046
Benzenil Alatarazzo S. A.
R. 51.22 , -- S. P:opag,anCa - R,. 273.189 --- Lacto - Var.in - '1icchimico S. A.
.Emprèsa Jo -,tiallstic .o. Brasileira 8. Á. :22 f e i-ina S. A. - Inclustris FaunaR. 244.307 - Lampo - Red
R.. 219.979 - Buscapé - Emp
::étttica.
S. A. Indústria e Comércio.
afica "O Cruzeiro ', S. A. R. 304.263 - S. P:ooaganda - - I .11P..
243.423
Cii!co
ManueprA Jornaligtica E:.3ileira S. A.
P.. r51.125 - Óleo Salada, 0: Fa- 1"rrneisco.
R.
220.709 -- Poste - EserPo aic..4
Sompre o Prinieno 531"i
R,. 219.783 - Emb emitia
P.. 3:`,1.2J4 - S. P .opagonda -- Irm- -•,ra oS.mzeite
Grau- r.;_.inprêsa Gráfica -O Cruz.eito" S. A.
A.
pr .,,,a, Jci-rr.li.,t:ca Iltai!cira S. A.
R. 250.238 - Cafeara
R. 220.715 - Mcnie Gomeri -- Coles Incifist:ias 511n:V1-1 Gamba Ltda. cio Irmãos Técnica e Comercia l S. A.
R. 20., 038 - Renv.m de ví,:ão
R . 204.265 -- S. Prcpa.gand,i
3m :"!.et,
R.
250.238
Cafeara,
isra
Vião
Ltda,
Indf-,stria
presa J •trualirtica Bar , ileira S. A.
Comércio Cafeara Lida
R. 221.204 --- Narilveptico R. 202.480 - Emblenútirosa--. ! lanado Laboratório
R 250.285 - Fuller - The Fullc
F'arrnacia-i e
R. 501.270 - E pzcializac:i. - Fa- urn
ia
S.
A.
Acumuladores
jrcigarias Ltda.
•
31uSh Crimpany.
tor de Qualidade - 11Icitóres I
R. 251.263 - Umbrenil
cos Brasil S. A.
15.302.485 - ,E., erviços de Escola paR. 221.721 -- J. Rodftnrs sops 'a Firmas de Elite - Custó , lio de Al- ,ria Química e Farmaceutica Scheriin; ãosePh Redgers
San: Limiteci.
P. 304.n2 - Cri:‘:.r:a Ga'e ,it-O - aic:c1.1
S. A.
& Cia.
Cienea. Sadia - Sfio Paulo A'ptr;,,aR.
221.879
Anheno
-R 302.516 - 1,s Rachel o EzztonR. 251.794 - Sim Raphael - Meta- Cala. Granado L,ahoratório
tas S A.
me Sug r.re Lábio-- de Mel - Bozzi.'no .1Árgica, São Raphael Ltda.
e flogai'ins Ltda.
S. P,.onazanda
R. 2(14.I.70
R. 256.486 - Paliar - The Tulle!
JornalLstica, B ra.-iii eira S. A. . S. A. Comercial Industrial e ImpoiriCairo - Octavir, BasR. 22.2.156
Brush Company.
R. 303.346 - Guiara:xá Frateili
Fran- tos &: Cia. Ursa.R. 302.631 - A Melhor do Muna:.
R.
257.901
é Ci•uaratiá - Fratcfl.i Vita Ind:12.3trir oara Todo o
R. 222.248 - Marchçsoni-Lyster Jandron.
Mundo -- Late:dreÉta de
Cemércio S. A.
Iria de Fogões Marche:,oni Ltda.
71rasil S. A. Indústrias
R. 260.446 - Café Jóia -306.cion - Para sua Conia.11::.:
Mogiana Ltda.
R. 222.250 - Tolex - The
11.. 303.027 - Calçado Polar 112
Ar 1-,:s é CoE :nea -- rt"ir roa: liai
ral Tire tt: Rubber Company.
.r.Idar e Durar - Companhia de CaiR.
261.223
Desodorante
13a?acS. A. Inz.ústriaz,. Retinidas.
rhinl - 'Washington Clarim:lama.
R. 222.325 - Virgo - 1,Valter BlR. 303.165 - Slevaux - Indústria_
liando Stevaux S. A.
R. 262.996 - Tenax - Algemem:: imeli.
R. 306.181 - Ganio no Preeo.
R. 222.700 - Aro - The Aro Etr!ipP. 303.813 -- Não Durma no Pon':. .:.unstzijde lInie N. V.
Qualidade o no Bom Gósto Cc.r.or311.tent Corporation.
do Clark - Companhia Calçado CIark Tome Cale cio Poato - Café
R. 261.780 - Casa ChopM Pont•
R. 222.852 - P ISCC 3 - Walter
u, Gouveia &; Cia.
R. 306.183 - Doces Leral:..e.n:sa indústria e Ccriiércio Ltda.
Lsc'a - Indúst:las de ChocoIate
ta S. A.
R. 222.853 - Sagitado - Walter
R. 326.186 - Lg cta o Ciolii
que mais E e vende no Brasil -- Inchis
R. 223.1E6 -- T.E. - Alumiar) .Mtuas de Cibccola;tes 1.;:c:.-a S. A.
1 nas Gerais S. A.
R. 3116.188 - T.V.G. Toque 6 ViLorenzo - V n ijtR. 223.635 voc i dacir e Gra:ia de La Rorlie! .-13ozaa Guerino Zala.
zono S. A. - Comercial Inchts'rial
R. 223.783 - Bawie.ra Negia 1mpOrtadora.
American Home Product. g CamparaR. 306.196 - S. Propagant.!a
riam.
BAnco Nacional do C-im ,1itio de Sã!
R. 224.306 - Bandeira Negri. Fauna S. A.
.5.merican, Reme Products. Com numaR. 306.212 - Fox o Calçgdo
51011.
Acompanha Passo a Passo. o P...,ovesR. 224.565 -- Rwco - The
so da B: :asil - C'ompanina
IR-_infacturing Co
Fox.
R. 224.721 - Nosso Pão - Nosso
R. 306.1'13 - Fox no Pé Conf'un.
)ao S. A. Alimemação em Geral.
- Companhia Calçados Fox.
R. 226.023 Bandeira Negra R. 336.366 - Tribuna da
VOLUME
American Roma Products CorperaO Jarnal que diz o ct ne Pens:. pordcn.
que Pensa o que diz da.
. ATOS DO PODER
R. 228.457 - Tenaz - Algem3rne
-.Çunstrijde Bine N. N.
R. 306.693 - Um Amigo na P.E.
ATOS LEGISLATIVOS DO PODER EXECUTIVO
- Banco Nacional do Norte 8. A.
R. 229.359 - Recanto - Sociedade
1„nomma de Vinhos e Bebidas Ca:R. 306.938 - Guarani Fri,,t:Ili Vi- n
Leis
de
abril
a
junho
ta -- Com Vitamina "C" é utn,
para Você
Frarolli Va 1:1laRs.. 229.529 -Nco
TutocanE:
Divulgação n'? -I .0=51
cló •,1 ria e Comércio S. A.
Bayer
R. 306.966 -- Penne,: Parli,iment, PRI:!;(,;0 NCr$ 4.00
R. 21_9.550 - Sorvex - Kibon S A.
A. J. Renner S. A. Indústria (1::- Ves•
netu i rias Alimentícias.
tuárlo.
'Pinheiros -- mus
R. 229.5 :5 3
VOLUME IV,
R. 307.119 - Deixe sua t-Jaa. 1,41".;
, inlicircs S.
e Bandarilhando - Bril S. A.
229.625 -- Lo.lys - Orlando
iga iria e Comércio.
ATOS 1)0 PODER 1.1XKCIITIVO
R. 307.137 - Lati Pesquisa Tácnic
229.964 - .1.4Jod River
Contrõle Lati S. A. Produtos Qin
Decretos de abril a junho
Em uit G rO W C rS inc.
micos e Farrnac"..utico.
- s.v 319.8.820 - Stanley - The Saiu.):..201c
1); ,..c1c.;aç5o ti s' 1..052
R. 307.576 -- Confie "xVc,--•
.
tuighouse
westi.rvrhowe Eeciric
13razilia
R.. 222..:66
BrasAcira
Cot por:ition
PREÇO NCr`,, , 7.0'J
1
Vinhos S. A.
R. 307.597 - Pine. Pong - A Ma
R. 2E3.300 --"Tyfmi
Koclturns
Gostos. Goma de 3a-4:ar
Conpa
17 ?...;int Irt Vcrksteds Atiebolau.
A VENDA:
nhia Li. asilera mie Navicirtcics Doc•-ira.r.
iz.. 231.116 -- And:eu -- José AnR. 303.235 - A M.1r-i-a1h1 do Am.
lrEll Mirallcs e João Andreu Mi! •illes.
Na Guanabara
bientn - Persianas CWilmbia S. A.
R. 234.123 - Oinegu - 1.1r.renio
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 1
Fulfaxo &- lumiOca..
R. soa. '767,
AS'ItIOré R. 234.250 - Vale-Ouro -- re..rlfts
Café dos Preicien t cs - Café
Agència I: Ministério da Fazenda
PC1'rira Indústrias Quimicas S. A.
Tor,•efacão e Moagem S. A
Atende-se a pedidos pelo Serviço de ReenibOlso Postal
, R. 234.387 -- Castro! - P•av - R. 310.168 - CD -Co-torordati, Laboratórios S. A.
mercial e Contruto: . a 5 A.
R. 234.12') -- Carnureina. Em Brdsitia
!lios Quimic-is Gond Luk. Ltda.
R. 311.051 - Pendaflox - Gxforzl
Na sede do D . I . N .
R. 233.070 • Mushei - Sanmel
Yling Supply Cu. Inc.
Os:-:orn - Company 1,111111:ed.
R.. 315.1-19 - S. Propaganda R. 256.410 - Gynaseptol
AntoFrancisco António Giffuni
nio Procópio Machado Valia.
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ATENTES DE INVENÇÃO

Pee'DlicaçEo que se faz de acarido com O art.
23 do Código da Prop riedade Industrial (Decreto-lei n
9 7.903-05)„ 0823 faca
Rara do Portaria n9 73 do
4 de outubro de 596W o Dires~aeeaj
do rezo fim, resolvido
'
TERMO N9 142.874
um calefator no interior do catódio,
8. — Um tubo eletrônico, te ndo de flange, e .uma
formado por um fio ou filamento ca- electródio
porç'áo termind
De 12 de setembro de 1938
cilíndricos que incluem
lefator,
curvado
de
maneiro
a
assumir
Estados Unidos da América do Nor- uma forma g eralraente cilíndrica com estódio e duas grades envolvendo um I atravd,s da aludida parede 'atende
te.
dito catódio, c aracterizado pelo o cuja porção de borda está encaixciea
porções de limbo que se estendem gede catódio Comp reender: um cil fa- • em e unida a uma ext r emidade de
_ Pontos car acterísticos de "Válvula ralmente na direção l ongitudinal da to
dro com uma sup erfície exter n- cilindro catódico; uma termo-barreie5
eletrônica" cPrividégio de invenção). dita forma ,cilíndrica, e unidos em emissora de eléctrons; um mem nad ra cilíndrica, unida ao lado externe;
suas extr emidades por porções cone
bro da p orção de parede lateral, e tene
obturador em cada extremo do cil in-! do um
Requerente: Varian Aeociates.
toras; Uaimembto retentor cerâmico (iro
coeficiente cie. ex p ansão subses
catódico, para com - eles forni
Pontos caratecteristicos
em cada extremidade do fio calefator um recinto nos moldes dç um fôrn ar , tanc almente diferente do coeficiene
de configuração ci líndrica cada um de um Calefator no dito recinto;
o; te de cilindro catódico; um meio que)
1. Um tubo eletrônico, tendo um en- cujos membro retentores
p ossui uma membro de tampa ou capa na ext..um suporta a termo-barriera sôbre o ene
amlope o qual eucerre os eletctródios ranhura
anelar na qual asentam as midade de cada uma das grade velope; um calefator dentro do cae:
cilindro metálico, dotado de uma su- porções conectores
filamento ca- um pi no-suporte dielétrico, recebi s; tódio, compreendendo um fiV
perficie externa emissora de eléctrons; lefator, com um dos do
membros reten- j usto em aberturas existentes em c do ou fi lamento ziie , ator, dobrado d
um outro e lectródio, estreitamente
tores encostando axialmente no dito da um dos membros de capa. ou tama- maneira a assumir uma configuraçeoe
adjacente à superfície externa do ci- membro
obturador, enquanto o outro pa e dos membros obturadores, cu - geralmente cilinarica, com limbosd
lindro catódico; um meio de suporte dos membros
para o dito c i lindro, formado por um mente no retentores encosta axial- pino é metalizado nas suas áreas co j3 que se extendem geralmente no s.n.
membro-suporte, mediante as quais atraveSsa as d:ta,s tampam t:do longitudinal dessa forma cdin-el
membro g eralmente' cilíndrico, constique os dois membros retentores são com juntas de solda forte li a d s, tinias, sendo unidos em ruas extre-e
tuido do mesmo metal como o silindro omantidos
adies por porçoes conectoras; um,
contra o filamento calefa- casas áreas metalizadas às tamp
catódico, e unido ao cilindro na adja- tor,
as membro retentoe dielétr.ca caea,
em questão.
cência de uma extremidade do mesmo;
5.
do filamento calefator ,
.."Ihn tubo elearônico, tendo
• uma termo-barreira g eralmente silin9. --- Um tubo eletrônico, tendo um extremidade
de configuração cilíndrica, e em enned'
electródias cilíndricos, caracterizado envelope,
clrica, unida ao membrosuporte, e por
caracterizado
por
incluir;
tato com as aludidas porções cordce
incluir: um catódio, o qual com- um primeir
constituída de um metal, cujo coefi- preende
a membro metálico ci toras, estando um dos ditos membros'
um cilindro com uma superciente de expansão difere substancial- fície
emissora de el ectrons; uma cale- trlindrico; um condutor elétrico, es - retentores axiannente t OC:CT1Stado
mente do coeficiente de expansão do fator para o catódio, formado por um
eitamente adjacente à face exter - porção de flange do membro-suportei
cilin dro catódico, e uma meio, supor- fio
na o primeiro membro
cilíndrico
. — Uni tubo eletronleo, triicio
filamento calefator, curvado de dela electricamente
tando a termo-barreira sôbre o ditol
isqlada; . um se um envelope
aneira a asstunirf orma g undo membro cilíndrico,
encerri electródios
envelope.
suportand
cilíndricos
c aracterizado
geralmente
o
por incluir:
cilíndrica, com por- o primeiro membro c
2. Um tubo eletrônico, tendo um enil
índrico,
e
ten
um estádio, o qual compreende um cições de limbo que se esten- do um diferente coeficiente de ex lin
velope, o qual encerra os eleetródiaS dem
dro
co
_
m
g eralmente na direção longituuma superfície externa
Pensão que o do primeiro membro I emissora de eléctrone;
cilíndricos, e caracterizado por in- dinal da dita forma c
um outro elecilíndrica, e ci líndrico, e um membro
cluir: um catódio, constituído por um unidos em suas extr
interme- tródio, estreitamente ad j
acente à su-,
emidades por por- diário ligando os pri meiro e seguncilindro que tem uma su p erfície exter- ções c
um membro reten- do membros, clindricos, separando-se pergície externa do cilindro catódico;
na emissora de electrons; uni outro tor emonectoras;
cada e xtr emidade do !lu
um
meio
de
suporte
para
cnindrdd
ca- cujo membro inter mediário tem o catódico, constituído por umomembro..
electródio, envolveldo estreitamente o ief ator de configuração cilíndrica, camesmo
coeficiente
de
ex
dito catódio, um meio de suporte para da
p
um
.
de
cujos
ansão
como
suporte
cujo
coeficiente
de
expansão
.ii enibros retentores o pri
o dito cilindro, formado por um memmembro cilindrito.
igual a odo cilindro catódico, e eujd, •
Possui um rebaixo anelai no qual 10.meiro
— Um tubo el etrônico, tendo ' mem
bro geralmente cilíndrico, tendo o mes- assentam
bro-suporte por sua vez compreas
p
orções
conectoras do f.- um envelope que encerra
mo coeficiente de expansão como o
electródicos
calefator; um membro ter- cilíndroces, caracterizado Por Incluir: ' onde: uma p orção de parede lateral
cili ndro catódico, e cujo membro-suuma porção de flange ate
ligado a um extremo do :acatódio, o qual compreende um cinlindricos;
p rojetar-se para
porte tem uma borda, virada para PInal,
fora numa extreinia;
dro catódico, e em contato com um um
baixo e encaixadadentro do cilindro dos
cilindro
com
uni
superfície
membroe um outro emissora de eléctrons; um outro lec- dade da dita paiede lateral; uma.
catódico, ao qual é unido na adáa- membro terminal,ntores;
porção e borda ou beira, virada ,
ligado a outro ex- tródio, estreitamente ad
cência de uma ex tremidade do cató- tremo do cilindro catódico,
e em con- p erfície extrema do c i j acente à su- para baixo, na dita porção de flan-d)
dio; uma termo-barreira geralmente tato com o
lindro catódio; ge, o uma porção terminal através.
octro dos membros reten- um meio de suporte para
o cirndro da aludida parede lateral, cuja por
cilíndrica, unida ao membro-suporte, tores, mediante
o que êsses últimos catódico, constituído por membro• tendo um coeficiente de expansão são mantidos contra
de borda está encaixada em . ••
o
fio
ou
filasup orte cujo coeficiente de expansão çã,o
que difere su bstancialmette do cofi- mento calefator.
unida a uma extremidade do cd_n-'e 0
é igual ao do cilindro catódio, e dro catód
ciente do cilindro catódico, e um meio
uma termo-oarreira ci.
sup ortando a termo-marreira sôbre o 6. — Um tubo e l etrônico, tendo cujo mem bro-suporte por sua vez! lindicros,c);
ueida ao lado
-ei
da
electródicos c ilíndricos que incluem
dito envelope.
mnreenee uma porção de parede porção de parede lateral, ee xterno
tendo uni
uni catódio e uni outro electródio, ca- lateral c i líndrica; uma porção de coeficiente de expansão substanciai.
3. Um tubo eletrônico, .tendo um r acterizado pelo fato de que o cató- flange a proj etar-se para fora numa
mente diferente do coeficiente do ci..
envelope, o qual encerra os electródios dio
comp
extr
da dita parede I • lindro
catódico; um miolo que sep orta Cilíndricos, e car acterizado por incluir: uma sup reende: um cilindro, tendo umaemidade
porção de borda oc beira, virada' a termo -barreire, edbre o enve.inee;
erfície externa emissora de
um catódio, formaçio por um cilindro eléctrono, e um membro terminal em lura baixo, na ditta poreão de flange,
um calefator dentro de catódico com.
de níquel com uma superfície externa cada extremo- de. cilindro catódico; e uma porção terminal através •di pre
endendo um fio ou f ilamento ca.
emissora de electrons • um outro eiec- um pin o-suporte die/êtrico, uma ex- outra ext r emidade da aludi
da
pare&ódio; envolvendo estr eitamente o la- tremf dade do qual está em contato de lateral, cuja porção de borda es- lefator, dobrado de maneira a assu.
con :gu.açao geralmente ei-;
do externo do cilindro catódico; um com Mn dos membros t mnais, a ta encaixada em e unida a unia, ex- indrica, com.
Urnas que se extentrem i dad0 do cilindro catódico; uma ,u em ge
calefator dentro cio cilindro catódico; fim de evitar o movi mentoerradial
reralmente nu sentido longi- •
um meio de suporte para o cilindro lativo entre êle e o dito membros, termo-barreira cilint i rica, unida ao r
udinal dessa exima cilindrem, sendo*:• n
oatÓdico, constituído por um membro
e
extreno da p
enqcanto
a outra extremidade
de parede laem suas extre midades por'
rio
pl lado
tern l . e tendo umorção
eo seic'entm de ex-1 Punidos
•eralmente cilíndrico de níquel, unido, tred sta em contato-com o outro elecao lado i nterno do cilindro catódico, I radi io a fim de evita: o movimento pensão substancialmenta diferente do ; te orções conectoraa; um membro ree
dielétrice em cada extreme
?sdjacend: a uma e xtremidade do mes- elec al relativo entre êle e
co eficiente do clindro e atódio, e um • ,uentor
ade do fi lamento calefator de con.:0
êsse outro meio
no; uma ter mo-barreir
tródio,
sendo
que
senoeta
a
te
a parte intermermo-barreira •L :g uração cilíndrica, e em contato •
a eral diári
alindrica, contituida de Kovar, unida
do pino recebida numa aber- .sôbre o envelope.
c om as aludidas porções
to mem bro-suporte, e um meio, supor- tura ajusta,
cone ctoras, •
existente
no
outro
memestando um do. ditos membros
11. — Um tubo eletrônico, tendo te
re- a;
ando a termo-barreira dtbre o dito bro terminal.
um
envelope
que
encerra
alectródios
ntores
axilmente
encostando
nal •
nvelope.
po
7. — Um tubo el etródico, tendo cilíndricos, car acterizado por incluir:
rção de flange do mem bro-euporcm
clectr ódios cilíndricos que incluem um
Catódio, o qual comnreende um ex um Pino-suporte em extensão co4. Um tubo e l etrônico, tendo um catar/
nvelopc, o qual encerra
clindro com uma superfície externa u ial através de cil_ndra cató-ico,
io
e
duas
grades
envolvendo
o
os
electódios
dito
Ilindricos, e car acterizado por incluir: do ca catódio, car acterizado pelo feto emissora de aléctrons; um outro elec- li ma extre midade de cujo pino vai
m catódio, f ormado
ao outro electrédio, enquanto
por um sil indro, COM tédio comp reender: um cilindro tródio,
e • estrei tamente adjacente à su- a
uma superfície externa de eléc- um 'e extrena do cilindro natódico; co
ruindade do pino faz
de tem um membro obturador numa trona,
•
meio de sup eree para o cilindro e u,ntáto radial com a aludida poretremidade e uma su p erfície exter- extre ; um membro obturador em cada
cetódi
terminal du nit lidero -suporte.
a emissora de eléctrons; um meio de com mo do cilindro catódico, para o cili co; um meio de su porte para
„
ndro catódico, constituido por I 1 3. — Um mo e letr
morte
para o cilindro catódico, com- dos dêles formar um recnto nos mol- um me
• eendendo
ônico, tendo
mbro-suporte cujo coeficeinte um envelope que encerraum membro geralmente' dito r e um fôrno; um calefator no
el ectrôdios .
ecinto; um ino mrdro de tamoo de exuansão é igual ao do c ilindro ,' oil Inclricos, car
líndrico, unido ao dito '1'
a- ou capa
acterizado por i n clua*: ;.
catódico, e cujo membro-sueorte por um
dice, adj acente
na
extremidade
de
cada
á
out
ra extremidaumr: sua vez colnnreende: uma poreão de cili cntódio, o qual c ompreende um
dêsse último: urna termo-barreira das g rades, e um pino-suporte
le
'reis
l ateral cilíndrica: uma por- em naro com uma suPerfícia externa
r aimente crind
,
recebido
ju
_to
em
eberturciea ao
- --d)
de eléctronse um outro eldcf1-'o'., e n e o letarf1-'o'.,
o-suporte; um me . ° sup ortando a PX;ct,, 'es em e- de
c e na , a fo- • trô issora
aes
ia
-ed rdio, estreitamente ad j acente à sue •
d e c-, - -u tampa e dos membros
m o-barreáa sôbre o
d -ed,
ad-e,
p
erede
Per ficie externa do cilindro catddico,
dito envelope; ; turado es.
017 bei- um
meio de suporte para o cilindre
1, na dit a ;orça° ca tódio,
constituído por um membro..

•
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a-aparta cujo cazficienta da expansão Inaustrial, a prioridade do correz- :aporte da broca a se encostar em
pontos Característicos
é amai ro c:o cilindro catódico, e cujo pendente padida drpos:tado na Re- _aspo-ativo de aaanao por meio de
Navo
tipo da atomiazaior roteaienernbro-smacate por sua vez compra:- maldição da Falantes aos Estado: easca, existente naotura extlemidam
aviar> para ccmaata ue praaar,
ama:: imaa pcmaa de meraale latera'. Unidos da América do Narita, em 27 _a bucha e cujo comando projeta-s- _ca geral
e muros rins, careca:amacio
.1.nrh.ic..,.; urna perafta de flano a de setombro da 1361, sub o namore. aara o exterior do actificio ma:metia.,
por se fo-mar aa um cila:taro cuja
neadeMr-se, rara fera numa exarem:mravés de furo existente na parecm _cperaicla
late-ai é leito, de uma palaigando-se em fariaa ca.
Pao de Janeiro. 12 do s - tembro de
alarra de dita parada lateral; uma
co,
caa anda au beira. virada para 1e52, — C. Brigla
• Mal" ,gravarao, indicador do a:arma arara, cilinaro aquaia que tomia
.1c sua base, um conjunto da paa da
an ama. ico ca paça pana, imeca.
aterr e , na cata rorção de flanga, c
2 — ".a.ndril para brcquear dotado .entaaclaa que suo Impuincnamas par
:r. pamaa teaminal canvas da eleiazanclo-o gmar em tarT2R0 1\19 142.895
_ia passo miam:Sart:o", acorde cora c airça edatca,
• -.:cd3 lateral, cuja paaçao d.
ao U3 um eixo contaal multipeafuraao
:a
anterior,tudo
como
subotanmal•en
• . . iacaixada cai o uni aa a umr.
De 18 de julho de 1962
,ongitud malmente de onde saem os
mente reivindicado, descrito e Eus- inseaciaas
• e -Meada do ciandro catód.co;
e outros matarims para
...lado soes desenhos anexas.
tmmo-barrara adira-mica, univa
Priviléaio de monção.
li
se_em projea.mos canaa CL penexa
raq. Laicizo Kataaama, — São Paulo
croterna da por:alo ao pareça;
am.
ao ai/anuro qua os atam-ias'', antes de
Titule: "Disposi.ivu mecânica de
d mi, e tenda uai colei-acicate do
zeizia jogados na atmosfera.
VIRMO N o 1a.3.G33
aplica:Mo dc ondas ti 1 r.i
3: o " : o aulad.ancialm:nte
Tudo como aascrito no moinar/G
aa arai- ia:ente do cllaadeo ca.:Minam
De 17 d3 acaanbro de 1932
Reivindicaaõas:
3 ilustrado nos desenhos.
'em moia que suporta a turno-bar-Patente de inve.ona.
— "Dispositivo mecânico para
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Título: Nova coueztla ou junta para
..ea do caaódle3, compreendendo aplicação da ondas ultreaónicas",
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'ma f_o ou filamento calefator, ao- caustica:ao por cuim co contineata pistões de máquinas injetoras de
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faitio go:métrico qualquer, prefe- alásticos.
maneira a as aunia urna can
li. do
uração ger:dm:11m cilinarica, com :a-emente cilindram, de tamanho
Reqv.etente:
Braunzonwe gische
Requerente: A/aor P.a,schaal Pelá.
al-aszamenaananstric — ralcmanh.a,
:Iireame caia se extrand.?rn acra:mente a:dequaao, contenda água ou outro — Sito Paulo.
aonm cal .acteelst.cos cia: "arccessa
na iantido longitudinal dassa forma aguado aproo:lado no seu interior,
Características:
ama acionar centrifugas de açúcar
candadca, sendo unidos em suas cx- smacterizado por ter no fundo um
"amaa conexão ou junta para -3 aunc.oaameneo ccnanuo, bens coaromidades por parç5as canectoram mparte que superiormente confianne
mambro retenMr dielétrico em uma plataforma, onde se apoia medi )istôes de maquinas injetolas do roa centrifugas de açúcar, própama
•
emala extromIdaaa C famnenta cale- ante suporte ou meias adequadas, de- nastico", em que o pistão por aça_ pam asce processo” (Privilégio de i,n:?ator de configuração cilíndrica, e -Ida:ante isolado por maio de as- aidramica amimada norizontaarnamta enção)
injetar de plastico e ca..acteriaam.
an contato com as n'.ud .tis pol.cõeo asma da plástico, o vibrador de TiPontos Característicos
di.os anaaa de Bário tBa Ti 03) que, -por assanciamante pelo ia,o aa.; ex,nmie .- _1:-.cleras, estan e:o
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terminais
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..ades
canarapastas pistao e inje1. — Processo para ae.onar cern:ria
• .:-:12o.es retentores 1Lna enarrarando na parção do flange do :u circuito elrranico externo, excita- .or sarem datadas de una rebaixo em- umes de açamar de rummonarmaata
10,V giaa5 cora urn tem.ow
m:anbrea-sunarte, sendo que a p.a- aor do °senador; pelo fato deste te: „undante terminando por alarmes a.
e casoo. ii.L,saç,:o e-dsenc-a-o•neato caniacaa lataral cilíndrica forma Com ao Mitio preferivelmente cilindrico, dei- .naior da:In:ama, pelo fato ainaa
ar
um
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no
sou
interior
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conexão
°empreender
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Gaea, ao tomas ire cuja parede de peneio 3is t armlnais do membro-supo.ta um peço, com um iscam:menta 'ia uma cuplca cônica, cem o vértice ..as cilíndricas com (liara:ates inter- ma cara nau uma camada ao rama:aliado
para
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e
de
laterais
dasaos
ajustáveis
same
a.,
tramges
...tal a sar cantalaigaoto,
émico d':_posto dentro do • peca.
e injetar, meias canas essa_ p.a...o lã:ia) do que a camada a Ser
— Um tubo eletrônico, tendo um asevendo curva circular ou paraólica
configurando
um
refletor
que
diria,:
_atadas
imoralmente
de
uma
uorda
gu 3 cncez•ra cl:ctródio: ci„ziiu,gzica é aquecido por sebre Oda
asondas dc cavitação oriundas do as- alterna com diâmetros ajustaveis :Ci- a sua lugure. (date:ramo:da pala alIce s, caracter .zada par
ma
as
rebaixas
;fiador
de
Titanato
de
Bário,
em
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ao
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tura do tarabcr cie cantrifugagram
ua catódio, o qual compreende um
da
injelor de modo :doava= as flan- caaao roolin regulada ou aju.hana
atnsira com uma sup rficie ext:,,rna :ação à suaarficie externao superior
liquido
ali
em
ciastes,
e
finalmente
pelo
fato
da:
cuba,
atingindo
todo
capacidado produtiva da centrifuga
to . :iessiâra de electran ,.; UM CUlTO
.neias canas serem envoltas e fixa- tia acalcar.
e'octrens; um outro e/ectródio, es- 'contido.
ras
por
um
anél
matalico.
troaamante adjacente à superfici:
2 — "Dispositivo Mecânico para 2 9 ) "Nova conexao eu junta pari.
2. — Processo, de acôrdo com o
at erna, do cilindro catad Mo; um aplicação de ondas ultrasónicas"' pistões
máquinas injaaaras dc )anto 1, caractemaaao paio imo co que
2noia do suporte para o cilindro ca- acorde com o ponto anterior, tudo alá,stico',de
de acórdo com o ponto pra- 2, camada do matemal a ser centritódico, constituído por um membro- corno substancialmente - descrito, rei mdente, e,,udo conforme substância/- digauo é aquec_da, pelo monos na iosuperte cujo caefic:ente. de capam:ao vindicado e ilustrado nos desenhos manta descrito, reivindicado acima, e a.ao eta boi cia superior ao tambor da
iaual ao do cilindro catódico e cuja anexos.
aelo desenhos anexos demonstrativos. contr-iugação„ até o limite da tem'Membro-suporte por sua voz compreporatura de dissolução regimental,„
uma porção de parede lateral
ande: uma
sendo assim ajustada ao rendimento
nimmo INT9 142.905
ail:ndrica; urna porção de flange a
143.190
DE
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DE
TERMO N9
máximo.
,.ara : atar-se para forma numa extra•
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DE
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3. — Processa, de caaada ceara 02
enia'ade da dita parede lateral; uma
.ao-ção de borda ou b:Ma, taxada Para
Requerente: Giovanni Grassi — Nome: Rafael Zaire Cozer — Sã contos 1 e iE. cs,..accarizarict peio fato
-te que a caninua do cw
'atxa, na dita porção de flange, e uma. 3ait) Paulo.
Paulo.
conciaiu3atio e aquecida, por sâil-c•
.acrção tarminal através da aludida
Titulo: "Mandril para broquem
Invento: Nava Tipo d.e Máquina icicia a oua a_ltuc com c maio:: :r.:7.pa:eda lateral, cuja poção a .a. borda dotado de passo milimétrico".
para Tranar Algociao, Amianto e ,oruaidat,e pa..stvel
.aatá encaixada e e unida a uma eaaoada de varias formatos.
Modal° de Utilidade.
4. — Pioccs-o, dc aonréto aori-,
a,remidaaa do cirno-Iro catódico; uma
Classificação: Privilégio de Inven- ,Ionins 1 a 3, oz.._
Lata
,...ermo-barreira, cilíndrica, unida ao
1 — "Mandril para broquear do- ção..
-te que a ce_rzacia do material o cor
M.do externo da porção da parede lado de passo milimétrico", comia
osiu-iug_uo e ii.luecicia, polo
.e.taral. e tendo um coeficiente do ,uido por haste metálica de feitio
pontos Caracterls tico2
na região da borda super Or do iam.?amen ao aubstanalalm nto cl ferente .ranco cónico, substancialmente alonI -- Nóvo Ti p o de alam/ama para ‘30,7 cc csntrifug.zpÉ.i0, ate tUnr.
coeaiciente cilíndrico catódico; um aa.da, dotada na extremidade de mapoi-atu:at cis 52, e EG Ç C., pra:tu : unteanelo que suporta a termo-baareira ior diâmetro de furo axial destinado trançar algodão, amianto e cozaa
caaaetealaaaa por _acato de 13 a 73°C.
abre o envelc•e; um calefator, do- a conjugar a peça à máquina opa- raaios foimatoe,
— Picee.seo, da ree4;rdo ecri os
arado de maneira a assumir uma can- .atriz e caracterisado pela extrema aançar os tios indepandante de ao:
aiguração geralmente cilíndrica, com aade oposta se alargar em peça for- arenagens com apenas em jilao d.: pontos £. a 4, caracterizada pelo fala
coroa e pinha°.
.te que é impedida quaieluer c,reuia.Mmbos que se extendem geralmente
carpa único, com a haste, de
-ffic eu ao:seri:e do ar entre o intuiu
:ao sentido longitudinal dessa forma mando
cilíndrico, com diâmetro subs- ;,r,II — Nava t po de Máquina para .10 tam'oo2 cio centrifugaol'ia e a ca:eitio
ailindrica, sendo unlaca era suas ex- ancialmente maior, massiao que con- ,Xisçzr algodão, amianto e GO-dz ci.
tremidades por porções de transição: figura, o suporte de brocas própria- vários formatos, caracterizada ainda aitera de. molaço e/ois a ci :mara de
e um membro re tentor dielatrico mente dito, possuidor de furo diame- )3L ter um puxado: que enche o car- e -..út-,a.r„ particula.monte cualquor cor=
do ar ao.7é_s da camada de
em cada extremidade do filamen- Mal de diâmetro pouco inferior à ai- retel de corda já pronta por meio
- ;erial a ou contrifugn!co
to cal.aator do configuração cilín- lura do cilindro e que termina em de tun excêntrico.
E. — Ezrocesso de acCzelc com as
drica, e em oentái,o com as aludidas aa,rede junto ao latarai deste último.
111 — Nava tipo cio- AiaqT , b-la, para
aiorções de transição ou conectaras. :abaixada era relação ao seu exterior trançar algodão, amtanto e carda d_ )ontos 1 a 5, caracterizada peio fatie
estando um dos ditos membros te- e onde se aloja bucha metálica ci- ésios formatos, caracterizada pa. de que. o CqUf.:ci.M.a.nto de. camada
material e rir centrifugadc é fato
aentores encostando axialmente
linclrica fixada ao cilindro mediante cer guias em número cor:esporai:lenamrção de flange da membro-supotte pino transversal num dos seus lado: ta aos carretéis, guiando-os de mane - por meio da calor de etTitc, sonda,
para
êste fim9 impedida qualacer ciraendo qua a parede lateral cilíndrica e parafuso de cabeça rebaixada si- ra a Mancar os fios de corda, que São
g orma, com as porcõas terminais do tuado no laço Oposto ao pino; pela maalmentados por urna sanfona liga- culação ou corrente de ar na câmara
de melaço, bem coma entre o intemembro-suporte um poço; um pino- faot de haver no laterior da bucha das a ema coroa.
rior do tambor de ce.ntrifugaçãe e a
auporte, a estender-se através do cl- centra/ alojar-se peça cuja face volIindro catódico, tendo uma extremi- ta para a base do cilinaro ser plana Tudo como descrito no memorial e câmara de melaço e/ou a câmara do
açúcar, particu:amaente qualquer cordade sua ligada ao cl:to outro cisa- 3 dotada de orifício cio alojamento de 'lustrado nas desanima.
rente de ar-através da camada da
—
aradio, enquanto a outra extrzaradada broca, e que é capaz de desliaar ao
TERMO 1\r' 143.194 DE 19 DE material em vias de ser centra:imacio pino é contactsda pela aludida longo da bucha, de forma que o orido.
SETLM13R0 DP. 19a2
porção terminal do membro-suporte. fício suporte de broca corresponde a
Nome: Roberto dos Smatos moura • 7. — Processo, de a.c320.0 cor oa fim le evitar una movimento radial rasgo alongado existente na bucha c
'untos 1 a 6, caraaterando pela fato
do dito pino em relação à referido. dt. face ou base do cilindro, sendo ---. são Paulo.
cameam do
Invento: Nava tipo de atonnia- ie que o aquecira ento
-aorção terminal.
ainda a referida peça, movimentadi.
a ser c .mtrir1*:' ,30 ó erarotat'so de avião pra combatFinalmente, a depositante reivin- ao longo da bucha, mediante ação de :
'o: c',3 IN", • '-seio de
aços era geral e outros :P:nq.
dica de acordo com a, Convenção In- aarafuso que se , rosqueis, interne '
+ocethrl:.A '>>e:ata:a.,
- - "esf,d ficreo: Privilégio de inven- sor
aernaMonal e de conformidade com mente na mesma fechando uma d.
ou ar quente na cem.;
ii a'atigO 2,1J do' Migo de PrOpieledade saaa extremidades, obrigando a peça a-lo.
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de- Oate, caracterizada pelo fato de que • 6. Aper
feiçoamento,s em correntes
8. — processo, de acôrdo com 03 a tambor de c entrifugação ou a sua de segurança
para portas, de ae- que o conjunto de tambor compz.—id@
poatos 1 a 7, caracterizado pelo fato parede perfurada, respectivamente, do com q
ualquer
unia das reivindica. um tambor rotativo que é
oe
o.e que o fluido cie aque.c.menw per funciona como electródio para une ções de 3 a 5, caracterizadas no que .cordas biseladas, senuo os cotado
meios oe
aquecimento
die/étrico,
sendo
que
um
exemplo, vapor ox ar quente, é int
J
ag
trinco está montado de modo desarramento montados elasticamente pa.es
ro- contr a-electród:o se acha instalado
duzia° na caruaru de melaço na zona
iizável longitudinalmente dentro de en gatamento da respecdva
bozda
tambor de centrifugação.
da menor seção transveàal do tam- no
-una
p erfuração cega apoiando sobre
•Penalmente, a de p ositante reivinmoa
no
relendo
tambor
a
fim
de sujeitate
bor de centr.fugação.
arn recorte de c
e previste a camada entre êles.
9. — Prcceseo, de acôrdo com os dica de ac:Irdo com a Convenção In- :Sn sua ponta deompressão
une
cadaleta
trena4 — O aparelho de acõrdo com tcc
peritos 1 a 8, caracterizado pelo fata ternacional e de conformidade com o versa1 na qual é calçado u...0 excên- ponto
3, ca racterizado pelo tato de qfte
artigo 21 do Código da Propriedade
de que a temperatura da camada de Industrial,
trico
do
extremo
interno
do
referi&
a
pri
oridade do correspon- dispositivo de acionamento.
os meios de agarramento são alargadds
material a te: centrifugado é controlada e reg ulada, possivelmente na re- dente pedido, depositado na Reparti7. Aperf eiçoarnentcs em correntes :adialmente para e ngatarem a bg o La borda superior do tambor da e:T:0 de Patentes da Alemanha, em 24 de segurança
portas, caracteri- inselada no conjunto de Minho:.
de novembro de 1961, sob o núme- zada no que para
centrifugação, sendo, para éste fira, ro
5 — O aparelho de acôrdo com de
está construída, dis13 64.908 UI-82b,
:costa e se comporta de
regularia, em caso de aquecimento
p onto 4, car
modo
subspelo fato de Cli,30
peio calor de atrito, a grossura da
canelai tal como se acha creacrito os meios de acterizado
agarramento compreencodn
camada, isto é, a quantidade de mae
ilustrado,
sendo
para
as
finalida=AO
N9 151.138
uma superfície inclinada radia:
des esp ecificadas neste.
teelal intoodue.,:do e, em caso de
met-ato
de 26 de julho de 1963
para dentro para eng atamento coopao
aquecimento por energia externa, o
rante
com
as
bordas
fornecimento de energ a.
bi
Privilégio de Invenção
selaclas no re.e- ,
r1do tambor e . uma superlicie
TÉRMO N9 151.358
10. — Processo, de acôrdo com os "Ap erfeiçoamentos em Correntes de
.orienta-,
dura de rebordo no lado externo radia2
poutos 1 a 9, caracterizado pelo fato Segurança para Portas e Similares"
de 2 de agôsto de 1963
dos
referidos
meios
de
de caie é regulada e controlada a Arthur Eberhardt S. A. Indústrias
rramento. •
6 — Um aparelho deaga
Nome: Leopold Kondziolka
eu-3rd° CJ//3
temperatura existente na câmara de
q
"Reunidas
mel'aeo.
ualquer
um
dos
pontos
3
a
5,
carac_.•-,
São Paulo
riz,ado pelo fato de que os meios de
Estado de São Paulo
11. — Centrífuga de açúcar, próInvento: Aperfeiçoamento em
agar ramento são dotados de
pria para executar o processo de acô:une bloco
Reivindicações
fechadura
Jatente e de um anel de agarrai____
do com os pontos 1 a 10 e provida com
esp
C
cm trantor de centrifugação essenHavendo date modo descrito e de- lassificação: POivilégio de Invenção
si açados um do outro e ligados entre _
cialmente cCnico, montado no inte- terminado ,a natureza e alcance da
por meio de uma mola em arco, alr..r4
Pontos Característicos
31'esene
invenção
e
o
modo
como
a
rior da caixa, da máquina e munido
goda, no seu lado r.r...:'_Imente int.rrno d
I
—
Aper
mesma
há
de
ser
levada
a
efeito
feiçoamento em fechaducom uma parede de peneira, tambor
os referidos meios de narrar:sato
êzce que é ci rcundado pela câmara na prática, declara reivindicar como ras, c aracterizado pela introdução de sendo
montados não rot
ativamente numa poritaà
eropriedade
e
direito
exclusivo:
um par de pinos na base interna das
de melaço e se lipa, com a sua borde.
m
de cone da borda do referido conjuntO
superior, à câmara de aeúcar carac1. Ap erfeiçcamentos em correntes açanetas comuns, pinos aqueles ar- de anel de camada e inclinada pau
com um garfo feito na parterizada pelo fato de que a ea xe _le seg urança para portas, do tipo ticuladcs
:e traseira da ling ueta, de fama que lora no sentido radical do referido
da mánuina re acha cerrada superio: eue compreende
uma corrente que em estas partes se engranam
e i nferiormente por chapas de cober- ama
• quando conjunto de anel de camada, sendo 'o
cias extremidades tem uma pontura, e, ainda, pelo fato- de que, na ia de segurança no batente e na :ão as m açanetas g iradas, em qual- referido anel de agarramento dotado
quer sentido, para abrir a fechadu- de uma sup erfície interna inclinada
zona da passagem entre o tambor outra um elemento de enganchai ra.
r
de centrifugarão e a câmara de
adialmente para engatamento coopeo •
eorrediço em uma parte corrediça de dura.
rente
com as bordas b
cal', se achará instaladas chicanas de ama placa de fixação à porta,
caiseladas do reice
nus_1
II
—
Tudo
como
fluxo.
ante:Cada porque a referida corren- trado nos de lenhos descrito e
rido tambor e uma Superfície orienta
anexos,
,,
-e
esta
vinculada
de
forma
remodona de rebordo no lado externo radial
12 — Centrífuga de açúcar, de acêrdos referidos meios de
• do cern o ponto 11, caracterizada /lerei à mencionada ponta de seguagarramento. ,
pelo fato de que, como chicane de _arma por intermédio de um fêcho
7 — O aparelho de acõrdo com quaa
Têrmo
n.°
151.370
com
chave
de
apertura,
cuja
respecfluxo enter o tambor de centrifugequer um dos pontos 3 a 6, cara
iiva bôca-chave é acessivei atravee
çâo e a câmara de açúcar, se acha ia
pelo fato de que o conjunto decterizadas
De 2 de agôsto de 1963
abertura da porta permitida pela
criei de
camada é dotado de uma porção
instalado ou, por exemplo, devida- corrente,
de
Requerente: The Firestone T:re 6 :nvõlucro cilíndrico em
mente prolongado, um essenci e lmerr
egistro
com
si
Rubber
Company,
Estados
Unidos
da
te conhecido anel interceptador
Aperfeiçoaneantos em correu:uperficie externa do tambor.
penes,
,es de s egurança para portas, de América do Norte.
8 — O ap
arelho de acõrdo -com 'O Ponto característico: .tProcesso e apa- p onto 7,
13 — Centrifuga de amlicox, de nein-- acôrdo com a reivindicação prececaracterizado pelo fato
do com cs pontos 11 e 12, caracteri- dente, caracteriza das' em que o ex- -elho para a fabricação de pneumáticos» o
de mie
conjunto de do bramento é dotado
zada pelo fato da que o d'spositivo de tremo de vinculação da corrente ao (Privilégio de Invenção).
uma base, p alhetas elásticas aplica::.:
alimentacão de material se acha :eferido ponto ou ponta de seguranir-mal mente provida com uma chicane -:a está unida -a uma espécie de prePontos característicos
de camadas que se estendem radfalm::N
de fluxo.
eo inserida de modo deslizavel em une
1 — Um aparelho para a fabricação para fora da referida base p assando (Is
14. — Centrifuga, de açúcar em certo parafuso correspondente da de p neumáticos, que compreende um referidos meios de ag arramento e acl;a.
alenta.
núcleo sôbre o qual são enroladas cama- sente a êstes meios que impelem constarpd
cce abinc-cão com os características doa
peritos 11 a .13, e in dep endentemen- 3. Aperfeiçoamentos em correntes das de tecido para formarem um corpo temente a referida base no sentido de
acha
te destes, cerecterizada pelo fato de Se segurança para portas ,
posição na qual as referidas palha.
acôr- de pneumático não curado, caracterizado
que se achara previ stas (de maneiro do com an reivindicação 2,de
caracte- "elo fato de que o referido núcleo com- tas podem estender-se radialmente al:nt
connecida) instale...6es para a int-o- . iradas pelo que o referido mecanis- reende um conjunto de tambor e un, da porção cilindrica do referido coniun%
da-tio de p oetadores de calor na câ- no de f9cho comprende um trinco
mara de mel aço, P, ainda, pelo fite i:e trava da espécie de prego à pon- sonjunto de anel de camadas anular de anel de camada e meios para desla.'
a referida base fazendo cara q-S,
de que estas instalacões colaboram -a de segurança, montado cm um cunhado axialmente movível no sentido carem
as referidas p alhetas se r
com um disnos i t'vo reg ulador au i-o- OCetcs elementos, relacionado cem do engatamento e desengatamento com mente
etrariam axiá
e radialmente dentro
referido conjunto de tambor, sendo
das referid
raatieo, que mantém constante a Vill- um dispositivo de acionamento do o
i nrature reinante na câmara de me- mesmo tipo de fechadura de , ci- eroporc'onados inelos agarramc — na porções cilíndricas.
,
laço.
nariro.
9 — O aparelho de acôrdo cone 19
':,orda do referido conjunto de anel de
ponte 8,
15. — Centrifuga de açúcar, de 4. Aper feiçoamentos em correniee ramada para sujeitar as camadas de cada umac aracterizado pela fato de que
das referidas p alhetas aplif
acôrdo com n p onto 14, caracteriza- oe segurança para portas, de acôr- tec'clo contra o conjunto de tambor, um
cadoras de camada é dotada de tin.gi
da pe:o fato de que as instale...ene- lo com a r eivindicação 3, caracteri- -onjunto de dobramento retratável mon- norção
de carne se estende radiairis
para a introdu e ão dos nort e dores de :adas no que o referido trinco está tado no Jado do conjunto de tambor do
calor desem leocem na câmara de me- dispooto em posição de fêcho, com -aferido conjunto de anel de camada e p ara fora passando os referidos meles
laço na zona da menor circunferêncie na ponta travadora sobressaindo la- .m conjunto aplicador de rebordo local:- de a g arramento e terminando numa pce.
do tambor de centrifugação, prov'de .eralmente do elemento em que está 'do c oncêntricamente ao referido cozi- 7ão de guia curvada, sendo prev'stqa
montado calçado em um encaixe de mto de anel de camada para colocar ,ocios para m ovimentarem a referida bd2hf
com perede de Peneira.
16. — otentrifu e e, aednae. de nitro.
,cofeixe de rebordo na ruperficie ex- numa direção fazendo com que a por;IS
ncôrdo com es nontos 14 e 15. carac'
.:. rna radial do tecido enrolado no refe- de carne engate os referidos ine'os
5.
Ap
erfeiçoamentos
em
correntes
t erizada pele fe to de que a instalaag arramento e retrai assim as
le segurança para portas, de acôrdo ':'n conjunto de tambor.
ção para in t-oduz ir os porte dores d" :tom
referi
p
uma das reivindicacões
calor eorriate em em tubo Adut n - .:e 2qualquer
a 4, ca racte rizadas' no que c p 2 — O aparelho de acôrdo com o alhetas para dentro -adiai e axialmente
'1 referida porção cilíndrica do rc'
que atre ve.sea a n e rede late eal ri a coo
;vinco e seu dispositivo de aciona- onto 1, caracterizado pelo fato -de que confr7to de
mora de me l ar() e se ache ligado :nento
anel de camadas quando os
o referido conjunto de dob,dniento é r
estão
montados
na
espécie
de
otrav:s.-:
irego da corzen'n re'rj nrimeirr 'otado de uma pluralidade de palh-tas eferidos conjuntos de anel de camadre,h
d'Enos i tl eo reett le aer, c om ledo.
eressionado para fora em relação ao ".21:cadoras de camada que se estendem de tambor são levados a engetamenth
uma fonte de vonn r 011 Pr fniPnte
r d'almente p ara fora do referido coei o meios de solicitação que deslocam
4 P outro 1 -7o. ce m ema frod,e, de a-. -arpo da esetériie de _ prego, um dês.
es elementos a pre - entando ponte "loto aplicador de co:nadas, sendo pra- referida base na direção oposta ao sepái'd
fric, sendo ett, o rifrr•nsitivo
'c avadora do trin-o e 1 -^rda ria hé-r p orcionz., dos meios para retratarem as ar-se dos referidos conjuntos de anel
tr.+1,-,7/In,
nrIl*.s-,-.1 anexe /nine m r, temne eneere l- pe t reienf- do colchete, uma ponta chanfroja, aferidas pa l hetas quando o referida :amada e de tambor.
eisel eu coisa ser: • . e- ee apSic -p njunto aplicador de camadas é levado
rxiv4-nrtto
IC — 0 aparelho de acôrdo com cai*
P"...,••••1 r9d ryDalnnn.
de um elemento contra o outro, caen,y atam-nto com o referido conjunto quer um dos pontos a 9, caracterizagat
17.
("*",1••; cr.a ri.
P"
p elo fato de que o conjunto aplicador
az de provocar a retal-á',) o trine=".troa'n^",'n e^~t
hAnibm.
ientos 11 a 13. e independentemente pela ireerção da espécie de prego
3
—
"bordo
é dotado de um anel engatadoe,
O
a
.
n
a-elio
de
acôrdo
com
or
no referido colchete.
pontos 1 ou 2. ca racterizada Delo fato de de rebordo anular disposto concentY.rad
mente no exterior da Porção de invôd
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Êncro cilindrico do referido conjunto de
oneI de ..amadas e meios de fôrça opes'antes para moverem o referido anel no
E,ntido axial ao longo do referido coaOnto de anel de camada para localizar
caSnt precisão o rebordo .da superfície
c'yterna radial _do tecido enrolado.
11 — O aparelho, de acôrdo com o
;noto 10, caracterizado pelo fato de que
iijui pámeiros meios para conectarem
referido anel engatador de rebordo ao
-re!cridos meios de fôrça para movimente
direção e segundos meios para
e'enectarem o referido anel de engatarito de rebordo aos rei: cridos meio..
movimento numa direção inversa,
-• O aparelho de a côrdo com o.?a-caos 10 ou 11, caracterizado pelo fatc
que inclui meios entre o referido ane
;.aaaiador de rebordo e a referida porera, de invólucro para manterem um
a .> aatamento deslizan(e cora êles e meio:
rié' interação rotativos entre os referido:,
as de iórça e o referido anel engaa:dor de rebordo para In oveem um feixe
rebordo contactado pelo reÊrido anel
arieatador de rebordo ao longo da porçãc
'cilaidrica • de cada um dos referidos con`a tos de anel de camada passando or
ios de agarramento nele aplicados e
'sôbre a superfície externa radial do tep enrolado sõbre o referido tambor.
13 -- Um processo para fabricar ume
¡cinta de pneumático não curada, caracNa;:zado pelo fato de compreender .c)
'enrolamento de um tecido de pneumáticc
;73eibre um núcleo em camadas para formar
'arma cinta de uma determinada largura
'?enioção de uma secção do núcleo de
:raiporte para fora da cinta para deixar
Vai prolongamento de tecido estendidc
:_aléni da parte restante do núcleo, agaramento da cinta cotra a parte restante
'do núcleo e deslizamento de um feixe de
:aebordo sôbre a superfície externa radial
riia cinta sôbre a porção restante do
Núcleo preparatório para o dobramento
No prolongamento de tecido sôbre o
, de rebordo e, costuramento no
e tae
141".
14 — Um processo de acõrdo com o
¡ponto 13, caracterizado pelo fato de que
diâmetro da porção prolongada de
santa é reduzida antes do agarramento
Woi cinta à porção restante do núcleo.
i 15 — O aparelho para a fabricação
'ale pneumáticos substancialmente con,Umte descrito aqui e ilustrado nos
'desenhos anexos.
16 — Um processo para fabricar uma
Onla de pneumático não curada, subslancialmente conforme descrito aqui com
'feeferência aos desenhos anexos.
•Finalmente, a depositante reivindica,
acôrdo com a Convenção Internacioal e de conformidade com o artigo 21
or Código da Propriedade Industrial, a
rioridade do correspondente pedido, decisitado na Repartição de Patentes dos
stados Unidos da América do Norte
NI 10 de agséito de 1962 sob número
•

TÊRMO N° 151.380
De 2 de agôsto de 1963
Requerente: Aero-Commerce GmbH —
manha — Invenção: «Motor de pis.,o giratório».
Privilégio de Invenção
fl

RCIVindicaçes
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de definir câmaras de trabalho que sucessivamente aumentam e diminuem em
volume coas o movimento do dito pistão,
e tendo cada Cdmara um orifício de entrada e um orificio de exaustão dispostos lateralmente no pistão de modo tal
que os orifícios de entrada e os orifícios de exaustão ficam sucessivamente expostos e cobertos pelo pistão
durante tal movi-nento.
2. Um motor, conforme reivindicado
na reivindicação 1, adaptado para ser
carregado com pressão superatmosférica,
caracterizado pelo fato que no mesmo a
disposição dos orifícios de entrada e
exaustão de cada câmara é tal que o
p:stão começa a cxpôr o orifício de enaada ante do orifício de exaustão ser
coberto.
3. Um motor, conforme reivindicado
na reivindi'caçâ'o 1 ou reivindicação 2,
caracterizado pelo fato que no mesmo
cada uma das ditas palhetas fica numa
eni.remidade montada num eixo articulado relativamente fixo, ou no pistão, ou
na caixa, e é, na outra extremidade,
-nanado deslizadamente num encaixe que
iica montado num eixo articulado relativamente fixo na caixa ou no pistão,
conforme fôr o caso.
4. Um motor, conforme reivindicado
em qualquer uma das reivindicações 1-3,
caracterizado pelo fato que no mesmo o
pistão fica montado dentro da caixa por
meio de uma pluralidade de eixos paralelos ficando articulados com cada eixo
excêntricamente para com o eixo -da rotação dos mesmos.
5. Um motor, conforme reivindicado
em qualquer. uma das reivindicações 1-4,
caracterizado pelo fato que êle tem dois
pistões em câmaras adjacentes de uma
caixa com divisões, ficando •os pistões
acoplados entre si de maneira que os
seus ciclos de trabalho ficam deslocados em 180°.
6. Um motor, conforme reivindicado
na reivindicação 5 quando apenas à
reivindicação 4, caracterizado pelo fato
que no mesmo os dois pistões ficam
montados, conforme especificado, em eixos comuns que possa através de dita
divisão.
7. Uni motor conforme reivindicado na
reivindicação 5 ou 6, caracterizado pelo
fato quç no mesmo um pistão fica disposto para atoar como uni compressor
para carregar as câmaras de trabalho do
outro pistão, tendo dita divisão condutores ligando as câmaras de trabalho dos
dois pistões.
8. Um motor de pistão giratório,
substâncialmente conforme reivindicado
aqui com referência as figuras 1, 6 ou
7 do desenho anexo.
TÊR1V10 N° 151.409
Privilégio de Invenção
Depositada em 5 de agôsto de 1963
— Requerente: Hugo Vertovsek — São
Paulo — Titulo: «Nôvo tipo de variador de velocidade».
Reivindica çcs
1. «Nôvo' tipo de variador de velocidade», compreendendo duas polias formadas por pares de metades simétricas
montadas sôbre buchas e passíveis de
deslocamentos longitudinais sôbre as
'mesmas, as quais se encontram devidamente conectai aas a eixos, um motor e
outro transmissor final do movimento,
caracterizado pelo fato de que uma das
polias e respectivo suporte se encontrar
disposta entre paredes de distância reciproca regulável por ação de rosca-sem
-fim acionada por volante, prevista,
paralelamente à rosca-sem-fim, haste
que atravessa as mencionadas paredes

2. «Nôvo tipo de variador de velocidade», conforme reivindicação anterior,
caracterizado, mais, pelo fato de que a
segunda polia apresenta-se com as duas
metades simétricas sujeitas, pelas faces
externas, ao pressionamento das extremidades de molas .. dispostas radiamente e
fixadas a discos acoplados às extremidades da luva suporte da referida polia.
3. «Nôvo tipo de variador de velocidade», conforme reivindicação anterior,
tudo substancialmente como descrito no
relatório e ilustrado nos desenhos a — asos ao presente memorial.
TaRMO N° 151.441
, De 6 de agôsto de 1963
Nome: Erres Bussacar:ni — S. Paulc
— Invento: Nôvo tipo de terminal pare
barra de direção — Classificação: Privilégio de Invenção.
Pontos Característicos
1— Nõvo tipo de terminal para barra
de direção, sformado de um cachimbo comum, porém caracterizado por ter nê:e
um assento esférico sôbre-posto por um:
bucha rosqueada na bôca do cachimbe
e esférica internamente, peças essa:
substituíveis quando desgastadas pelar
movimentos próprios do cabeçote do
pino da manga de direção.
II — Nôvo tipo de terminal para
barra de direção, caracterizado ainda por
ter' entre os já referidos, assento e buchr
do pino da mangada direção, uma mola
helicoidal que regula o justo aperto entre
aquelas portas para evitar trepidações e
ruídos que bambeiam e provocam a
queda da barra da direção.
Tudo como descrito no memorial e
ilustrado nos desenhos.
Te,R1V10 N9 140.281
De 25 de junho de 1965
Privilégio de Invenção
«Aperfeiçoamento em máquina para
encaixotar e desencaixotar garrafas
com fêcefr momho éaaiialv
com fêcho em forma de arco».
brik «Phonix» G. as. b. H. -- Alemanha.
«Aperfeiçoamento em máquina para encaixotar e desencaixotar garrafas do tipo
com fêcho metálico em forma de arco,
caracterizado peol fato de que o cabeçote de borracha das garras das máquinas teia formato especial coni secção c'l indro tronco-cônico, tendo a face interna superior lisa e um primeiro trecho
cilíndrico para adaptar-se à borda superior do gargalo, e uma parte troncocônica para abraçar a alça do fêcho
das garrafas.
2. Aperfeiçoamento em máquina para

encaixotar e desencaixotar garrafas com
fêcho em forma de arco, conforme reivindicação 1, caracterizado pelo fato de
que na parte tronco-cônica do cabeçote de borracha, são previstas aletas circunferenciais em sentido longitudinal, que
propiciam a segura e perfeita adesão do
cabeçote ao gargalo e à alça do fêcho
das garrafas, mesmo submetido a pequena compressão.
3. Aperfieçoamento em máquina pare
encaixotar e desencaixotar garrafas com
fêcho em forma de arco, substancialmente conforme descrito em 1 e 2 e mosa-ado no desenho anexo.

. Um motor de pistão giratório caTÊRMO N 141.156
aàerizado pelo fato que êle compreende
lo menos um pistão dentro de uma
Em 19 de julho - de 1962
gaixa, dito pistão ficando . montado para
Requerente: Indústrias Brasileiras Ele111Rovimento num curso circular sem girar
rometalúrgicas S.A. — São Paulo.
';'art relação a dita caixa, uma pluralida•
que se apresenta circundada por ' Titulo: d\lovas disposições consttude palhetas ficando disposta para e.;
ánder-se entre a periferia do dito pisti-k) 1110'PS cçanpreendida entre tais pare- •ivas em receptores para pinos de plugsa
Modêlo de Utilidade.
Ze a superfície interna da dita caixa a fim des.

Julho de 1968
Reivindicações
1°) Novas disposições construtivas
em receptores para pinos de plugs, caracterizadas pelo fato de, serem os receptores dos pinos de plugs constituídos
por peça única a qual se apresenta com
.egião retangular, com dois recortes m:finados dispostos em lados opostos, • for-.
.nando orelhas, uma das quais se proonga por região, junto a qual se apre:senta orifício, pro ongando-se a reg
aor seu eixo maior, por tira de menor
argura e extremidade arqueada, sendo
que a região limitada pelos recortes laterais tem suas abas obras recurvadas
.onformando tubete incompleto, dcbrado
aara cima até plano perpendicular, co.'
manto que a tira é igualmente levada
posição vertical, confrontando com
fenda do tubete incompleto.
2°) Novas disposições construtivas
'm receptores para pinos de plugs, coaarme reivindicação anterior, tudo salas.ancialmente, como descrito no relatório
e ilustrado nos desenhos apensos ao presente memorial,

TÊRMO N° 141.172
De 20 de julho de 1962
Bertholdo Fernandes Gaspar — São
Paulo.
«Nôvo modêlo de cigarreira aplicável ém automóveis». — Modelo Industrial.
Pontos Característicos
1 — Novo modêlo de cigarreira aplizável em automóveis, caracterizado por
compreender inicialmente uma caixa
niismática retangular, de dimensões corespondentes ao maço de cigarros, ape-ás com altura menor que a dêste, e
tendo as faces laterais maiores com
:ecorte em linha trapezoidal em sua
borda superior, caixa esta ainda provida de um alojamento em sua superfície externa de fundo, de acomodação
?ara pequenos blocos de imã permanente; e dita caixa sendo solidária lateralmente a uma armação prismática
:etangular, de dimensões correspondentes à caixa de fósforos, e formada por
face posterior mais alta que a anterior,
e a lateral com grande recorte em U,
armação esta ainda dotada de alojanentos em sua face externa posterior,
)ara acomodação de blocos de imã pernanente, bem como de um par de piaos cônicos salientes de sua face interna
de fundo; e finalmente, o conjunto in:.'uindo uma moldura retangular a`onanda disposta em posição extrema inerror sobre a face anterior do mesmo,
dita moldura sendo subdividida em duas
ireas, uma maior para cartão de propaganda, e outra menor, constituinte de
.m/ porta-retrato; tudo _substancialmente

como descrito e ilustrado nos desenhos
anexos.
TËR1V10 N Q 141.221
De 23 de julho' de 1962
Requerente: Móveis Teperman S.A.
- São Paulo.
Titulo: Poste ajustável para nôc
modêlo de estante desmontável. — Modêlo de utilidade.
Pontos Característicos

1. Poste ajustável para nõvo inociè
l o de estante desmontável, caracteriza&
nela composição de dois tirantes retan
lulares, sendo que um dêles pode des
í zar livremente no interior do outro
itravés de uma das câmaras que a:

paredes daquela forma.

Oluinta-feira 25

DIARIO OFICIAL (Seção III)

2' Poste ajustável para ()cavo inodéPontos Cat.9cteristicos
lo de estante desmontável, como reivin1') Naivo aparelho cozedor a vacilo
dicado em 1, e caracterizado por a
de circulação dirigida, caracterizado pela
face anterior do tirante externo ser adaptação de uma série de anéis trondotada de um orifício circular e a mesai:Micos superpostos sôbre a calandra
ma face do tirante interno ser prcnidos flutuante de um aparelho cozcdor a
de vários wificios dispostos vett . icalvácuo, de modo a não permitir a passamente e em intervalos regulares, permigem das bolhas de vapor através da
tindo o par de tirante em comprimento
série de anéis superpostos, confinandodesejável por intermédio dc um parase ao espaço internO, de modo que a
fuso.
massa cozida flua livremente através do
3" Poste ajustável para nõvo naadêespaço livre entre os anéis; e pelo lato
lo de estante desmontável, como reide a circu4oção se realizar mi sentido
vindicado em 1 e 2, e caracterizado
a
por o conjunto ser dotado inferiormente ascendente
no espaço interno, e descennos aniís der-de um pé rosgueável na base do ti- dente no espaço externo
=do
a
massa
por fora da zai:aidra
mote interno e superiormente dc um
ç_
plano ajustável fixo ao tirante • extemo até atingir o fundo ônico, de onde
sobe novamente através da :tibu!..ção
entre
o
oferecendo melhor adaptação
da calandrai.
poste e o teto.
4' Poste ajustável para 'Avo mode- 2"1 Nervo aparelho cozedor a vácuo
lo de estante desmontável, confo.me as d. , drutlação dirigida, de acôrdo com
reivindicações anteriores, tudo substan- a reivindicação anterior, tudo como sucialmente como descrito no relatório, bstancialmente descrito, reivindicado e
reivindicado nos pontos caractecisticos representado nos desenhos anexos.
precedentes e ilustrado nos desenhos
anexos ao presente imemorial.

TeR.M0 N-' 143.295

1P,R1\10 N' 1-13.83-1

De 17 de agôsto (1 .3 1962
Requerente: Pollo 8: Cia. — São
Paulo.
Requerente: Frederico (Hans) GolTitulo: Aperfeiçoamentos' hitrodudammer
São Paulo. zidos em churrasqueira portat:1. —
para
exposisuporte
Titulo: nd\i óvo
?rivilégio de invenção .
ção de saias e outras roupas de uso
Pon tos Característicos
Modj:!,3
feminino e masculino.
utilidade.
I) "Aperfeiçoamentos introduzidos
eia .C111.11TaSCIUCil'a portátil - , caractariRei vindicação
aado por , urna caixa metálica' (i). •
Nõvu suporte para exposição de . provida de alça _110) paia transpor- •

De 16 de outubro de 1962

(21), havendo sobre a haste um pino
guia (16) em cor.espondéo21a a uma
canaleta, (23) da sapata (21).
VIII) "Aperfeiçoamentos introduzidos em churrasqueira portátil",
substancialmente como o descrito acima, reivindicado em
II, III, IV,
V, VI e VII e representados nos desenhos anexos ilustrativos.
TMO N'? 144.562
De 11 de setembro de 1962

R.:.querente: José Francisco Pereira, Horário Antonio Garcia e Francisco Carvalhinho Marques — (São
Paulo).
Titulo: Novo modelo de protetor
para pé ou suportes de bagageiro
para automóveis e veículos similares
— (Modelo de Utilidade).
Pontos Caraeteris.qco
1. Nóve modêlo de protetor para
pé ou suporte de bagageiro para au..omóveis e veiculo similares",, carac-.
te.teriza.do por se constituir ena uma,
peca cuja base, que se apoia na ca, peia do veiculo tem o formato de calota esférica, possuindo internamennervuras longitudinais de reforço,
I e em seu polo um ressalto em forma
, de cone truncado, onde virá se encalxar o pé ou suporte do bagageiro.
o êo e protetor
.
pé ou suporte de bag,ageiro pana automóveis e veículos similares", (16
acôrdo com o ponto anterior e de
acordo ainda com o relatório e desenhos anexos.

Julho de 1968 3135,
tor secador (para eliminar a excesÀ
de umidade do bagaço através o processo de nuecime.nto a vapor) par
meio de um tubo conduto » , sondo dito
secador unido a U112 ciclone (destinado a eliminar o ar existente) que
descarrega o bagaço numa, prefiSa
acionada por motor elétrica, e composta de eixo cem placas excêntriNas
com volantes pesados e uni conjunto
compressor unido a Um estabilizador'
(destinado a manter estável a pr'ssão com que sai o briquétc, e a ',va,
mesa de controle dos 'oriquétes.
2 — Uma imprensara para obtehcão de briquêtes de bagacos de cena,
de acordo com o ponto 1, caracterizada ainda pelo fato de compreendér
uma bica coletora de bagaço de cana
que o lança num triturador, após o
que êle é lançado numa peneira vibratória e através de um funil coletor, até um exaustor e daí a um secador, a um ciclone, a unia prensa.
e a um conjunto compressor provido
de um estabilizador, até ating,ir a,
mesa de contróle de briqeéte, assim
obtidos.
3 — Uma imprensadora para obtenção de briquêtes de bagaços de cana,
de acordo com o ponto 2 caracterizado como o substancialmente descrito e reivindicado no presente memorial e ilustrado pelos desenhos'clue
o acompanham.
Requerente: VV/site Eagle International, Inc.
Local: Estados Unidos ria América
Título:
"Caixa para Tra nsport
Garrafas e Semelhante,"
(Privilégio Ge Invenção

TÉRMO N'? 114.573
e, ser fechada por duas fonpas (2)
saias e outras roupas de uso leltli n1110
De 12 de nowernbi'o de 1562
masculino, caracterizado po: uma arma .(3) a si fixadas por encaixes de )
_ aresilhas (4) e travadas por maio de
T)itRMO N' 144.657
ção constituída por dois braços lon
a
-Aperfeiçoamentos em :elins para
( 7) , q u e Por ação de alagados em forma de aLl a largo. ho , -izon- chavet;:l•s•
vanca podem ser . movimantados por bicicletas e congêneres"
de 16 de novembro de 1962
tais e paralelos concidentes c um i- o- ;.:orrespondentes
pmos (+3, da tampa 7, 1 0 de Invençan).
,
Pontos Cacau-)'-,. • ,.' ice.•
breposto ao outro. sendo nu
industria e comércio Lucor Ltda.
e: . j o/ • Fu nis
3) a / ojan o em seu
P au l o.
reforçado, com prolongamentos late)a s ,-,,, d,(19
), uma gr,, lha baulada (201, — São
1. Uma caixa para transportar
de fixação c bases fixas ou móveis, 4. 0111 Un a gaveta 1131, espe n os e pj,s.
tarrafas e semeihtute,,, plástica, de
Pontos Caracteris2icoa
possibilidade de giro total, armado e
“Aperfeicoamanto; nat;roCILuielos: 1 — Aperfeiçoamentos cai selins , uma só peca, tendo pare.-les iaterd.'s
adiantado àquele pelas respea.tivas x- rei
(e de extremid d- e taoipas Usa das
churrasqueira portatal como em para bicicletas e congêneres. cause- ' a bordas superiores da g paredes lattremidades, sob ação de Frotas de presa I, caracterizado por., sai-cai:sa.
) enzadas por compreenderem um par
são, de modo que o braço inpvel pus- orovida em sua parede inferior. de de protetwes laterais, aplicados nos Lenis Po r seções de arlitralacóes
articulando- ,e dita., tampas
nona sõbre o braço fixo. Pr•adendo .)rificio juntos aos seua quatro can- laterais da parte po ; terior e mais
entre si o cós da saia ou au l a rem- a os, apoiando-se sôbre suas sapatas alargada do selim, cada proietor .sen- em direção ao centro da caixa e ten.
do bordas longitudinais que confinam
ai introduzida, e tju-,1 e it ...m
III " Apz.n-feic,ce.rnentos introd: Zi- l, do formado por uma placa de preta- •-1G
da caixa na posiço fcehE,:oura . .103 em churrasqueira po:Litil". ce- i :encia metálica tendo f^rmato trUli- da,centro
li-me e esticada em tôda a sua
um par de flues integrais
2. O nôvo suporta para xrx,içaoj :na em. I e II, caracter-ia:ia:o por ser 3 ! ,,,ular ou outro, e conto ,nacia por es- dentes para baixo cada extremlde saias e outras roupas .
oade de cada tarn ,,,,a sendo cada par
caixa (1) alojamento de p uma gavela .reita aba • ortogonal periférica, .
em 1, ca..ii,Aeriz,,do iludi pelo b• to! 113) inferioi mann e : :eca,I
d , tendo arestas e cantes vivos, dita placa sen- ;de .flang,es espaçado a uma distancia
do
ainda
dotada
de
muna
abertura
¡par 'cavalgar a pá-ecle da entmeir-3do bria.o móvel que pressiona_ sólíre
oral2
)ara 5ila nunim litac :_lo urna janela ,L
braço fixo, apresentar um ilargi.,inent., .rontal, para o seu travaalento por ceM.ral cireu:ar, contornada per es- dade na, sua extr,,iridadt, da caix.k.
acita
faixa
anelar
rebaialada,
=tia
;á medida que a te7apa é leciarairi.
! neio de um pino (15, um orWeio inem nu,: p...rte central, ou me. ,,,no
- erior, e calços posteriores 112) como a qual se aplica um ca':azoe circtuar Ia modo que na p,- tccbada as
foza
a:arando
do
um
grampo
de
fixacüa
paredes da. extremidade Ca caixa são
uso dt.).si
2estmanda-s- 'tuias finos. sendo que para a come-; cravado através da cita-la, abertura e .1como-alicias
por dites pal.-, de fia/a11 n1711,4 ft.) 4.4im noutra, a facilitar a in- aiente movimontação, a gaveta (13) j tspeasura do selim.
ges, e meio iniejrã com uitas ann.r
poatcrioras (27) e para
trodução ou passagem da saia pelo' caídapatins
Aperft.R..camento
em
selMs
'pa2
7
I
nas
e
paredes
das catremiciaales pèr
de fumara e veritilaao, °ri-.
resprctivo cós, ou outra rauoa, pa,-a : .'aaíoa
; ra b:ciele.tas e congener,:s como rei- I rã manter ditas
423)
vindicado em I, substancialmente ce- i fechada.
sua fixação no suporte.
IV' "Aperfeiçoamento ,: In: rod
nso de-crito e ilustrada nos desenhos
3.. O n3vo supo:te para exj-Jição
2. A caixa plirát :.ca do pon t o 1,
:os em churrasqueira portátil" CL,..110 'nexos.
de saias e outras roupas, reiviaicii,ado descrito
; tendo,
adiciona imante,
repa
em 1. II e III, carantarizada
em 1 e 2, carh.terizado mais pelo lato por as tampas 4 2 ) e 1 3) da caixa
• longitudinais intereeccionadas e cru_
l11\10
N"
144.641
TI;
do 1-,raço muds.-1 ,.eae press:ona sôbre
i
zadas,
integrais
urna
com
a outra e
pessuirt:m nos seus lados interbraço fixo estar co!ocado am uni lado nos, consolos (241 em fonnato a lemDe 13- de novembro de 191'2
,com citas paredes que proporcicnam
Requerente: Paulo Jordão — Per- compartimentos rereptorcs cie garraapenas do braça fixo, ou em -i.r.hos
brar a letra "U", Cujos lados taralefas.
lados do mesmo. neste caso pa ,-a -a los perfurados circulaiment,e, nambuco.
2presentando, cada um. no lado in..dupla utilização do suporte.
3. A caixa plástica dos pontos /
Titulo: Urna imprensadora para
mediário, ganchos (251 para a colo- obtenção de briquctes de bagaço de ou 2, em que cada tampa tem um
4. New° sapo-te para exposiaão
:aias e outas roupas de uso ferniuiro nção da grade (19).
Range integral pendente pata baiModélo de Utilidade.
cana
xo no lado de baixo de cada borda
masculino reivindicado de 1 a 3.
VI; "Aperfeiçoamentos iniroduzi Pontos Caracteri.s'ic09
longitudinal e cada parede de extre;.abstancialm j nte corno das:rito e de- eus em churrasque.ira po*.'tátil", corno
1 — Uma imprensadora para obten- inzdace tesa tuna aberima de alca
:anhos juntos.
de a V, caracterizado por a tampa
2) possuir rasgos_ (84 nal seu bordo :Ao de briquêtes de baTaços de cana; adjacente às bordas confinantes de
.uperior, cada um em fottuato a lem- caracterizada por se constituir dos ditas tampas.
4. A caixa plástica dos pontos 1
"1"ÊtEal0 N" 143.94,1
'rar a letra Omega, e a tampa (3•n seguintes elementos, interligados.
possuir orifícios (9). aos pares cor- através dos quais passarão os begatios a 3 em que ditos meios de fechai
De IS de outubro de 1962
-espondentes para a adaptação dos de cana até . que a sua transformaÇãO mento estão em parte os pares de
em briquêtss; uma liar a taietora si- flanges nas extremidades cas tam,spétos
.
Requerente: .Santa'» Comércio e In
tra.Cia acima de uni triturador (lei() • posque cooperam com ditos pare.
VII)
"Aperfeiçoo
mento
introduziústria -faulhada - São Paula.
lado por motor elétrico, sob o qual dosdas extremidades e tampas.
os em churra_squeira portafál', como
5. A caixa plástica dos pontos 1
Titulo: <1\hivo aparêlho '..ozedor
'..eScrito de a VI, caracterizada por 'tu-se urna peneira vibratória oco- a 3 ema que ditos meios de fpeha15 4-110 de circo!:. • ão dirigida. — Pro.' - s pés da churrasgiri-a tarem padas alada a um funil coltor que se liga mento estão em parte os pares do
mio de Invenção
mu exaust
unindo ri m ecraittn- ;nento romnreendem uma abertura
.netalicas (22) retráteis em sapatas

l wk...1 -4dre
212(9.3 Rsu
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(airi um finge de cada um do dites
pares de flanges e projeçõea nas paWedes das extremidades recebidas em
ditas aberturas quando as tampas são
gechadas.
6. A caixa plástica dos pontos 1
a 3 em que ditos meios de fechaMento compreendem membros detentores pendentes das tampas entre ditos pares de flanges e teado dile
paredes aberturas detentoras que recebem ditos membros detentores e
que cooperam para manter as tampas em posição fechada.
7. A caixa plástica do ponto 3
em que ditos meios de fechamento
compreendem uma abertura em ditas paredes das extremidades que recebem os flange,s longitudinais na posição fec laada das tampas e tendo
recessos detentores que cooperam
com os flanges longitudinais na posição -fechada das tampas e tendo
Erecesses detentores que cooperam
com os flanges longitudinais para
manter as tampas fechadas.
8. Uma caixa p:ástica substancialmente como descrita e ilustrada na
especificação e desenhos anexos.
Rio de Janeiro, 16 de novembro
de 1962.
TERMO N9 144.688
De 16 de novembro de 1962
Requerente: White Eagle Internaaional, Inc. — (U. S. A.) .
Titulo: "Recipiente com a parte superior aberta" — Privilégio de In.
venção.
Pontos Característicos
1 — im recipiente ,retangular aberto na parte superior tendo lado integral, paredes de extremidade e de
g undo, sendo ditas paredes de lado e
de extremidade ligadas uma à outra
por porções de canto angulares com
lados que se estendem subatancialmente a tôda a profundidade e na mesma
direção geral que as paredes laterais
e de extremidade adjacentes, sendo
os lados das porções dos cantos espaisacios para dentro a partir das paredes lateral se de extremidade adjauntes, pelo que o retângulo definido
pe.as porções dos cantos é menor que
p retangulo definido pelas paredes
laterais e de extremidade, uma aba
alue se estende para o lado exterior
Integral com as bordas superiores das
porções dos cantos e das paredes laterais e de extremidades, e uma pluealidade de nervuras que se estendem
verticalmente integrais com o lado
exterior de cada uma de ditas parçõee
de cantos, tendo ditas nervuras extremidades superiores integrais com o
lado inferior de dita nervura e ter
doextremidades inferiores que terminam acima da parede de fundo C2reciipente de modo a descansar
a aba de um recipiente inferior quane
do recipientes semelhantes são empi
lhados una sôbre a parte superior do
outro, provendo ditos cantos um seporte rígido embora as paredes 1 ta,
rais possam abaular-se,
2 — O recipiente • do ponto 1 : nu
dual cada uma de ditas predes
:extremidades tem uma reentrância
abaixo da aba e entre as eorções
cantos provendo uma alça de agarra
Mento, indicando as superfícies si:
periores das reentrâncias o uivei a':
9 qual o recipiente deve ser cheio, e
nenclo a distância de, aba até die
euperfícies superiores maior que a distância das extremidades Inferiores de
ditas nervuras até a parede do fundo
'elo recipiente pelo que o conteúdo do
EeMpiente cheio até o nível indicado
não fica esmagado quando os reeiplentes são empilhados um sôbre a
parte superior do outro.
— Um recipiente, substancialtnen.
como descrito e ilustrado na espe.
@Meação e' desenhos anexos. .
Rio de Janeiro, 16 de novembro de

DIArer) OFICIAL (Seção
US:RIVIC)) )N9 144.692
De 16 de novembro de 1962
Requerente: Lewis Pcsrham Corpo.
ration — (U. S. A.) „
. Invenção: "Processo e aparelho para alisamento de cabelo" — Privilé
gio de Invenção.
Reivindicações

1 — Um dispositivo paro, alisar ca.
belo, caracterizado pelo fato que êle
compreende, em combinação, um corpo deo formando um punho, una pen.
te não-metálico tendo uma pluralidade de dentes salientes numa extremidade do mesmo e uma parte ôca
outra extremidade do mesmo, dito
pente sendo removivelmente segui o
no dito corpo na 'extremidade tendo
dita parte ôca. uma unidade de aque_
cimento removivelmente sustentade
no dito corpo oposta à dita pleralidade
de dentes salientes, dita unidade de
aquecimentos tendo uma pluralidad,1
de fileiras desencontradas de projeções conduzindo calor estendendo_se
para dita pluralidade de deid;es, e
meios elétricos de aquecimenro operativamente ligados com dita i nidade
de aquecimento.
2 — Um alisado': paia cabeio,
racterizado pelo laco que ele CO21431 „
ende um pento paia cabelo tendo ama/
pluralidade de deu t,e.3 paineelos e
cias entre os dentes, um aquecedor Ce_
cabedo disposto aaavés das feneas z.
disposto para dentro de dito penit
e espaçado do mesmo, e uni mentbd:
de transferência de caloraciestacave._
mente montado no aquecedor e peovido de projeção de pentear cabe':
dispostas no percu o do movimente
do cabelo movido tie_aves de ditas fendas e descentracie, len relação entre
si para causar qua cito cabelo intee
ceptado pelas dita : p:ojeções se curve em sentidos opades para ..tialentai
a resistência fricicnal de ditas proje.
ções ao dito cabelo, sendo que nisto
ondulações natura's no cabelo ficarão
submetidas à uma aaão de raoleci.
mento por *calor e 1:MS á- ° simultânea
e deslocamento per trição para alisar
as mesmas.
3 -- Um alizador para cabelo, ca_
tacterizado pelo fedo que êle compreende um corpo formado um punho,
uma unidade de cabeça destacável
mente acoplada no corpo e provida
de um ponto tendo dentro paralelo:
de material de baixa condutividade Cio
calor e fendas eetee ditos dentes, tan
membro de metal eletricamente aquecido ter do uma aa condutividatle d
calor disposto por dentro de dito pente e espacado do "lesmo e através (Iditas fendas, as fendas e sendo continuadas: para ea a me que cabelo modele para dentro de ditas fendas can' reate dito membro de metal, e meios
no dito membro de metal para causar
eue o cabelo se curve em sentidos oposf os ao mover_se através de dito mem_
aro. ditos meios compreendendo pro',ações de pentear cabelo relativarrien'2 deslocadas entre si e dispostas no
percurso do movimento do cabelo,
sendo que nisto o membro de metal
aquecido amolecerá e cabelo que está
sendo tratado e o cabelo amolecido
será submetido à tensão simultânea
e resistência fricional pelos ditos me,
ioS.
— Um dispositivo de alisamento
do cabelo, caracterizado pelo fato que
êle compreende um poritolexterno tando dentes de pentear com feitio em
"U" providenciando fendas paralelas
de recebimento do cabelo e uma cã_
mara dentro do pente, uma unidade
elétrica de aquecimento localizada no
câmara e espaçada pr fôr dce'conta"o
físico com o pente eateeno e aisposta através de ditas fendas, e uma serie de pinos de metal montados irc
dita unidade aquecedora e projetando
se no sentido das fendas cio penit
eXterno e espaçadas do con'.a.o (11:el
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com dit pente externo e dispostos ta. geiramente dobradas, uma para, C)
ra formar um pente interno para- o frente e a outra para trás, formanC
cabelo passado através de ditas len- entre si uma meia torcedura.
das para dentro de dita câmara.
2 — Um nôvo modelo de prendedene
5 — Um dispositivo pra alisar ca- de papéis, acorde com o ponto prece.;
beio, caracterizado pelo /ato que èie dente, substancialmente como descrino memorial e ilustrado a Mie'
compreende um corpo, una penas ex- to
de exemplo nos desenhos anexos,
Lerne de consunção com feitio de
de material não-metálico montado numa extremidade do corpo e proviTERMO N.9 144.696
denciando para.fóra, do corpo uma cáData 16 de novembro de 1962
usara ae aquecimento entre o corpo
(Privilégio de Invenção),
e o pente, o pente tendo dentes perue
_tetos espaçados entre si para proviReivindicação
denciar ieudas para o receoimento
cabelo e tendo paredes laterais fenRequerente: Atina Paulista S. A.,
didas, um aquecedor elétrica tendo Indústria e Comércio (São Paulo).
unia supeiiicie muanca condutora ue
Titulo: "Aperfeiçoamento em ou
calor disposta na cita câmara atra- relativo ao processo de fabricação de
caixas de plástico para o transporte
és de cacas fendas, meios para suprir corrente elétrica para dito aque_ de-garraras, e as caixas plásticas reeedor, e meios de pentear de material sultantes.
condutor de calor dispostos no dito
1. Aperfeiçoamento em ou relat-L
aquecedor e providenciando percur- vo ao processo ue fabricação de cal-_;,J de cabelo em zigue - zague através xas de plástico para o transporte da.
de dita aquecedor o aquecedor Iiiando garrafas, e as caixas Plásticas resul-'
adaptado para ter uma alta tempeati- cantes, caracterizado o processo petura paia amolecer o cabelo rapida- ias seguintes irises operacionais: aD;
mente passado através das lendas pa- — a caixa, já com sua forma e te,
ia dentro de dita câmara contra dito manho pré-determinados, com boraquecedor, e o ponto externo tendo da reentrante na parte superior, funeaixas qualidades de condução de ca- do saliente na parte inferior, divie
r e adaptado para permanecer numa sões na base e encaixe, ou mais da
.emperatura ataixo da classe do cha. um, na parede, destinado à fixação
iuseador da carne quando o aquece- do separador de garraras, á moldada
dor elétrico é energizado para o ser- inteiramente fechada; b) — eliminação, em seguida, da parte superior,
viço de alisamento do cabelo.
ficando a caixa constituída apenas
6 — Um disposUivo para alisar ea- pelo fundo e pela parede; c) — fia
delo, calacterizado pelo fato que êle xação ,finalmente, de um ou maen
compreende, em combinação, um cor- separadores de garrafas, no eicalise
no ôco formando um punho, um peia- respectivo na parede da caixa.
não-metálico tendo fileiras oposta::
2. O aperfeiçoamento no processo
do' dentes que se projetam ruma c;
tremidade do mesmo, dito pente fi- de fabricação de caixas de plástica
para
o transporte de garrafas, reivincando removivelmente seguro no 'ito
dicado em 1, caracterizado pelo fato
corpo na extremidade tendo dita par- de
que a caixa é moldada pelo pro,
te ôca, uma unidade aquecedora rede sôpro, e o separador de gae=
movívelmente sustentada no dito co, cesso
po na vIzinhanca imediata de ditae rafas pelo processo de injeção.
3. Caixas flásticas para o tema.
fileiras opostas de dentes que se projetam, dita unidade aquecedora tcatle porte de garrafas, fabricadas do
uma pil e:alidade de file:res desencoin_ acôrdo com o processo reivindicado
ar em 1 e 2.
tradas de projeções conduzindo
estendendo-se no sentido de ditas f4. Aperfeiçoamento em ou relatiieiras de dentes que se moletom, e vo ao processo de fabricação de
meios elétricos de aquecimento opera- xas de plástico para o transporteusa.,
do
tivamente lieados com dita uni-eale garrafas, e as caixas plásticas restaide aquecimento.
tentes, reivindicado de 1 a 3, substancialmente como rescrito e representado nos desenhos juntos
TÉRMO N.9 144.695
De 16 de novembro de 1902

TERMO N.9 144.711
De
16
de novembro de 1983
(Modelo de Utilidade) — Um nôvo
Requerente: Carlos Alberto Mottr
modelo de prendedor de papéis".
(Paraná).
Sara Studart Castro de Azevedo —
Título:
Dispositivo adaptável &23
(São Paulo) .
das dos veículos em geral, especialmente automóveis, caminhões, arado
Pontos Característicos
e similares. — (Privilégio de Invenção).
1 — um nem() modêio de prendedor
de papéis, caracterizado por um a
Pontos Ccsracteristícoo
haste delgada de arame, plástico ore
outro material apropriado, que ós
1) — "Dispositivo adaptável ás roinicialmente dobrado ao meio de modo a, afetar um "U" ou "V" inverti- das doi veículos em geral, especial
do, tendo suas pernas ligeiramente mente automóveis, caminhões, arado
separadas e dobradas para dentro de e similares", caracterizado por e
modo a se cruzarem em seus pontos constituir, essencialmente, de una
intermediários, projetando-se lateral- pluralidade de elementos metálico
mente deste ponto para baixo em di- interligados, os quais se ajustam s@
reções divergentes, afetando- assim a bre o pneu, circundando-o quase to
forma de una "X" fechado em sua talmente, tornando sua superfície (1
parte superior, apresentando-se nes- contato com o solo mais provida d
te ponto simplesmente dobrado ou saliências, além das comuns, pernil
ainda emforma de uni olhai de uma tindo ao pneu maior capacidade di
ou mais espiras à guisa de mola; sen- aderência à qualquer terreno, desd
do suas pernas ligeiramente separa. o de terra batida até ao atoleirc
das e dobradas para dentro de modo sendo cada um dos ditos elemento
a se cruzarem em seus pontos inter- formado por uma haste metálica cc
mediários, projetando-se lateralmen locada de modo a contornar a seçã
te dêste ponto para baixo em dire- do pneu, transversalmente à qual
ções divergentes, afetando assim a solidária uma
metálica cem
forma de um "X" fechado em sua curvatura do pi-':
/o ',Ida mal
parte superior, apresentando-se nes- gura.. Nas y:' . •
ad
te ponto simplesmente dobrado nu uma das lia
:: in
ainda em forma de um olhai ile uma outras hastes t ' :-cr:cra par
ou mais espiicts à guies de mola: unir os vários ed mentos entre s
-ando que. as refericlas pernas, apre -;cndo cada uma das hastes extrema
seeteirn se ciN sua meta& inferior li- dotadas. res p ectivamente de lima CO3
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.
se-en_se—
rente e de um conjunto extensor a
fim de fixar, firmemente o conjunto ao pneu.
2) — "Dispositivo adaptável às rodas dos veículos em geral, especialmente automóveis, caminhões, arados
e similares", de acôrdo com o ponto
1, caracterizado ainda com o substan.
cialmente descrito e reivindicado no
presente memorial e ilustrado pelos
desenhos que o acompanham.
TERMO N. 144.716
De 16 de novembro de 1962
Requerente: Olavo Silveira Pereira — (São Paulo).
Titulo: Escamoteador de medalhas
para ilusionismo.
(Modêlo de utilidade).
Pontos Característicos.

1 — Escamoteador de medalhas,
para ilusionismo, caracterizado por
uma caixa circular ligeirameMe có.
nica, aberta em uma extremidade, na
qual se introduzem medalhas aparentemente iguais, entretanto, podendo se fixar no fundo da caixa, por
pressão.
2 — Escarnoteador, conforme reivindicação 1, caracterizado por unia
medalha de ' diâmetro ligeiramente
maior do que o das demais com uma
face lisa idêntica à do fundo da caixa e levemente abaulada.
3 — Escamoteador de medalhas,
para ilusionismo, caracterizado por
ser essencialmente como dizem, digo
como descrito, reivindicadd e ilustrado nos desenhos anexos.

0IAK10 OFICIAL (Seção III)

servatório, sempre que nova carga de
líquido seja nele introduzida. A
massa gasosa necessária à pulverização do líquido, será introduzida sob
pressão através a válvula de saída
do pulverizador.
29) "Nôvo Modêlo de Pulverizador",
do tipo de pulverização obtida pelo
escapamento de um líquido juntamente com uma massa gasosa mantida sob pressão, caracterizado de
acôrdo com o ponto 1, e ainda pelo
fato de permitir o reaproveitamento
do reservatório, mediante o recarregement° com nova quantidade de liquido, introduzido através uma abertura provida de meios de vedação
hermética removíveis, sendo o gás injetado através da válvula de saída
do pulverizador.
39) "Nôvo Modelo de Pulverizador", caracterizado de acôrdo com o
ponto 2, e ainda substancialmente
como o descrito no presente memorial e ilustrado pelo desenho que o
acompanha.

são perfurados e providos de parafuso:
39 — "Nôvo tipo de Roçadeira de
Pastos" como nos pontos 1 e 2, caracterizado pelo fato da parte móvel consistir em uma armação em forma de
II, tendo fixada e retesada no alto dos
braços verdeais urna serra do tipo
fita.
49 — "Nôvco tipo de Roçadeira
Pastos" como nos pontos antneores,
caracterizado pelo fato da trave horizontal do dispositivo móvel, ficar encaixada e deslizante no corpo vasado
d.o pente e a serra retezada pelos braços Verticais do referido dispositivo
móvel, ficar introddzida e deslizando
nas fendas existentes na extremidade
dos dentes, fendas essas cujas paredes são unidas pelos parafusos refea
rido no ponto 2.
Tudo como substancialmente descrito, representando no desenho e reivind içado.
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TÉR1VID N9 145.218
De 27 de setembro de 1962
Requerente: Carlos Pegorer (SC)
Paulo).
Título: Nova fôrma para pudins.
(Modêlo de Utilidade)
Pontos Característicos

Em resumo, são reivindicados os see
guintes pontos característicos essens
clais:
1 — "Nova fôrma para pudins",
constituída por uma vasilha do tipo
caçarola ou panela, de feitio substancialmente cilíndrico, dotado de azas
diametralmente opostas, caracterizado
por ter prêso nas suas bordas, por ateio
de recravamento, uma fôrma de feitio
variável, com curvas ou reentrânc:as
internas, preferivelmente escalonadaS
para maior facilidade ra retirada do
pudim, tendo o centro projetado para
cima em forma de trenco de cone, dos,
inda na sua extremidade de rosca externa onde se rosqueia tampa dotada
de orifício para salda de vapor; pelo .
fato de sôbre a vasilha se adaptar rigorosamente uma tampa dupla com
a face interna dotada de oriticio central onde penetra a tampa do cone
interna da fôrma; pelo fato da tamna
externa e a parede externa da vasilha, terem em ponto conveniente pequenos orifícios de saída de vapor.
2 — "Nova fôrma para pudins",
acorde com o ponto anterior, tudo
como substancialmente reivindicado,
descrito e ilustrado nos desenhoi
anevos.

TERMO NO 145.209
TERMO N9 145.186
De 5 de dezembro de 1962
De 4 de dezembro de 1962
Requerente: — Marcos Guimarães
Requerente: George Stanley Strong
Schwar.";zmann (São Paulo).
Título: "Nôvo modêlo de brinquedo (Guanabara).
de jôgo de futebol". (Modêlo de utiTítulo: "Um estojo protetor e falidade) .
cultador de uso de ampola contadora
de Inhalante ou outro elemento voPontos Característicos
látil.
1 — Nôvo modêlo de brinquedo de
(Modêlo de Utilidade)
jôgo de futebol, caracterizado por consistir em um campo de futebol secPontos Característicos
cionado, aonde jogadores e arqueiros
se deslocam através de dispositi19) Um estojo protetor e facultador
vos que os acionam, dispositivos êsses de uso de ampola contedora de ninar
formados de contatos existentes nos lente ou outro elemento volátil que
.TÉRMO N. 144.737
TIRMO N9 145.220
orifícios de encaixe da bola, contatos contém uma ampola de vidro ou de
'Depositado em 19 de novembro de êsses que se ligam a solenóides Sob- qualquer outro material equivalente.
De 28 de setembro de 1962
1962. — (Privilégio de Invenção).
postos ao tabuleiro.
caracterizado essencialmente por ser a Reuerente: Osarni Konno — São
Requerente: — Stephane Joseph 2 — Nôvo modêlo de brinquedo de referida ampola envolvida por uma ca- Paulo.
jôgo de futebol, de acôrdo com o pon- mada de algodão absorvente e sôbre
Brondello (Estado do Paraná).
Título: Um nôvo tipo de fêcho para
to 1, caracterizado por possuir cada êste tecido de nylon, cujas extremiPontos Característicos de: "Nova jogador a perna móvel impulsionado- dades são presas por anéis metálicos. sacos de plásticos e outros materiais.
disposição de munidor de bolas para ra da bola, impulsionamento êsse fei- -2°) "Um estojo protetor e faculta(Privilégio de Invenção)
futebol de mesa e outros jogos".
Reivindicações
to
através
de
um
pino
fixado
ao
pé
do
dor
de
uso
de
ampola
contadora
co
1) "Nova disposição em munidor de
inhalante
ou
outro
elemento
volátd"
jogador,
o
qual
é
conjugado
a
um
Em
resumo
reivindico para o pres
- colas para futebol de mesa e outros
-- substancialmente como descrito, sente pedido os seguintes pontos caJogos", caracterizada por um muni. embôlo através de uma ranhura, sm- reivindicado
e ilustrado nos desenhos racterísticos:
bôlo êsse dotado de solas para o seu
or (4), em forma de calha de seção retôrno
anexos.
à posição normal.
ansversal em "V", articulada por
1 — Nôvo tipo de fêcho. para sacos
• 3 — Nôvo modêlo de brinquedo de
p inos (5) em ambas as extremidades,
de plástico e de outros materiais,
tuada abaixo de uma abertura (3) jôgo de futebol, de acôrdo com os
constituído de plástico ou de qualTERMO N9 145.212
pontos 1 e 2, caracterizado Por Serem
formada por rampas (2), rampas esquer outro material adequado, em
tas localizadas abaixo da mesa (1) os jogadores da frente (artilheiros)
côres, tamanho e formato desejados,
je jôgo, na qual as metas têm aber. conjugados com os arqueiros contráDe 24 de setembro de 1962
earacterizado pelo fato de ser forluras para que as bolas caiam sôbre rios, mediante solenóides, possuindo
de • duas tiras maleáveis, uma
as referidas rampas (2); e ainda por ditos arqueiros alavancas de movimenRequerente: Damião Francisco Ra- mado
provida de canaleta longitudinal e
D munidor (4) possuir um pino (6). to que os deslocam em função dos ar- mos (São Paulo) .4
outra de uma lombada também lonlocalizado acima de um dos pinos (5) tilheiros, ocasionando o seu retórno
Título: Aperfeiçoamentos em rela- gitudinal, que ao se unirem entre si,
Articulando-se ao pino (6), de um la- mediante outro solenóide postado
tivos a dessroos para pés el s móveis formam uma nervura que retém endo, o tirante (7) que provêm do me- atrás da dita alavanca.
canismo de acionamento, e do outro 4 — Nôvo modêlo de brinquedo de dotados de discos em substituieão às tre si, o' material a ser fechado.
2 — Nôvo tipo de fêcho para sacos
lado, articulando-se uma mola (9) de jôgo de futebol, de acôrdo com os esferas no dispositivo de giro lateral.
de plástico e outros materiais, caractração fixa à mesa, sendo que, abai- nontos anteriores tudo substancialterizado ainda pelo fato da canaleta
= do munidor (4), encontra-se unia mente como aqui descrito e represenPrivilégio de Invenção)
e lombada, quando unidas entre si,
rampa (10) que conduz as bolas a um tado nos desenhos anexos:
ponto acessível aos jogadores.
formarem uma semiesfera que aUsz.
Pontos Característicos
menta mais a retenção.
II) "Nova disposição em munidor
— Nôvo tipo de fêcho para sacos
I) Aperfeiçoamentos em e relativos de3.plástico
de bolas para futebol de mesa
TERMO NO 145.200
e de outros materiais, caa
rodizios
para
pés
de
móveis
dotados
como tudo substancialDe 5 de dezembro de 1962
de discos em substituição ás esferas racterizado
descrito e ilustrado nos deseTERMO N9 145.046
Requerente: Mauricio dos Santos no dispositivo de giro 1;teral em que mente
nhos
em
anexo.
os discos dotados de fur central para
Erthal (Guanabara).
De 29 de novembro de 1962
Requerente: Gabriel Kovacs
Título: Nôvo tipo de roçadeira de adaptação ao eixo vertical do rodizio,
são caracterizados por serei: consti(São Paulo).
• Pastos.,
TERMO N° 145.221
tuídos de metais anti-fricção ou de
Patente de (Modêlo de Utilidade)
De 28 de setembro de 1962
(Modelo de Utilidade)
matéria
plástica
poliamida
—
grafiteINôvo Modelo de Pulverizador".
da ou não;
Requerente: Carlos Miguel Vietrei
Pontos Característicos
Pontos Característicos
— São Paulo.
Em resumo, reivindicam-se como II) Aperfeiçoamentos em e relativos a rodízios para pés d emóvels do- Título: Nôvo tipo de capa proteto19) "Nôvo Modêlo de Pulverizador" característicos da invenção:
taracterizado pelo fato de possuir,
de discos em subetiiiiição as es— "Nôvo tipo de Roçadeira de tados
siem da usual válvula comandada Pastos" caracterizado pelo fato de ser feras no dispositivo de giro lateral, ra para colchão de tôda a espécie,
ior pressão exercida num cabeçote construido por uma peça fixa e de corno reivindicado no ponto 1 acirrai móveis estofados ou não, assentos de
ue franqueia ou impede a saída do
móvel na primeira; a peça fixa caracterizado por serem disposto os veículos motorizados e outros.
ás e do líquido nele contidos, pul- outra
é
um
pente e a peça móvel um dis- discos no eixo vertical do rodízio, en(Privilégio de invenção),
.erizados, uma abertura rosqueada positivo
tre a parte do alto, de fixação ao pé
u provida de meios que permitam tante. portador de um elemento cor- do
Pontos Caracteristitoos.
móvel e a parte giratória inferior
tamponamento do reservatório com
Em resumo reivindico tara o pre-,
de
apoio
das
rodas
ao
cria°
—
tudo
in elemento obturados, de fácil re- 29 — "Nevo tipo de Roçadeira Cie
rade e que atue, por compressão, Pastos" como no ponto anterior, ca- como substancialmente descrito, nos sente pedido os seguintes pontos ca.
',bre uma arruela de vedação, a racterizado pelo fato do pente ser relatórios, graficamente mostrado nos racteristicos:
In de proporcionar um fechamento vasado no sentido longitudinal e os desenhos inclusos e reivindicado nestes 1 — Návo tipo de capa protetira
rfeitamonte hermético ao dito re- dentes serem foridirlrn nas pontas onde dois pon tos caracterizados.
para colchão da &Oda a esPikie,
e••••••n•••n
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au:ha da liadeb

vais estofados ou não, assentaa dei dito magma
. do atuador, o oeletivamen- tiros de ralo sabre a dita ponto aco- porte detectar de borda de:ovai/rd
veículos motorizados e cutros, consta» to operável para for:mesma aluirlo a piada; pela dita tira de duas cama- com a dita ponte; na detectar ao
auída de pano, plástico, couro-nano, una doa ditam atuadares, ao verli le ir- das; um terceiro :amoite se rotim- os-da ajustável ao longo cio dlta eaa
aiorraCee, ou do qualquce outro ma te- aa o deslocamento do dita prima dando lateralnienta da dita tira para porbte de detector e operacionalmenme l a:armoriado ara Marra forraato e d e tactor de borda de avia ria:iça-o nen- além da dita ponte; um terceiro
te aracciaalo com a tiorsla controledes
atada tamanho desejados, cara ctera- tra, para destacar o suporte associa- Vector de borda acoplado com a dita da tira em avenço do dito sugarte
ndo pelo fato da dita capa se arrol e do numa direção oposta à direção do borda de *contrate da tira c montado faca, e destacável de pealMau
'ame eacilmanta saibre o colchão a Ou- 1 dralocamento da dita tira de primei - sdbra a dito terceiro suporte para neutra ao veelticae-ae o dracconicata
Irra, fonnando unia, 'auferi, poça, além ro revestimento; uma tubulação caa- ajuate lateral da dita tira; o dila lateral da tira; c um amam mepa
'disso por ter uma abertura longituall- 1 regada com fluido hidráulico Ensi- tripeiro detector acnclo cicalacával
uso Interligando o dito dttactor a a
nai_ obturada por um alia ou outra ' do a entremidatle oposta do dito Md Urna. pa : ii O o mama aia ropmeta na dito atuados- e operava', ao veia:Dama
l atirlacie de facho mia itnnatia a !melro atuador com uma extremidada-anrc deelarme •• n 1 ., aa dita: nal se o deslocamento do dito detectem
r ; :- ;ictra rj'..o da paeira.
do dito segundo atuadim desse moda, quarto ama 'cr a fa d ao hidrau
de borda de uma posição neutra, para
oaa dito temem, controlar o dito atuador para deslo- e -- Nay° tipo de capa prot edall 1 ao vorificarase o acionamento do um oparaval paa.
aa: a colchão de tada a espécie, mó- e outro atuador, o atuatlor aposto é suporto latero'num e coa relaaao a car a dita- ponte lateralmente cai
me catoracaces ou não, aasentaa de ,' operado correapandentemente miaria) dita tira; uma quarto smeorte a,.. t
direção e vali carreaponaendre ao
eajetdra raatcriza.clos e outras, amam- a . direaam e grau; as dtapeatmos millu tendendo lateralmente da dita ara deslocamento lateral da Gira.
, 2f/ -0 ainda de acdrdo com o menta laterais ae accplando com a tira do continua de segundo reveetimento an- a - Dispealtivms, Ge coutam:dm:e
a pelo fato dg, dita capa dar mais ; núcleo em avanço doa dtspositivos tecipadamente sies clitoa diaptadd-sas com o reivindicado no ponto 7, asmaialet arecia aa bardaa do (VaWrio, , aplicaticars do adesivo; um tomelao do preseionamenio por último anencia- ractuarados por inalatram (le
la ido ao riammo ecrnpea ara ardjesta il. atuador a aluido hidratilico ligado nados; um quarto detactor de barda placas rotativamente moninclap Mirara
:le amo. li com os ditos dispositivos guias para adaptado com uma borda de contrata a dita ponte de cada lado cio
,
3 - Nt3vo tipo de capa protatara acionar
o último para deslocar a tma da dita tira continua do acamado ri:- contínua; e suportes de faca intutiao :a cateaão da toda g aapécie, dad- 1 núcleo lateralmente; e um anuncio vestiam/iro carrespondrate as
plicas se estanciando entre as dita::
:m is csamanslos eu não, asamitas il • ;regulador ligado com o dito aeaundo bordas de contraia prillleiram2i1:: placam a aaletivainanta laaaltotdea ara
ee reulca, motorizados e outras, C--3;?.e• ' letector de borda e entre a dita fon- Mencionadas; e montado aalart o dita paricão caorectraial caem o tira, mia
. erlaado como tudo ,autaaancialmanto e e o dito terceiro a•tuador e opa- quarto suporte para ajuste lateral Chi de cada vez, pala rotaçãa elas dimes
eMecritn e iluetrndo nas deacname pSi mável. ao verificar-se o daelocamanto tira contínua de ae-gundo revestiriam- placas.
anaao.
do dito segundo detector de sua po- to; o dito quarto detectar sendo des- 9 -- Dispositivas, ele conforrnida-1;,
sição neutra devido ao deslocamento locavel de uma pcsição neutra em com o relidnelicada no ponto '7, cts
, do dito segundo suporte, para fome- resposta Fia destacamento lateral da raatariaculas par ineltúrcaa uma )7:ma
O7 cer fluido ao dito terceiro atuado': dita tira continuo de segiaulo ravea- eabre o dito suporte de faca ecoadTatRiaa0 N 9 l.019
numa dii ação para operar o último timento; um quinto atuado': a Doido vel com a dita laarda controlada para:
De 14 da dezembro de leal
1 para acionar os ditos diapeed Umas hidraulico operam:a para ti esloear c aparar a moamos ao vcriaicar-:.c o ea >
funcionamento Ca CV:..) datactar s'm
-. E.111.erz,:rxtz: C arruga Mn g Tacha l- r guias para deslocar a tira núcleo la- dito quarto suporte latamilmenta
aje PA, Inc. alatadas Unidos Am ále3. teralmente na direção e em grau relação à tira contínua do seminda borda ou da dito aarva-mccandarem.
correspondente ao deslocamento do revestimento; um terceiro regulador 10 — Diapaaitiome da conacriniamit.
Titulo "Aparelho formador de iirls ;
ligado com o dito quarto detectar de C= o reivindicado no perita caa
de primeiro revestimento.
aontísmaa de camadas múltinlicas ll tira
2 — Dispositivos de alinbamenca barda e entre a dita fonte e uma matará:actos pato fato do dite ataa-eam dispositivo para alinhar maa- de borda eu manem, de conformida- extremidades do dito quarta ata:miar dar
:Til"' 1.1/11 attlactor a falido hietraamais",
de com o ponto 1, caracterizados pe- o .A extremidade °pasta clo dito monta tico.
lo fato de cada regulador ser ope- atuador; e seletivamente operável pa- A equerente reivindica de aca: ao
tlariviMaio de Joivenção)
rado a vácuo e cada detector con- ra fornecer fluido a arn das ditas
Pontos Característicos
trolar o grau de abertura deuma - quar to e quinto atuadarea, no veri- com - a Convenção Internacional e o
1 — Um aparelho para conjugar ti- Lenda na, tubulação de vácuo ligada ficar-se o deslocamento do d1to ipuir- Art. 21 do Decreto Lei n9 7.903 cio
ras contínuas de papel numa relação
te datector de borda de auca ra`lelãa 21 de agasto da 1e:‘_5, e pripridaaa
o regulador aseociado.
aobreposta para formar uma tira de com
3 — Dispositivos do alinhamento neutra, para deslocar o auporte ase, cio correarandento pedido deomataaa
(rapei do varaeas canaaclea. e do tipo de borda ou margem, conforme rei- ciado numa direção opsoitie à diraaãO na Repartiçã-a do Patantms nan
eaincipj ali-encalavas para catrais vindicadas no ponto 1, earacteriaaaos do deslocamento da dita tira de se- dos Unidas da América, em 14 de de7oremi-ninente urna primeira tira pelo fato da cada suporte incluir um gundo revestimento; unia ttibialraar zembro de laaa, raM
Rio de Janeiro,
o reveatimento de um dispositivo atoo graduador se estendendo late- carrooada de fluido hidad..silico Ralacura prederaasiva ri/ en
ralmente da tira continua, cada de- do a eatreraidade oposta do dito
aPtiaar adasivn à uma superfície da tactor sendo apoiado sabre um aopora quarto atuador cora urna extremidade
Tdal'ilafta N 135.5aa
dirc — redaapa, o disamaitivos para to dcalecável Co longo da eixo gra- do dita quinto atuador emp Canse)erlareadvainto przirmar a tira de duado aseaciado; dessa forma Po no- Mie-nela do que, no verificar-ao o
De
10 de janeiro Ce laeal
mavratimenta
a, ruaerfície ree Moca laterais doa, datectorae podam acionamento de um ou'do outro atua15-cri.: Colgata-Palentaiar C-irammeo
eastida, do acicelvo da tara nalelça ser coordenadas preliminarmente ao dor, o atuador oposto é operado corratados Unidase daAdiariam
taaaa deasnar uma tira de chias cama-- início cia operação de formação.
respondentemente em direção e eram;
'Ma, o aperfeiçoamento caracterizado 4 — Dispositivos de alinhamento cle um sexto atuados' a fluido hiclaanace Titulo: "a7asarlyes ou i(3 -17W,),5 o10 o
camareendar diapa altivos do ali- barda ou margem, de acdrdo com o liga-do com a dita poma poro- acionar fiaria°, em refazia aparta o patareasaa
'lra.lata da .‘_.,• 0a ou memora '1.1.- ponto 1, caracterizados pelo fato do a última para deslocar a dita tira .dc para, fabricação das messr.as".
alulada toa patra.also aunar:te se es- material prooes.sado ser constituído duas camadas lateralmente; e 1105
apd:doado lataralinonta da dita eira par bobinas de papel; suportes late- qurto -regulador ligado com o dito em:- privilégio de Invançao.
»aa malermira reemstimanto; um primei- ralmente ajustáveis para cada bobi- cetro detectar da borda e entre a dita
Pontos carecterisl
ao a lai:PM:dr da toada acoplado man na ou ralo; um motor elétrico rever- fonte e o dito sexto atuatior e ope-- Urna maaria doida oinaa'a e
¡ama kordm, do Contrate da tira 0.3 na - sível para deslocar lataralmente cada rável; ao verificar-se o . ckslocaniceito
Co
-niavel,prf do
(aleiro rammtimmato o montado aaart suporte e dispositiva% int-a-raptos:ao do dito terceira detector de sua po- te.s e tabletas do deter-mata rirld'dea
,; a a lam F)2:2c3!_72 ouporto cara ajunte de amaça* ajustável controlando a sição neutra devido ao dealcaarricata cm uma, caixa ou raciaterda rana-a:.
Met emaddc atta Man de primeiro ee. operação das dispositivos motrizas do dito terceiro suporte, para fooate- caracteriza da p`,T centrar '
.d2-dt'd:ad:atad o ddto prlenairo datarao. 2.m:to:Autos e operáveis por uma /ra- cez fluido ao dito sexto atundar numa corno de rreina mamei, toada rmcpeada restam dasIceMeal cie uma bina ou ralo; quando o ultimo é dis- direção para operar o último para co dianteira ra.mtelada, ca-'-. a gama,.
i wallljes 'andam can coa pealiênala, do posta num suporte lateralmente afas- acionar a ponta para deslocar a tire, Uivemo, da forma de:alada
dleMapamanaa lataral da. dita tara de tado da gama de contrate (2,,trs dis- de duas camadas lateralmente aem face da tablata dctara,cata, ar...da,
ataamdaao raveatimento
alinhadares de borda, para direção e grau correspanderataa co paatarlor, ciiapodt1vc' de demallee
prematamminada; uni palmeara positivos
ativar os dispositivos motrizes asso- deslocamento cio tira Me seoundo re- união, -e uma acena latarr., rameada
tu: dor a fluido hidráulico opaaaval ciados para dicalocar o suporte con- vestimento.
Ainda a forma interna do reciaarute
{amai &atacar O dito priaaoiro &mar- trolado lateralmente para localiza? o 7 — Um aparelho para conjugai: da matriz no qual a matriz deva ae..
lataralmanta da dita tira eia
rala daratro da dita gama de can- tiras contínuas cle papal numa rela- usada.
aaelda, ramcstleamota; um mountaa ara treala
sobreposto para formar lirne tira 2 — Urna matriz cie acareio com
porm ae ceceai:ha:da lateralmente cia 3 — Diapasitivos de alinhamento do ção
panai de várias camadas, do fano o ponto 1 carrateriaaela ramana nela
eaer,12ndo detectar de I borda ou margem, da acareio com o de
inclui dia-positive:a para marido o dispositivo de fixe cão é constitailao
aooplado com uma trarea dor pacata X, oaractealesevaam polo feto de:3 quebordas
de contrate coaraormandantea por uma placa inata:da:e armaimad...e.
ao:otrôle da dita tira carrespoeldente ditaa diarmaitivaa guina marcen r.onatia as
doo tires continues em lintattrata • no a'ad'PO, real airn raeldiala rad:cada ma
barda da cantrale ela dita tala de tufai:em por ura ralo ae cliraadlem
lotarei durante a formação da Paz tal placa metálica exposta a Lace
ariztaelro raveadaraanta a ineatra 86- (3 cio
aliaammenla do papel de várias camadas; dispam- posterior da matriz.
— aM eamattimaat
a
laajust
lundo
rsunri.0
b rr o dita c
de borda, mi maroeta, de aceaCa com Uvas para subdividir lateralmente
3 — Uma matriz de acarai° coai
mas:Minei:na da dita tira; o dito ac- o ponto 1, caracterizados pela fato tira e aparar a borda não contralada o ponto 2, caracterizada porque nela
soirao datacCa ao torela sonda dam- de dito aparelho incluir diapaaitives da mesma caracterizado por compre- a placa metal/eu, tem entorses molaneaval do uma peremfla ramoden aar. :pame n- t.--.--w.-am praarmaivernanta rima ender,. em combinação, tun auparaa do dadas em aT em seus Mdra coa:atam
daatrameradm
a- Ida), cardam da aommindo reveetiatenta faca se estendendo tramam:man-mate 4 — Unia matria de acardb crer
acr eaarda!a
da Odes em, da unia traiatdrlad; do uma fonte do abastailinento, dia- em relação à tira continua; facas qualquer dos pontos preccatautas, ca2rec,.etu pni:. .^.11a; um &apulai* atuador poaltiame paru aplicarem adesivo pro- lonseitudinalmento ajustáveis em ra-, racterizado porque
zoada:lura:a cpardvalp paaa : aarealsartiente à suparficie emicata da laçao ao dita suporte, de acardo carn; um produto da rança!, de riria
.laalacar o
tira okalao da dita that contínua, e larguras de corta pró-estabelecidas noa epoxi líquida à alise de um bisa-alta
'Mi:atm:anta da data tema llana f.anta diammithms para prcraressivain.ente tira, e incluindo uma faca para apa- e uma polia mina.
ao fluido .x.24-,-,m1izo azâ aerame.Uo; um exercerem pressão sabre a tira do se, rar a borda "não controlada da tira;
samsdo co:;,
5 — Urna, matriz
reaimeiro no-ala:dor limataa cem sa dito, gunda revestimento contra a rapei:ri- uma ponte transversalmente disposta :malquer dos pontos pie : c:Mem e ea•
artairho dadpraar C-) Iraria o entre cie esta revestida de adesivo da em relação à tira e suatentanio
materivada porque
ta a.
,a dita, fonaa da fluido hidrá ulica e tire, núcleo para formar uma, tira dito suporte de faca; um atuador et, um produto da reação
a•• •
extromadada t2.15 dito primaira continua de três camadas; uma min- caia para deslocar a dita ponte ta te- eponi liquida a base as , arn
e 11 e omidado (Ma zda do to lateralmente deslocavel; disposi- malmente em relação à tira; uni su- e um endurecedor, que é um plectata
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densado de uma poliamina e uma dorso da matriz, de maneira a ser de modo a não haver derramamento - 9 — Processo, de acôrdo con'l ci
resma epoxi liquida, e contém uma encaixada no corpo da matriz. com substancial da mistura nas paredes ponto 4, caracterizatã pelo fato del
carga inorgânica insolúvel em água. os orifícios roscados expostos à face do recipiente de reação, mas em ve- ácido ser um ácido triflúoracétiS?.
• 6 — Uma matriz de acôrdo com posterior.
locidade de fluxo que removerá os
10 — Processo, de ác3ido coln
qualquer dos pontos precedentes ca16 — UM processo de acordo com vapores de éster tão depreEta quanto
racterizada porque a resina epoxi é o ponto 14, caracterizado porque a o mesmo é formado, um catalisador ponto 4, caracterizado polo fatoi do
um produto da reação de uma me- placa é suspensa no lugar correto no convencional para uma reação de ácido ser o ácido clorocliflúoracoilico,,,
nos proporção de uma resina, liquida receptáculo suporte, antes do endu- acetfenio, um inibidor convenciona,
11 — Processo, de acC,rdo c 5, doo
de disfenol e uma proporção mentir recimento da resina, por meio de pa- de polimerizaçâo, um diluente inerte ponto 5, caracterizado pelo fato
de um precondensado de urna polia- rafusos nos orifícios roscados, para- convenc'onal, aquecimento desta mis- ácido ser o ácido trifhlorpropiqcoo;
mina e uma resina • epoxi liquida
fusos ês.ses que são suportados por tura em urna escala não mais ele12 — Processo, de acCirclo cosi
base de um bisfenol,. e a matriz in- uma peça de ligação rígida que e vada do que o ponto de ebulição do
clui uma maior proporção em peso exatamente locada com relação ao ácido parente e não mais baixa do ponto 6, caracterizado polo fataaí do
de uma carga sólida ou dura insolú- receptáculo suporte por pinos ou ca- que o ponto de ebulição do éster pro- ácido ser o ác:do trifiúcpbutirigki
vel em água, tal como o carbureto vilhas de locação que cooperam com duzido, varredura do éster tão rápido
13 — Processo, de acerdo colin
de silício.
orifícios complementares na borda do quanto é produzido fora da zona de ponto 7, calactelizado rrzlo fatiP
7 — Urna matriz de acordo com receptáculo suporte.
reação pelo fluxo de gás acetilênio ácido ser o ácido trifldarvaléricd..11
qualquer dos pontos precedentes ca17 — Um processo de acordo com separação do éster produzido e ácido
14 a-- Procsisso, de acCrdo com c
racterizada porque a resma epoxi os pontos 15 ou 16, caracterizado por- arrestado da corrente de gás, conum, produto da reação de cerca de que a matriz é removida do receptá- tendo um veiculo de gás inerte e gás ponto 8, caracterizado pslo fato da
95 partes de um éter poliglicidilico culo suporte amós a resina erioxi ter acetilênio sêco pe l os de p ósitos ou acido ser o ácido triflOorcepróico.t
liquido de bisfenol, cérea de 9 par- solidificado, pela colocação de rara- tropas frios, recirculaoão do acetilé
15 — Piocesso para it prepaticãe
tes de um precondensado de um po- fusos para aparafuzar nos orifícios nio para a zona de naná:o, separada continua de trifidaiacetato de viila,
'lamina alifática e um poliglicichlico rosca-dos uma paralela à face noste- do ácido condensado e éster por des- caractelizado pelo fato de se evaUdar
líquido de bisfenol e cêrca de 65 par- dor da matriz e rigidamente distan- tilação, recirculaoão do dito ácido o sistema, passando g::s
tes de carga inorgânica insolúvel em ciada ou afastada dela, orifícios da para a zona de reação e remoção do sêco pelo mesmo, bo.bulhar urna corágua.
berra através dos cmais os parafit- éster produzido do sistema.
rente de acetilênio saco na velo'cl1a,
8 — Uma matriz de acôrdo com 'os passam e porcas Ware os Parade 400 cm3 por minuto por uma
qualquer .dos pontos precedentes ca- fusos adentados !le ra enaai gr com o 3 — Processo para .a nreparacão mistura de ácido triflúcracético, óxiracterizada porque a resina epoxi é 'ado da berra mais afast e do d g face continua de ésteres alifáticos halo- do mercúcio e sulfato morcúrio, hia
um produto da reação de uma com- posterior da matr'e e gradualmente genados vin í licos da classe represen- droquinona e óleo mineral, aquecer a
posição de • resina compreendendo levantando a matriz (lb recentárido t o da pela fórmula
mistura até cêrca de 45 9 C. remover
O
urna mistura de resina que inclui um sunoate nelo s aarafuae mento da, H
os vapores de triflUoracetato
éter poliglioidilico líquido de um bis- narras Gr i ma contra, a borra.
C=C-0—C—R",ondeReR' nula conforme são formados na .corfenol e uma carga insolúvel em água
18 — Um p r oces s o de scérdo com
o
rente de gás acetilênio sêco, passar
tal como o carbureto de silício( cuja a ua l auer um dos non l-os 1a a 16. ea- a
esta corrente de gás e vapores j'por
mistura tem uma viscosidade de... racterizado Porrile e m o triz é m- er- R R'
depósitos ou trapes fr'os, os da is
5.000 a 65.000 centipoises. e um en- c e da de modo a indicar o recentlcondensam
os vapore3 de ácido ridurecedor que é um - paecondensa do aulo sp norte e a orientarão em que são escolhidos do grupo, queltonsiste finoracético arrestado e os vapores
de
alcoilas
inferiores
e
suas
MisII,
de éter poliglicidílico líquido de um foi feita nêle.
turas e R" é escolhido do grupo, con- de trifhloracetato de vinila, removêbisfenol e uma poliamina alifática
19 — Um processo nera fazer urna sistindo
de um álcoila inferior suas- los da corrente de gás acetilênio, reendurecedor êsse que tem uma vis- antriz para a feleric e rg o de s elion atituida por halogênio e usa alcona circular o acetilênio para a zona fde
cosidade 'de 5.000 a' 10.000 centipol-- i-es em um n
separar o ácido triflãoracé- ses.
Pomo d e-crito e ilustrado nêste Pe- inferior substituida por halogên:o reação,
mistd, caracterizado pelo fato de tico condensado e éster de trififioraPatente.
.
did
o
de
9 — Um matriz para a fabricação
compreender o borbulhamento de cetato de vinil& por dest i larão em
de sabonetes em um' recipiente de . 20 — Traia -m o triz nroduzida nelo uma corrente de gás, contendo ace- seus respectivos pontos de ebulição,
matriz substancialmente como aqui ”rocesso de rc d rd o com qualouel um tiiênio, sêco e um veictilo de gas
recircular o ácido triflúracéticomse-;
dos no ritos l o a 19.
descrito e ilustrado.
p arado para a zona de reação e rerto de Jane'ro, 10 de janeiro de ineste por uma mistura de um ácido, mover
o triflúracetato de vinha,,
escolhido do grupo, consistindo de
10 — Um processo para lazer uma '962.
ácidos caprólco. valérico butirico. ristema.
nii
matriz para a fabricação de sabonepropiônico e acético halogenados. em
tes e de tabletes de detergente sin—
Processo
para
a
preparalão
uma velocidade de fluxo de Modo e
tético uri um suporte particular caTÉR1VIO l%19 135.678
não haver derramamento substancial continua de clorodifluoracetato',7,-,de.
racterizado por compreender a fabriDe
16
de
janeiro
de
1962
da mistura nas paredes do recipiente vinila, caracterizado pelo fato de se
cação em um material apropriado, de
o sistema, passando gás
um molde principal ou mestre pare
Pontos característicos: "Processo de reação: mas em uma velocidade evacuar
a tórma exata desejada para uma Para a preparação de esteres ha)o- de fluxo que removerá os vapores de trogênio séco pelo mesmo, borbul ar`
'éster tão rapidamente quanto são uma corrente de gás acetilênico s Co;
face de sabonete, a colocação de tal senados".
formados, um catalisador convencio- em uma mistura em uma velocid e:'
molde principal ou mestre com face
Privilégio de Invenção.
nal para uma reação de acetilênio. suficientemente rápida, para remó er
para cima no fundo de suporte reclorodiflúoracetato de vinila co'
ceptáculo ,e a moldagem de uma maRequerente: 1VIonsanto Company, um inibidor convencional de polime- oforme
é formado, mas suficienteme
rização, um diluente inerte conventriz de resina epoxi no suporte re- Estados Unidos da América.
cional. aquecimento desta mistura em te devagar, de modo que não hb,ja
ceptáculo sôbre o molde -principal ou
Pontos característicos
uma esca l a não mais elevada do qiie derramamento substancial nas pare--mestre.
des de um recipiente de reação, com- !
1 — Processo para a preparação o ponto de ebuli aão do ácido parente preendencio
11 — Um processo de acordo com
a dita mistura o áoilci*_:
de ésteres alifáticos halo- e não /MN baixa do mie o ponto
o ponto 8, caracterizado porque o continua
ebulição do éster- produzido. varre- clorodiflúoracét'co, óxido' mercdr ii oo,
molde principal ou mestre é feito de oenados vinilicos, caracterizaco pelo dura
do éster tão de pressa ouanto é sulfato mercúrio, hidroquinona
fato de se passar uma corrente de
resina acrílica.
óleo mineral, aquecer a dita misttita.,
12 — Um processo de acordo com _-;ás, contendo acetilenio seco por uma nrodwido fora da-zona de reacão até 859C a 959C, remover os vaporps.
aquecida de um ácido mo-, pelo fluxo do gás acetilênio. separao ponto 10 ou 11, caracterizado por- mistura
clorodiflúoracetato de vinila
que a matriz moldada em uma resina nocarboxilico alif ático, halogenado. ção dó éster nroduz l do e ácido- arras- de
são formados na corrente
epoxi líquido à base de um bisfenol anidro, um catalisador, uni inibidor tado da corren t e de gás, contendo forme
de polimerização e um dilue/1U iner- acetl lênio sêco e 'um veículo de gás gás acetilênio sêco, passar esta
e uma poliamina.
de gás e vapores por denósitips,
13 — Um processo de acôrdo com te, separar o ester e o 4.cido arras- inerte nor denósito ou trones frios. rente
trapos frios, os couás condensam
qualquer dos pontos 10-12 caracteri- tado da corrente de gás escorrendo revirmilacão do acetilênio para a zo- ou
vapores de clorodiflúoracetato de ,
zado porque a resina epoxi é um da zona de reação, recircular a cor- na de rea o ão, sertaracão do éster e os
vinila e vapores de ácido clorodiflão-,,
produto da reação de uma resina que rente de gás, contendo acetilênio sêco doido condensado por destilarão racético
arrastados, removê-los da
compreende uma mistura de resina para a zona de reação, separar o fraccionado, reci r cul anão do dito ári- corrente de
gás acetilênio, recircultir.,
éster condensado e ácido. recircular do p ara a zona de reação e remoção
que Inclui um éter poliglicidilico
o
gás acetilênio para a zona de r0-..j
quido de um bisfenol e urna carga o ácido para a zona de reação e re- do éster p rodu oi do do sistema.
ção, separar o ácido clorodifhlora
,
insolúvel em água, tal como o car- mover o éster do sistema.
4 — Processo. de -acordo com o tico condensado e éstea de cloro
2 — Processo para a preparação ponto
bureto de silício. mistura 7essa que
3,
caracterizado
pelo
fato
do
flúoracetato
de
vinile
por
destilatem uma viscosidade de 5.000 a continua de ésteres alif áticos halo- ácido ser um ácido acético haloge- em- seus respectivos pontos de ebu
65.000 centipoises. e um endurecedor genados vinilicos da classe represen- nado.
ção, recircular o ácido clorodiflúorga .
nue é um precondensado de éter no-- tada pela fórmula
EI
O
5 — Processo, de acôrdo com o cético para a zona de reação e t%liglicidilico líquido de um bisfenol
mover o clorodiflúoracetato de vinf;_la'.•
uma poliamina alifática, endurecedor C =C-0—C—R",ondeReR' ponto 3, caracterizado pelo fato do do
sistema.
ácido ser uni ácido propionico haloêsse que tem uma viscosidade de...
R R'
genado.
17 — Processo para a preparaçao
5.000 a 10.000 centinoises.
14 — Um processo de acordo com são escolhidos cio grupo, consistindo
6 — Processo, de acôrrib cone o de ésteres halogenados conduzido
qualquer dos bontos 10 a 13. carac- de H, alcoilas inferiores e suas mis- ponto 3, caracterizado pelo fato do substancialmente, conforme descrite
terizado poraue o molde princinal ou turas e R" é escolhido do grupo, que ácido ser um ácido butirico haloge- em qualquer um dos exemplos e pofr
tos característicos acima.
inestre e a sune r ficie interna do su- consiste de um alcóila inferior subs- nado.
porte receptácul o são providos corr tituída por hal(igênio e um alcoila
Finalmente, a , depositante reivibi.ii
7
—
Processo.
de
acordo
com
o
um fino revesti Mento uniforme de Inferior substituida por halogênio
dica de acordo com a Convelaolo Inum agente de desnendimento ou sol- misto,' caracterizado pelo fato de ponto 3. caracterizado pelo fato do ternacional
de conformidade corn:'"
tura apro p riado, antes da molclag,opa compreender o borbulhamiinto de ácido ser um ácido valérico haloge- o tar. 21 doeCódigo
da Propriedade
da resina eroxi.
uma corrente de gás, contendo um nado.
Industrial, a prioridade do corres-i1l
8 — Processo. de acordo com o pondente pedido, depositado na Re-V':
15 —Um processo de acôrdo coro veiculo de gás inerte e g'is acetilêniç
fr'rg' -- o ' o
c---ct-rizedo pelo fato do partição de Patentes dos Estados
qualquer um dos pontos 10 a 14. ca- réco por irra ro i s l ura . d a
• um ácido capróico halo- Unidos de, América do Norte, em 16
racterizado porque uma p l aca com monoc s -bç- o- --,
de janeiro de 1961 sob o n9 82.709.
um ar,ficio roscado é mol dada no
e
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I\À RCAS DEPOSITADAS
Publicaçao feitio, de acordo com o art. 109 e seus paragrafos do Código da P
853.760
C B G — COMPANHIA
BRASILEIRA DE GRAVAÇÕES

5,a 7C9

A NTA
CÂNDIDA
S

ropriedade Industrial

853.774

853.829

IFONVEGRAI

DIVAL

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Xtequezn,e: CG — Ccin ! lia BraRequerente: Dival — Distribuidora
sileira de Gravações.
Requerente:
de Valores S.A.
Santa Requerente: Fontegraf Editika Ltda.
Local: Guanabara
Cândida Ltda.
Local: São Paulo
- Nome de emprêsa
Local: Guanabara
Uuanabara
Class3: 50
8'33..721
Classe: 23
Classe: 53
Aplicação: Prestação de serviços de
Artig s: da casse.
Artigos: Artigos da Classe.
distribuição ae valõres.
853.770

CBG

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Requerente: CBG — Companhia Brasileira de Gravações
Local: Guanabara
Classe: 08
Artigos: Aparelhos fotc oxáficos, aparelhos projetores, aparelhos reproclu- •
discos gravados, discos sonoros, Mines revelados, fitas gravadas e gravadores.
853.762
Requerente: Salvador Francisco
Barbosa.
Local: Rio de Janeiro
Classe: 50
Aplicação: Publicidade e Propaganda.
853.764

CORINGA
Requerente: José Felipe Irmão
Ccmércio S.A.
Local: Minas Gerais
Classe: 50
Artigos: Artins da Classe
lyobirair e Empacotamento'
Irmãos

DES-FIL
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerente: Clan — Indústrias
Químicas Ltda.
Local: Ri 3 de Janeiro
C asse: 2
Artigos: Apanha-môsca, bacterecidas
Requerente: Agência PeriodistIca La- para fins sanitários. bacterecidas patino Americano Ap - a Ltda.
ra fins e uso na veterinária, baraticiLocal: Guanabara
das, colas para apanhar insetos, colas
Classe: 32
para • apanhar moscas, colas para
Artigos: Revistas, livros e publicações ins sanitários, defumadores, desinf eantes em forma de sabão, desinfeimpressas.
antes líquidos, desinfetantes cm pó,
853.765-768
lesodorante,s para geladeiras. das-do:antes sanitários, fertilizantes, formicidas, fungecidas, inseticidas, sa'cão para fins veterinários, soda caustica e laticidas.
853.772

APLA

PPP . — PERSIN — PERRIN
' PRODUÇÕES
CINEMATOGRÁFICAS LTDX

- ;indústria Brasileira -

-,

E

Requerente: PPP-Persin Perna Produções Cinematofráficas Ltda.
atequerente: Supermercado Peg-Pag
Local: Guanabara
S . A.
Nome de Empâsa.
1
Local: São Paulo
853.773
Classe: 25
Artigos: Imagens e gravuras, estátuas, estatuetas, estampas, manequins
C análogos. Quaisquer obras de pintura e escultura não incluídas em
outras classes.
Classe: 26
Artigos: Artefatos de madeira, osso
ou marfim, nft 3 incluídos em outras
Classes.
Classe: 27
Artigos: Artefatos de palha ou fibra,
não incluídos em outras Classes.
*Classe: 28
Antas: Artefatos e produtos acaba- Requerente: Contacta Engenharia de
Instalações Ltda.
dos de Origem animal, vegetal e mineral não incluldos em outras &risses;
Local: Rio de Janeiro
artefatos de substâncias químicas não
Classe: 8
Artigos: da classe.
incluídos em outras classes,

FAZENDA sd.o OONÇALO.rON 3a
9
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Requerente: Benjamim Zom
Irmãos
Local: Espirito Santo
Classe: 41
Artigos: da c asse:
853.776

Requerente: Emprêsa Gráfica da
itevista dos Tribunais S.A.
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Publicações impressas em
geral, a saber: Catálogos, crónicas
impressas, livros, programas impus5 S. revistas e rcmances impressos.

ILFORRINT
Brasilelra
Requerente: lierc-ntil Int3rfoto Ltda.

Local: São Paulo

Requerente: Emprêsa Jornal do
Comércio S. A.
Local: Pernambuco
Classe: 50
Services: Televisão.

;03.777

0'0

Classe: 8 — 25 e 28
Artigos: Antenas, acumuladores, alarmas, auto-falantes, binoculos, candansadoi es, discos giavados, tataes
revelados, fcnógrafos, intercomunicadores, lâmpadas, máquinas de filmar
e fot.grafar, pilhas, projetores de filmes, rádio emissores, rádio receptores, slides, telev.sores, tocadores de
discos, transistores e válvulas.
Albuns de fotografias, cópias fotográficas, cópias fotostáticas. Cópias
heli.-graficas, fotografias, prospectos
de fotografias ou , desenhos.
Aros para óculos, fl ima virgens, micro-filmes virgens, filmes de microfilmagem e peliculas virgens.
853.832
COlig RCIAL ALIMIZZ 13014

Requerente: Industrial e Comercial
Albaneve Ltda.
Lccal: São Paulo
Nome Comercial
th:.J.bã3

Requerente: Emprr-Nt Jornal do
Local: Pernambuco
Comércl, S.A.
Classe: FO
Corviços: Televisão.

Requerente: Jo.sé Eclua: tio C: rru1
Local: São Paulo
Classe: 32
Artigos: Películas cinerna.tograficas.
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853.845

853.862

0`?

Requerente: Cia. Ferro BrasItelro
Local: Guanabara
Cesse: 5, 11 e 28
Artigos : da clr soe ( genérico

Itvtiuerence:j Comercial de Sacaria
Mar-Sal Ltda.
Local: São Paulo
C asse: 24
Artigos: Sacos, sacas, sacolas e bõlsas
8á3.829-244

JOWNSON.
,"k..
Uop Johnson Division
' Requerente
Local:, St. Paul, • Minnesota-USA

Requerente: Induchenil-Indústria de
Ctrenile e Tapetes S.A.
Local: Guanabara
Classe: 34 e 37
Artigos: Colchas de chenile, tapetes
e insígnia
853.838

CONFECÇÕES
SAO BENEDITO

Requerente: Confecções São Benedito
Ltda.
Local: ta uanabara
Classe: 36
Artigos:- da classe (genérica)
853.837

Requerente: Fundo Mútuo Vtituroso
Emprêsa Administradora de Bens
Móveis S.C.
E,stabeieco em: Sã, Paulo
Nome de Emprêsa

.
Classe: 6
Artigos: ' Bombas para todos Os -fins,
brocas mecânicas, buchas de máquinas, cruzetas para máquir o filtros
para máquinas, furadores de inaqui.
nas, furadores mecânicos, máquinas
oombeadoras, máquinas para fabrioação * de filtros, máquinas para solagem continua de pontos, mágainas
de solda da pontos, tornos "mecânl_os, tõrnos conjugados com máquinas
de ponto.
Classe: 50
Artigos: Serviços de perfuração, de
• oços e de poços artezianos, sonda-;en.s, serviços de bombeamento instaações e montagens de equipamentos
.-i aparelhos para senas:men ti e ti atamento de 'água, construções, earava.
;eles, terrap:anagem, arruamentos,
engenharia e assistência técnica.
Classe: 8
Artigos: Apare hos de desmineralização, aparelhos filtrantes, aparelhos
.oldadores, fios plásticos, filtros nut_maticos, filtros pa:a captação de
agua para poços em geral, para fins
industriais, para rebaixamento lençol
de água, para drenagem, para captação de agua superficial, para In:-,rodução de água no selo, para recar,' a de água dentro do solo, hidrantes,
.nisturadores de líquidos, níveis. reJistros para água, para canais, para
vapor, sifões, soldadores elétricos, torneiras automáticas, torneiras de compressão, vá vtrlas de comporta.
Classe: 11
Artigos: Arruelas, arrebites, arame,
araçadeiras, brocas, crivos, canos, conexões para encanamentos, cubos,
Jurvas de cano, extensões, fios metálicos, furadores manuais, grades metálicas, luvas para bombas d'água,
rales, r,oscas, rosetas, sifões, telas me.
tálicas, tanques, tubos para encanamentos, tubos para fins diversos, tubos perfuradores, telas 'de arame, trilhos, uniões, válvulas simples.
Classe: 16
Artigos: Argila, areia, argamassa, asfalto, cimento, ca', cré, estacas, ' estacas, estruturas, grades, luvas de
junções para construções, pedregu'hos, pedras preparadas para construções, tubos de concreto, tubos de
uso exclusivo em construções,
vigamentos e vigas.
Classe: 28
Artigos: Cabos, cordeis, correias,
cubos, extensões, esguichos, espalhadores de agua, graci an de material
Ilástico, filtres, telas de material
plástico. tubos, tubirações de material
plástico

ir

Requerente: Casa Masetti S.A.
Indústria e Comércio
Local: São Paulo
Nome de Emprêsa
853.846-847

tP

5,*

Requerente : casa Masette S. A .
Indústria e Comércio
Local: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Na, classe
Classe: 8
Artigos: Na classe
853.848

rtequerente: Gilberto Bottura
Local: São Paulo
Classe: 43
Artigos: Na classe
Artigos: Serviços de fotocópias, OTilas heliográficas. cópias fotográficas,
Artigos: Marca de serviços pcdissioArtigos: Café torrado, moldo e em pó
Requerente: Rubens Aguiar
Reouerente: Fábrica de Móveis
quetas, escrivaninhas, mesinhas, móveis para rádios, móveis para televi.
8a3.863

Req uerente: Totradora Piratininga
Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 41
Artigos: "Café"

Requerente: Ibraco S.A. — Coraércioo
Indústria, Importação
Local: RGS.
Ciasse: 4
Artigos: Algas marinhas, algodão era
rama, âmbar, asfalto, argila refratá.
areia para fundlção e mor:azi.
tica, asbestos, azeviche; bauxita, barbas e barbatanas de baleia, bor,aaaua
bruta, breu; cola, cânhamo, cana da
ilidia, cabelo ou cr.na, ánimao ;
rantes • animais, vegetais ou ininclais
erra bruto, cascas para curtir, cara
virgem,r cedas, cinzas; cortiça, ~hm, capim, cera animal ou 'regalai,
chifres, conchas, coral; espermacatee
enxofre, estopa; fo hagens, limas;
goma e colas em bruto, gorduras, gra.
fite e gualaná em bruto, ,gomalaca,
gatapercha; hervas em bruto; juta;
lá em bruto; minh_cas, madi apuo.
la, marfim, manganez, minérios, ma.
deis as brutas, acabadas, semi-ocaua.
das, aplainadas e compensados; ia"car; óleo de espermacete, ó l eos em
bruto; paina, parafina, pasta de papm, de madeira, de algodão ou, •,101,
¡Atiras, pelos de animais, penas:' -penugens, piassava, pixe, 'pôlpa; raizes,
mini, resinas; sébo, serragem; talco,
terra cota, turfa.
8M.864

c;PG,

Requerente: Totratora Piratininga
Ltda.
Locai:
o Paulo
Vossa.: 41
Art"Igos: Café
853.849
Requerente: Copimo-Copiadora Mogi
Ltda.
Estabelecido em: São Paulot
Classe: 50
Artigos: Serviços de fotocópias, c&
pias hellográficas, cópias fotográti-o
cas, serviços datilográficos, serviço
de revelação e ampliações.:
853.850
Requerente: Prodemo-Projetos, deS(50
nhos, modelos Ltda.
Estabelecido em: São Paulo
Classe: 50
Artigos: Marca de serviços profissltsnais de cópias, desenhos comercia/6
. . e de modelos.

ta
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Requerente; Emprêsa Campineira de
Requerente Peter Paul, Inc
Cinemas Ltda.
Local: E.:tados Unidos da América
Local: São Paulo
Classe 41
Classe: 33
.1.cqucrente: União Corretores de Artigos: 1 aticinios, leite liquido, leite
Requerente: Electra S. A. Financie?
Título: Cinema
condensado, leite desidratado, leite
Seguros S. A.
mento, Crédito e Investimento
em pó; manteiga; creme; ovos desiLocal: Guanabara
Local: São Paulo
N9 853.903 •
dratados, ovos em pó; queijo; conserNome Comercial
Classe: 50
vas de carne, de peixe, de vegetais
Artigo; Crâncro de Atividade
' Artigos: Serv:ços de crédito, financia.
extratos de carne, sucos
e
de
frutas;
N 9 C53.594-895
meato e investimento
de vegetais, sucos de frutas; pastas
(cióces) de frutas, geleias; xaropes
1\T9 853.905/907/908
r.s.....acip.s nutritivas; farinhas; especiarias; café; chá; mate;
, chceoLtc; cacau; condimentos culi7 7.,-Z
ná:les; pastas al:mentic:as; molhos;
_
I
Óleos comestíveis; gorduras comestiso:vetes; cereais
c
'
a"." -• :3; balas; bombons; pró;
- ::cs corítcrrip cacau
N9 853 . C93
Requerente: Decorações Modernate
.U2ctuerent:?: Companhia Mineira
Limitada
"Alcominas"
Local: São Paulo
Local: São Paulo
Classe: 40
Classe: 60
Artigos: Móveis de metal, vidro ou
r iços: Serviços relativos à assismadeira; estofados ou não, a saber:
-....cia técnica para uso, utilização,
acolchoados para móveis; =fadas
:lY.brica9ão e produção de alumínio,
para
Móveis; aparadores; armações
;ílt.mina e quaisquer produtos deles
sob forma de móveis inclusive para
.;•
derivados
escritório; armários; assentos acolClasse: 33
Termec
inotistrir,N
choados; balcões sla- forma de mó- Requerente:
Título de .rstib::crimento
•
veis; bancos comuns; bancos de igreTermornecânica S. A.
N9 853.896
jas; bancos de jardim; bancos eseoClasse: 6
lares;- banquetas; bares sob forma de Artigos: Máquinas e suas partes intemóveis; berços; biombos sob forma
Requerente: Jorge Fernandes Pimenta] de móveis; buffets; bureaux; cabides grantes, a saber: aquecedores de máLocal: Guanabara
sob forma de móveis; cadeiras de quinas; anéis, aros; caixas; caldelras;
Classe: 33
molas; cadeiras com radas; cadeiras compressoreá; comutadores; condensaAtividade: Conjunto Musical
comuns; cadeiras de balanço; cadei- dores; eixos; emboIos; engrenagens;
Requerente: Nelson Ribeiro Pavão de ras de barbeiro; cadeiras de dentista; fornos; juntas; máquinas compressoras;
Souza
cadeiras de escritórios; cadeiras para máquinas condensadoras; máquinas reLocal: Guanabara
banho; cadeira para enfermos; cadei- frigeradoras; máquinas secadoras; máClasse: 46
ras para inválidos; cadeiras para pa- quinas ventiladoras; máquinas produclasse
Artigos:
Na
ralitico; caixas sob forma de móveis; toras de frio e calor
.equerente: Companhia Mineira
artificial; molas;
N 9 853.900
caixas para rádio, sob forma de móAlumínio "Abominas"
motores; ventiladores; ventoinhas
veis; caixas para televisão sob forma
Local: São Paulo
Classe: 50
de móveis; camas com molas; camas
Classe 1
com rodas; camas comuns; camas Artigos: Assistência técnica, consertos.
3ubstâncias e preparações químicas
hospitalares; camas para enfermos; reformas e reposição de peças de apaUsadas nas inclú,strias, na fotografia
camiseiras; canapes; cantoneiras; car- relhos e máquinas de ar condicionado,
C nas análises químicas. Substâncias
rinhos, mesas (inclusive para refeições
è Preparações químicas and-corrosirefrigeração e ventilação
e para escritórios); colchões; coluvas e anti-oxidantes
Classe: 8
nas;
cómodas;
consolos;
criado-mudo
Classe
2
o
Aquecedores elétricos; apr,
cristaleiras; discotecas scb forma de Artigos:
Substâncias e preparações químicas
móveis; dispensas sob forma de mó- relhos de ar refrigerado; aparelhos de
Usadas na agricultura, na horticultuveis; divans; dormitórios; encostos ar condicionado; aparelhos de contrôle
ras, na veterinária e para fins saniestofados; escabelos; escanos; escri- de calor e frio; aparelhos de contrôle
tários
vaninhas; espreguiçadeiras; estantes; de _temperatura; aparelhos de refrige•
Classe 5
estofados para móveis; estrados de ração; aparelhos ventiladores; câmaos ou parcialMetais não trabalhad
cama; etageres; falcUstorios; gabinete ras frigorificas; estufas de aquecimente trabalhados, usados nas indúspara copa e cozinha; geneflexórios; mento; estufas para plantas; evaporarn
trias
guarda-casacos; guarda-comida; guar- metros; exaustores; fervedores; fornos:
Classe
Requerente:
Mecânica
Casali
Ltda.
da-loucas; guarda-discos; sob forma geladeiras; refrigeradores; sorveteiras;
instrumentos de precisão, instrumenLocal: Paraná
de móveis; guarda-roupas; guarda- termometros não clínicos; termostatos:.
tos científicos, aparelhos de uso coNome
de
Emprêsa
sapatos;
guarda-vestidos; mapotecas
lijam, instrumentos e aparelhos diventiladores
Artigos:
Oficina
mecânica
em
geral
so forma de móveis; mesas (exceto
dáticos
de uso exclusivo em jogos) mesinhas; Requerente: Emprésa Jornalística DB
Classe 11
N9 853.901
Limitada'
mesinhas de cabeceira; mesinhas de
ferramentas de tôda espécie (exceLocal: Guanabara
escritórios; mesinhas com roda; (Into quando partes de máquinas) ferraclusive para escritórios e restauranCl asse: 32
ens e cutelaria em geral. Pequeno
tes); mocho; molduras grandes, sob
artigos de qualquer metal quando não
Artigos: Na classe
forma de móveis; mostruários sob
de outras classes
N° 853.909
forma de móveis; móveis de cozinha;
Classe 16
móveis de jardim; móveis de varanMaterial exclusivamente para cons.,.
da; móveis para consultórios; móveis
truegto e adôrno de prédio, estradas
para hospitais: móveis para igrejas;
,s,tc. como cimento, azuleijos, ladrimóveis para rádio; para sala de janlos, telhas, portas, janelas, etc. não
tar; móveis para sala de visita; móincluídos em outras classes. Papel
veis p ara sala de espera; móveis para
para forrar casa
televisão; móveis para veículos (não
Classe 17
sendo partes dates); oratórios quanArtigos máquinas e instalações pla,.
do
móveis; otomas penteadeiras; polra escritório e desenho, não incluídos
tronas; porta-abajours; sob forma de
nas classes 38 e 40
móveis porta-chapéus sob forma de
Classe 28
móveis porta-cinzeiros sob forma de
Artefatos e produtos acabados de
móveis porta-quadros sob forma de
Origem animal, vegetal e mineral não
móveis porta-retratos sob forma de
Incluídos em 'outras classes; artefatos
móveis porta-roupas sob forma de
e substâncias químicas não incluis4s Requerente: Associação de Poupança móveis
porta-sapatos sob forma de
em outras classes
e Empréstimo Paranaense — APEPAR móveis porta-vasos sob forma de móClasse 40
Local: Paraná
veis; p rateleiras formando um móvel; Requerente: Electra S. A. — Finan
Móveis .de metal, vidro ou madeira,
Classe: 50
ciamento. Crédito e Investimento
psichés; pufes; sofás; sumiers; rouestofados ou não. Colchões, travessei- Artigos: Captação de depósitos e fi- peiras; travesseiros; vitrines sob forLocal: So Paulo
rOs e acolchoadas para Móveis
nanciamento de habitação Servicos
ma de móveis •
Nome Comercial
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N' R57- 915

ParRequerente: São P.afael S. A.
ticipações e Adirenistração

PARANA
Inalúztria Emadeira
'

Local : São Paulo
Nome Comercial
N" 553.911

Requerente: Polovi S. A. — indústria
e Comércio
Local: Paraná

'!StO RAFAEL"

Classe : 14
Artigos : Ampolas, aquários. assadeiras, almotarizes, bandejas, calhetas, cadinhos, cântaros, -cálices, centro de
mesa, cápsulas. copos. espelhos, escar-

Requerente: São Rafael S. A. — radeiras, frascos, fôrmas para Mas:
fôrmas para fôrno. tios de vidro.
Participações e Administração
garrafas, graus. globos, haste, jarros,
Local: São Paulo
mamadeiras,
licoreiros,
jardineiras,
Classe: 50
Artigos: Participações e administração mantegueiras, pratos, pires; portade bens imóveis, próprios ou de ter- jóias, paliteiros. potes. pendentes, pedestais. saladeiras, serviços para reatros
•

N 853.912

‘4.
s

1968 3143

N9 853.924

N9 853,917

• INDÚSTRIA BRASILEIRA

Requerentt Jato-Fito-Importação e
Exportação Ltda
Estabelecido em : São Paulo
Classe: 6
Artigos: Máquinas automáticaspara
ca
evelação e reprodução fotográfi
Classe: 50
Artigos: Serviços de- ampliação, revelação, reprodução e, cóplas fotográficas
Classe: 8
I
Artigos: Aparelhos fotográficos aparelhos e in ema tográf iCos, maquinas iotográficas e cinematográficas, filmes
revelados, focaliZadores, projetores,
tripés, aparelhos de copiar e ampliam'
fotografias. flash, gravadores e cámnaias otográtitas
N 9 853.921

fremis, saleiros, tubos, tigelas, travessas, vasos, vasilhames, vidro para vidraças. vidro para relógios, .varetas,
vidros para conta-gotas, vidros para
automóveis (. • para pára-brisas
Nr9 855.9.16

Requerente : Confecções Principe
r
Gal les Lida .
Estabelecido em : Sao Paulo
ClaSse: 36
Artigos: Aga:..alhos, blusas, blusnes.
boinas, bonés, casacão. coletes, capa
chapes, cachecols, calçados, chapéus,
cintos, conibinações calças, calçõee, ca missa; camisetas, cuecas, ceroulas, colarinhos, casacos, echarpes, gra.V.itus,
jogos de lingerie, jaquetas, luvas, 11.n
gas, lenços, Meias, mantas, gaiatos,
penhoar, pulov ; er, pelerinas, ponches,
polainas, pijamas, punhos, perneiras,
robe de chambre, roupão, sobretudo,
saias, sUspensórioS, sweater, shertS,
soutienS, slacks, taier, tUrbentes. ternos. uniformes e. vestido:,
N9 853.925

\SÇ'

N,

TRANSPAB
Incg atrisi Braeileirit
INDUSTRIA

Requerente: rtylton Nogueira França
Local: São Paulo
Classe: 2
A rtigOs:
Soi : os e var nas para uso Requerente: 'I 'ranstab
- TransPorta veterinário .
dores Treno Fabris Lida .
1 oral: São Paulo
N" 853.913/914
Classe 6
bate-estacas.
Guindastes.
Artigos:
guinchos. elevadores de carga, pontes
transportadores.
carrinhos
rolantes,
indústrias.
elevadores utilizados nas
máquinas ainat,sadeiras a distribuidoras
de concreto e barro, mkitores elétricos
máquinas adaptadas na construção e
.conservação de estradas, mineração.
cofie de madeiras movimento de terra.
carretos e outros fins industriais, máquinas elevadoras, maquinas triturado-- Sociedade ras e máquinas para arqueação de voRequer' nte : • :Sóbria : :
Brasileira de Imóveis e Administração lumes,
máquina
um tr,msportadei'as e
S/C Ltda.
transportr:dor. : s mc:cánicos
- Nç' 853.920
Paulo
Classe: 16
Nrtigos: Ai gLanassas, areia, blocos .de
intento, cal, chapas isolantes, caibros,
dixas d'água, jdnelzis, estruturas rnetáMas para construções, ladrilhos, mas:
as para revestimentos de paredes,
apel para forrrar casa, pisos, tijolos,
portas.
cimento,
tanques de
vitrõs, vigamentos e venezianas
Classe: .50
.rtigos: Compra e venda de imóveis,
dministração, engenharia, terraplena-latenue ntor, construções, urba 'zi mão. na vituen:ziçio, arruamentos, arq ui1d uru. ProVos e planejamentos,
inçoepordt;a.s e empreendimentos
mi.

IBIRAJARA FERREIRA
Indústria Brasilein.,

Requerente : Gilberto Daucl
Estabelecido
: Sá o Paulo
Classe : 36
Artigos: Meias
N9 853.922—

•

4.> o'•
•

•CSÇ
•

1,

4

15,,

is

Requerente : Confecções Prinuipe, de
Ganes Ltda
Estabelecido em : Sã o Paulo
Classe :
Artigas : Ag aealliciz. blusas, blh.-icks.
boinas, bonés, casacão, coletes, eaPa-%
abales, cachecels, &alçado!, chapéuw;
cintos, combinações, calens. ceiçoes,
camisas, camiseta ,. cueca s , ceroulas,
colarinho.:, casacos, echarpes, tr.rava
tas, jogos de I ingeria, jaquetas, luva!
ligas, lenços. meias, mantas, pa'ettfg
penhoar, pulover, pelerinas, ponches,
polainas, pijamas, punhos, pern r•-asi
robe de chambre. roupão, sehret,
saias, suspensórios, sweater, shortd,
soutiens, tlac i cs, talar, turbantes ' ter.
nos, uniformes e vestirias
N 9 853.927

Requerente Gilbertç oaud
Estab21eeido em: São Paulo
Classe: 36
Artigos: Meias
l\P 853.923

1,4

!.

ESPEtr
In Chántri 13ravi1 ei
Requerente: 1bl:e] i ara Fe-2.re
Esta beleeiclb em : Sã:, Paulo
Classe: 41
•
Artigos • Biscoitos de polvilhos. iriachas. biscoitos e lio'nehas salgadinhos.
torradas, massas alinientieins,
balas-, chocolates, - . earibon , . conte ito5
ar11,3
caramelos, droir
e getèias

eansa.ciaA

S'e)
4'4'0

P.cquerwi : Gilberto Daud
E- beleci r•enll São Paulo
Clats-e : 36
tu

kr'sigos: Meias

1 Ilc c; t.

,.1.., i... TI I i c — n'agenharta .

de Aplicações rtidustdal$ Ltda..
Estabelecido em: Sb Raula . ,
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853.935
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853.933
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aequerente: Enaplic — Engenharia Requerente: Laboratórios Lepetit S.A: Requerente: Cebraco — Centro Bra- Requerente: Sinal S.A. Sociedade
Nacional de Crédito, Financiamento
Local: São Paulo
de Aplicações Industriais Ltda.
sileiro de Informação do Cobre
e Investimentos
Classe: 2
Estabelecido em: São Paulo
Local: São Paulo
Local: Guanabara
Artigos: Na classe
Classe: 6
Casse: 5
Classe: 38
Artigos: Arietes, autoclaves, alterna853.932
Artigos: Na classe
Artigos: Na classe
dores, bombas, caldeiras, Ceifas para
853.936
máquinas, compressores, cilindros, creN9 853.940
Malheiras, dínamos, guindastes, geradores, máquinas clarificadoras,. máquinas para construção e conserva çáo
de estradas, máquinas escavadeiras,
máquinas distribuidoras, máquinas
para filtrar, máquinas para furar e
centrar, maquinas para terraplanagem, máquinas desintegradoras, máquinas para decantação, máquinas hidráulicas, máquinas purificadoras,
Motores, máquinas elevadoras, triaquinas para gazeificar, máquinas para
matar insetos, máquinas perfu:adowas, máquinas limadoras,
pulverizadoras, prensas hidráulicas,
pontes gigantes, plainas, polias, rolamentos para máquinas, serras mecâintiO g da grgiNI
nicas, sopradores, turbinas, tupias. tesomas mecânicas, tornos„transpc;ta-- Requerente: Laboratórios Lepetit S.A
dores automáticos, e válvulas comLocal: São Paulo
ponentes de máquinas
Requerente: Indústria Metalúrgica Requerente: Tecnoprint Gráfica S. A.
Classe: 41
São Caetano S.A.
Local: Guanabara
N9 853.928
Artos: Na case
Local: São Paulo
Classe: 50
Classe:
50
do.,spe
Artigos: Serviços de promoção
853.933
oRANC°
de vendas
Artigos: Na classe
N9 853.441
853.937

w~erente: Alexander 15ienaing. Co.
Ltda.
.Us;tabelecfclo em: London, W. 1 -Inglaterra
("lasse: 42
Artigos: Whisky
853.929-930-

Reciuerente: Laboratór os Lepetit S.A
Locai: São Paulo
Classe: 2
Artigos: Na classe
853 ..9.34

Requerente: Laboratório k .annacentico Faria Ltda.
Local: Minas Gerais
Classe: 3
Artigos: Produtos químicos farmacêuRequerente: Sinal S.A., Sociedade ticos, usados na medicina, na cirurgia
Nacional de Crédito Financiamento
e na farmácia
e Investimento
N 853.942
Local: Guanabara
Classe: 32
Artigos: Álbuns, impressos destinados à leitura; folhinhas impressas;
jornais; publicações em geral, programas radiofônicos, programas televisionados, peças teatrais e r_..nerriato853.939

Wel°

COM
INDUSTRIA BRASILEIRA
acquerente: Companhia Fiação e
Tecelagem Assumpção
Local: São Paulo
Classe: 24
Artigos: Na classe
Classe: 58
Artigos: Na classe

Requereniú. Laboratc,,rlo'::
. Local: São Paulo
Classe: 2
Artigos: Na classe

PREÇO DO NÚMERO

..ta•te: Tecnoprint Gráfica S.A
Local: Guanabara
Artigos: Na classe
gráficas; revistas.
DE

HOJE: NCW 0J6

•
Requerente: 1- 11.r!.'èsa de Mineraçâo
1\/.1an ovani Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 43
Artigos: Agua mineral natural

