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ADIO XXV - N.° 55

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO SR. SECRETARIO DA INDÚSTRIA

CAPITAL FEDERAL

mitada e Peggy Sage Inc - Processo
deferido - Nego provimento ao recurso confirmando o despacho concessivo
como propõe o G T.
N. 254.451 - Titulo - Clipper Requerente - Modas A Exposieg,o
bra de Ferragens S.A. - Processo de,. Clipper S.A. - Recorrente - Pata
ferido.
American World Airways Inc - ProN. 406.392 - Marca Simarco - cesso deferido.
Requerente - Bar c Cate Simarco LiN. 233.504 - Marca Magirus zitada - Recorrente Sinalco AktiRequerente - Klockner Humbo1d2,
engesellschaft - Processo deferido.
N. 406.120 - Marca Ipal - Re- Deutz Aktiengesellschaft - Recorrenquerente - 'pai Ind. de Pastifieaçao te - Oficina Mecânica Magirus Deutz
Diesel Ltda. - Processo deferido.
Arte Ltda. - Recorrente - Ipal
N. 232.425 - Marca Z Zeta Prima
de Prodltos Abrasivos Ltda. - Proceston - Requerente - Zbrojovka Brno
so deferido.
Nurodni Podnik - Recorrente - Fale.
N. 389.883 - Marca Gigi - Reque- banks Morse E; Co - Processo defe,,
rente - Perfumes Coty S A E - Re- rido.
corrente - Ind. Gessy Lever S.A. N. 221.251 - Titulo A Alvorado
Processo deferido.
N. 358.597 - Marca Ferrascorbioi dos Tecidos - Requerente - Albino
- Requerente - Laborterapica Bristol Castro Com. e Ind. S.A. - Recorrem- Sotto Maior l Cia. - Processe,
S.A. Ind. Química e Farmacêutica -Recorrente - Societé Ds Usines Chi- deferido.
migues Rhone-Poulenc - Processo deN. 178.272 - Marca Clarete Ideal
ferido.
-Requerente - Sovis S.A. Soc. Via
N. 356.330 - Nome comercial - nicola Suzanense Industrial e Comer.
Safety Glass Ind. e Com. de Vidros cial - Recorrente - A Companhia Pra.
Ltda. - Requerente - Safety Glass vcsso Nacional Ind. Bras. de Bebia
Ind. e Cbm. de Vidros Ltda. - Re- das e Conexos - Processo detendo.
N. 169.223 - Marca Vermouth
querete - Libbey Owens Ford Glass
vis - Requerente - Sovis S.A. Sua
Company - Processo deferido.
ciedade Vinícola Suzanense Industriai o
N. 356.149 - Título Seta - Re- Comercial - Recorrente - Americana
querente Aurea Vaz Alves - Re- Bebidas Refrigerantes S.A. - Proce.sa
corrente - Empresa sae Transportes so deferido.
Seta Ltda. - Processo deferido.
N. 88.414 - Titulo Edificio Ipiran.
N. 347.500 - Marca Flextuk Requerente - Metalúrgica Flex Com. ga - Requerente - Imobiliária Piraria
e Ind. S.A. - Recorrente - Oswal- ninga - Recorrente - Mauricio Poa
droza joppert Stella joppert Baptista.
do de Arruda - Processo deferido.
N. 335.216 - Man Silver - Re- Mauro Fernando Pedroza joppert e Gusa
querente - Irmãos Bruderer S.A. Fá- tavo Pedroza joppert. - Processo debrica de Tecidos Semper Idem - Re- ferido.
corrente - Eduardo A Elias Cio.
N. 423.307 - Marca Golden Ag2
Ltda. - Processo deferido - Nego - Requerente - Schenley Industries
provimento ao recurso para condere o Inc - Processo indeferido.
registro com as restrições impostas ao
N. 415.425 - Marca Ippi - Redespacho recorrido más gavatas como querente - Ind. de Papel e Papelão
propõe o G T.
Itatuaçú Ltda. - Processo indeferido.;
N. 329.866 - Titulo Bar e eRsN. 414.297 - Marca Black Cotto2
taurante Ipiranga - Requerente - Bar - Requerente - Cia. Fiação e Tecla
e Restaurante Ipiranga Ltda. - Recor, dos Cometa - Processo indeferido.
rente - A Companhia Cervejaria BraN. "a0.110 - Marca Paralon
N. 299.394 - MaAa Emblemática Requerente - Mc Nen Laobratories
- Requerente - Wagner Eletric Corp - Processo indeferido.
- Recorrente - Comercial Imp. e Exp
N. 399.501 - Marca Ate - Rad
Ltda. - Processo deferido.
N. 265.847 - Marca Ondina - querente - Ate Telefones Automáticaa
Requerente - José Fusco - Recorren- do Brasil S.A. - Processo indefe4. - - Lever Brothers P 2rt Sunlight LI- rido.
N. 398.938 - Título 'Refrigeras,Qo
mited - Processo deferido.
N. 265.608 - Marca Madrenerola Continental - Requerente - Refrico,
- Requerente - Nagib Bassil Dower ração ConN---.mlnl Ledo - processa b
deLnid.g.
-- Recorrente - Ao Tatá ,5/1c3

FREVI1STA DA PROPMEMADE
dNDÚST~[I

H. Dantas com Navegação Industrias
Ltda. - Processo deferido.
N. 206.920 - Marca Sabonete de
Eucaliptus - Requerente - Nora &
Rio, 13 de março de 1967
Cia. - Processo deferido - Dou proO Senhor Secretário da Indkstria He- vimento ao recurso para conceder o reraldo Souza Mattos deu provimento os gistro, considerando-se como distintiva
recursos interpostos nos processos abai- a forma de apresentação do clichê, sem
aso mencionados a fim de reformar as direito de uso exclusivo da expressão
sabonete de eucaliptus.
decisões anteriores:
N. 208.838 - Insígnia E - RegueN. 484.574 - Marca Avon Chama - Requerente Avon Comésticos rente - Bertello 3 Cia. Ltda. - Recorrente Clemson Bros Inc. - ProLtda. - Processo deferido.
N. 422.614 - Marca Corspuma - cesso deferido - Dou provimento ao
Requerente - VIcan Artefatos de Bor- recurso para conceder o registro, nos
tocha S.A. - Processo deferido - tèrmos do art. 114 do CPI nas classes
Dou provimento ao recurso para orde- 5, 11 3 e 33 com exclusão de Sernar o registro da marca, pelo conjunto, ras.
lato é, sem exclusividade de cor e esN. 152.607 - Marca A B - Repuma isoladamente.
querente - Allen Bradley Company N. 381.348 - !acometa' - Mar- Processo deferido.
N. 436.843 - Marca Adelina ça - Requerente - Incometal S. A.
Requerente Artefina S.A. Ind. de
Ind. e Com. - Processo deferido.
N. 356.769 - Marca Tupy - Re- Pios e Malhas - Processo deferido.
querente - Fundição Tupy S.A. N, 385.716 - Marca Sion - ReProcesso deferido.
N. 355.821 - Titulo - General querente - Soc. de Máquinas AgrícoPlastic - Requerente - General Plas- las e Industrial de Oleos Ltda. - Recorrente - Sorol S.A. Refinaria de
tic Ltda. - Processo deferido.
Oleos Vegetais. - Processo indefeRe- rido.
N. 351.480 - Marca Sianel
Sianel Soc. Nacional de
querente
N. 349.462 - Marca Ideal - ReF..stacas e Fundações Ltda. - Preces
querente - A j Renner S.A. Ind. de
deferido.
so
,Vestuário - Recorrente - 'Sonabril SoN. 312.100 Titulo - Industrial ciedade Nacional Fabril Ltda. - ProComercial e Imobiliária Progresso - cesso indeferido.
Requerente - Industrial Comercial e . N. 304.699 - Titulo Gráfica Brasi..
Imobiliária Progresso S.A. - Proces- liense - Requerente - W Roloff ao deferido.
Recorrente - Editora Brasiliense Ltda.
N. 299.363 - Marca Duchesse - -Processo indeferido.
Requerente - Fábrica de jersey ImO Sr. Secretário da Indústria Heralpesport Imp. e Exp. Ltda. - Proces- do Souza Mattos negou provimento aos
so deferido.
recursos interpostos nos processos abaixo
N. 297.384 - Marca Cassei - Re- mencionados a fim de manter as deciquerente - Imperial Chemical Industries sões anteriores:
Ltd. - Processo deferido.
N. 439.659 - Marca Crosley de
N. 285.702 - Titulo - Ristar - Lux - Requerente - Inkopp Ind. de
Requerente - Transporte Ristar S.A. Máquinas de Costura S.A. - RecorProcesso deferido.
rente - Ali Imp. Exp. S.A. - ProN. 285.474 - Marca Comprimidos cesso deferido.
de Hidrocortisona Rousse' - Sarsa N. 416.831 - Sinal Cimbra - ReRequerente - Les Laboratoires Fran- querente - Cimbra Cia. Industrial Mi..
çais de Chimiotherapie S.A. - Pro- nas Brasil - Recorrente - Ind. Coimcesso deferido. •
bra de Ferragens S.A. - Processo deN. 230.769 - Marca - São Ben- ferido.
to - Requ-rente - Fazenda Hotel São
N. 416.830 - Sinal Cimbra ReBento Ltd., - Recorrnte - Moinho querente - Cimbra Cia. Industrial MiSão Bruto S.A., 7z São Bento S.A. nas Brasil - Recorrente - Ind. CoimDespachos em Recursos
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- As Repartições Públicos
de:serão remeter o expedienre
destinado -à 'publicação nas
Jornais, diáriam ente, ate ás
25 horas.

(Seção III)

EXPEDIENTE•
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
OiRETOR CURAI

ALEERTO DE BRITO PEREIRA

- As reclamações pertinen.
st-man os, ençÂo em FeeavoçAe
:les à matéria.retribuida. nos cl-“:2Po 00 onervtoo oe Puen.tcAçõne
MURILO
FERREIRA
ALVES
FL ORIA NO GUIMARÃES
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
.DOARIO OFICIAL
escrito. Ó Seção de Redação,
nação iro.
dos 13 ás Ui horas, no máxi
0.012. do doubdoldedo sio expedionto de Copar*.eneddh)
zoo até 72 horas após a soodo
P.opriodado Induotrtde de
dos órgãos oficiais.
dd tnelláottrlea Com4rolo
011holsenca. G110

MInIatérIo

iro

- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.

turrweuso rode Oficioso do Departamento do Imprensa NeetoneP

ASSINATURAS

Excetuadas as para e ,
FUNceoN.kslog
exterior, que serão sempre YI EPARTIÇÕESEPARTICULARES
Capital e Intefior;
Capital e Interior:
s:nuais, as assinaturas poderse-ão tomar, etd qualquer Semestre .
Cr$ 6 000 Semestre
• Cr$ 4.500
Cr 12.000 A no
époc a , por seis meses ou um Ano
Cr$ 9.000
ano.
Exterior:
Exterior:
-; As assinaturas vencidas , Ano.
Cr$ 13.000 Ano
Cr$ 10.000
poderão ser suspensos seta
aviso prévio.
vão impressos o número do dos jornais, devem os asPara facilitar aos assinan- talão de registro, o mês e a sinantes providenciar a restes a verificação do prazo de ano em que l'iodará.
pectiva renovação com antevalidade de suas assinaturas.
fim de evitar solução de cedência mínima de trinta
no parte superior do enderesoo ermlirmidatle no recebimento (30) dias.
0 O

Março de 9967
As Repartições Públicos

eingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as

iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim dz possibilitar o
remessa de valores acompanhados de esclarecimento°
quanto a sua aplicação, soli.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Deporta.
nsento de Imprensa Vocional.
- Os suplementos telt edições dos órgãos oficiais só se,
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem . no elo c/a aseinatura..

-

O funcionário pública

federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição fio ato da assinatura.

- O custo de cada exen.
piar atrasado dos órgãos ofis.
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano

decorrido.

•n••n•nn----.

N. 398.674 - Marca Austin Vvesteme - Requerente - Baldwin Lima
Hamilton Corp - Processo indeferido.
N. 396.330 -- Marca Suave - Requerente - Helene Curtis Industries Inc
- Processo indeferido.
N. 394.120 - Marca Carbostesin Requerente - Aktiebolaget Bofors Processo indeterido.
N. 393.930 - Marca C B C - Requerente - Cia. Brasileira de Cartuchos ---- Processo indeferido.
N. 393.138 - Marca Estreptatox Requerente - Instituto Pinheiros Prad.
Terapêuticos S.A. - Processo tndeterido.
N. 391.003 - Marca Blocovuleamzada - Requerente - São Paulo Aipargntas S.A. - Processo • indeferido
N. 391.064 - Marca Blocovulcanizada - Requerente - São Paulo 'Alpargatas S.A. - Processo indeferido.
N. 370.981 - Marca Condeal Requerente - Condeal S.A. Eletricidade e Engenharia Hidroelétrica - Processo indeferido.
N. 356.228 - Marca Prestone Requerente - Union Carbide Corp Processo indeferido.
N. 329.964 - Marca Ruberizado Requerente - De Millus Com. Ind.
de Roupas Ltda. - Processo indeferido.
N. 320.561 - Titulo Minerva Uni.
versai Importadora - Requerente Coccetti Sante - Proc. indeferido.
N. 311.185 - Marca Civa - Requerente - Civa Cia. Imobiliária de
Vendas e Administração - Processo indeferido.
Sepa S. ,
N. 300.532 - Titulo
Expansão Comercial - Requerente
Sepa S.A. Expansão Comercial Processo indeferido.

N. 291.920 - Insígnia S M Manela
- Requennte
S Maneia & Cia.
initada - Processo indeferido.
N. 266.683 - Marca Lite Time Requerente - Cassio Muniz S.A. lnip.
e Com. - Processo indeferido.
N. 265.938 - Emblemática - Requerente - São Paulo Alpargatas S.A.
- Processo inde.terido.
N. 210.175 - Marca Diamante Requerente - Foresti Rotundo 6 Cia.
Ltda. - Processo indeferido.
N. 170.434 - Marca Le Numero
Cinq - Requerente _ Les Partums de
Molyneux - Processo indeferido.
N. 157.665 - Marca Serra Grande
- Requerente - Zair Pinto do Rego
- Processo indeferido. .
Diversos
o
C Vinhas Ltda. (no pedido de caducidade da marca Fátima reg. Ir 63.538)
- Nego provimento ao recurso manten.
do o despacho que declarou caduco o
registro.
Exigências
Termos com exigências a cumprir
Cofima Cia. Fabricadora de Implementos Agrícolas (no recurso contea o
despacho que manteve deferimento do
termo 393.441). Cumpra a exigência
proposta no parecer.
Diversos
Chimica Baruel Ltda.
(no recurso
contra o deferimento do termo 299.937)
- Aguarde solução do têrmo 628.8G8
Sukeji Funabashi (no recurso que indeferiu o pedido de registro do .ermo
290.716) . Aguarde-se.
N. 247.704 - Manoel Ferreira da
Silva -- Aguarde.

N. 107.112 - J G Araujo & Cia. termo 421.988
Marca: Nylon TiLtda - Aguarde solução do processo tan) .
de caducidade do reg. 63.207.
Editõra Vera Cruz Ltda. (no recurso
interposto ao indeferimento do
Pedidos de Preferências
•
termo 463.341 - Marca: Vera Cruz).
Jorge Cunha (no pedido de preferênFarbenfabriken Bayer Aktiengesellscia do sinal de propaganda - Concurso chafet (no recurso interposto ao indeGarota Cicerone do Rio, têrrno número ferimento 10 termo 469.681 - Marca:
784.633). Nego a preferência solicita- Aspidron).
da em virtude cio pedido de reg. da
Casa Munhoz S. A. Comércio e Inmarca ser muito recente.
dústria (no recurso interposto tao inJorge Cunha (no pedido de preferénda da marca Cicerone do Rio - ter- deferimento do termo 470.084 - Marmo 767.282). Nego a preferência seli- ca: Don Paco).
citada em virtude do pedido de registro
Johnson & Johnson do Brasil Proda marca sem muito recente. •
dutos Cirúrgicos Ltda. (no recurso interposto ao deferimento do termo núEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
.RECURSOS
mero 571,762 - Marca: Hydratex).
Lúmina Indústria de Lâmpadas LiRio, 13 de março de 1967
mitada (no recurso interposto ao deferimento do termo 477.894 - Marca:
Recursos interpostos
Lumival).
Texima S. A. Indústria de MáS. I. A. M. Sociedade Industrial
quinas (no recurso interposto ao in- Americana de Máquinas Torcuato Di
deferimento do termo 92.816 - Pri- Tella S. A. (no recurso interposto ao
vilégio de Invenção).
deferimento do terra° 481.663 - MarSanbra - Sociedade Algodoeira do ca: Siam).
Nordeste Brasilleiro S. A. (no reSupermercados Peg-Pag S. A. (no
curso interposto ao indeferimento do tecurso interposto ao deferimento do
termo 128.477 - Priv. de Inv.)
termo no 488.295 - Marca: Fama) .
Confecções Fanny Ltda. (no recurso
Abraham Salomon Politanski (no recurso interposto ao indeferimento do interposto ao termo -489.071 ,-- Martermo 140.126 -- Modelo de Utili- ca: Fanny).
recurso interposto ao . deferimento do
dade).
termo 489.911 - Marca: 7/ Vidas).
São Paulo Alpargatas S. A. (no
São Paulo Alpargatas S. A. (no
Anderson, Clayton & Co. S. A. recurso interposto ao deferimento do
Indústria e Comércio (no recurso in- termo 491.583 - Marca: Top-Set).
Laboratório Especifarrra S. A. (no
terposto ao indeferimento do terrão núrecurso interposto ao ;ndeferitnento do
mero 404.417 - Marca: 1001.
Indústrias Reunidas Titan S. A. (no termo 493.311 - Marca: Café Blu
recurso interposto ao indeferimento do menau).
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Unilever Limited (no recurso interposto ao deferimento do termo 494.024
- Marca: Arko) .
ABC - Rádio e Televisão (no recurso interposto ao deferimento do termo 494.461 -- Marca: U B C) .
Anstalf Für Bauchemie (no recurso
interposto ao deferimento do termo número 496.217 -- Marca: Perfer)
Bracco Indústria Chimica S.p.A.
(no recurso interposto ao indeferimento
do termo 498.204 - Marca: Mira) .
Perfumaria Mascotte Ltda. (no recurso interposto ao deferimento do termu 167.256 - Marca: Casa Mascote
(titulo) .
Cia. de Cigarros Souza Cruz (no
recurso interposto ao indeferimento do
termo 330.951 - Marca: Filtrou).
Fortex Fornecedora Textil S. A.
"(no recurso interposto ao deferimento
do termo 358.803 - • Marca: Flortex),
The Ohio Brasa Company (no recurso interposto ao indeferimento do
termo 391.266 - Marca: OBB) .
Elmo, Rabello 6 Cia.. Ltda. (no
recurso interposto ao deferimento do
termo 423.061 - Marca: Elmo) .
Britsh Titan Products Company Limited (no recurso interposto ao indeferimento do termo 460.441) .
São Paulo Alpargatas S. A. (no
recurso interposto ao deferimento do
termo 461.963 - Marca: M. V.
Modas) .
H. Bahlsens Keks-Fabrik K. G.
(no recurso interposto ao deferimento
do termo 464.299 - Marca: Teteu)
Com Products Company (no rectaao interposto ao deferimento do termo
a° 464.348 - Marca: Bosco) .
Fábrica de Móveis Valéria Ltda.
liso recurso interposto ao indeferimento do termo 465.481 - Marca: Valéria).
E. Ferreira Filhos Ltda. (no
recurso interposto ao indeferimento do
termo 465 567 - Marca: Sereia) .
1-1..unb1e 011 6 Refining Company
lua recurso interposto ao deferimento
do termo 465.631 - Marca: Eco) .
Edu - Eletro-Técnica Ltda. (no
recurso interposto ao deferimento do
Marca: Elin) .
.êrmo 466.653
Bracco-Novotherápica, Laboratórios
3. A. (no recurso interposto ao deerimento do termo 470.134 - Marca:
lelbratropin).
Arrip Incorporated (no recurso
erposto ao deferimento do termo núfluo 470.416 - Marca: Voltamp)

termo47 6.383 - Marca: São Miguel).
The Bristol Siddeley Engines Limited (no recurso interposto ao indeferimento do termo 479.669 - Marca:
Bristol Siddeley) .
Mercantil e Importadora Nacional de
Ferragens Minaf Ltda. (no recurso
interposto ao indeferimento do termo
no 480.851 - Frase de Propaganda:
Minap; Tudo Para Mecânica) .
A Normalista Papelaria e Livraria
S. A. (no recurso interposto ao indeferimento do termo 481.636 - Marca: A Normalista) •
Laboratório Yatropan S. A. (no recurso interposto ao indeferimento do
termo 481.828 - Marca: Yatrobiótico) .
Edson Medeiros (no recurso interposto ao indeferimento do termo número '481.835 - Marca: Le Balon
Rouge) .
ABC - Rádio e Televisão S. A.
(no recurso interposto ao deferimento
do termo 482.982 - Marca: A B C) .
Indústrias York S. A. Produtos Cirúrgicos (no recurso interposto ao deferimento do têrmo 483.542 - Título:
Toalheiros Nova York):
Sequeiros, Lopes ei Cia. Ltda, (no
recurso interposto ao deferimento do
termo 483.885 - Marca: Dei Rio) .
Companhia Industrial Dclfos S. A.
(no recurso interposto ao deferimento
do termo 484.774 - Marca: Xilofen) .
Azoliva S. A. Importadora e Exportadora de Óleos Comestíveis e Derivados (no recurso interposto ao deferimento do termo 485.629 -- Marca:
Frutal) .
Societé Des Usines Chimiques Rhone-Poulenc (no recurso interposto ao
deferimento do termo 486.044 - Marca: Kyomamycin) .
Financiara de Perfumerie S. A. (no
recurso interposto ao deferimento do
Edite:1.a Ultima Hora S. A. (no
termo 487.749 - Marca: Tabu) .
recurso interposto ao deferimento do
termo 487.960 - Marca: Ultimas Noticias) .

Itel Indústria de Transformadores
Métricos S. A. (no recurso interposto
o indeferimento do termo 468.348
)!arca: bei) .
Boncompagni 6 Souza Ltda. (no meurso interposto ao deferimento do ter:o 471.679 - Marca: Tonipa) .
Montras Fortis S. A. (no recurso
iterposta oo indeferimento do ferino
9 473.952 - Marca: Fortíssimo).
Jayme M. de Freitas 6 Cia. Ltda.
no recurso interposto ao indeferimeiiTítulo: ?esti• do term o474.401
ai do Rio) .
Cia. Quimica Industrial de Lamina▪ (no recurso interposto ao indefemento do termo 474.450 -- Marca:
3rmi-Prene) .
Fabrica de Calçados Joyce Ltda.
io recurso interposto ao indeferimendo termo 475.874 - Marca: Joy).
São Paulo Alpargatas S. A. (no
curso interposto ao deferimento do
mo 476.144 - Marca: Tenik) .
Algodoeira São Miguel S. A. (no
-urso interposto ao Indeferimento do

Salvador Hamparsornian (transferência para o seu nome da patente termo
no 132.514 - Priv. de Inv.). -Torno sem efeito o despacho que arquivou o presente processo, e determino a anotação da transferência requerida, bem como a expedição do respectivo certificado.

EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
•

Rio, 13 de março de 1967

Transferência de nome de Ttitular
de Processos

Exigências
The English Electric Company Lirnited (junto à patente n° 65.125 --Priv. de Inv.) . Substituam-se os
desenhos nos termos em que foi exarado pelo Diretor da Divisão de Patentes.
Diversos
Eduardo Miralta Seix (no pedido
de prorrogação da patente n° 2.251 Modelo Industrial) . - Reconsidero o
despacho de 8 de dezembro de 1966,
a fim de conceder a prorrogação vara
o 49 triênio, de acôrdo com o art. 42
do C.P.I.
Indústrias Machina Zaccaria S. A.
(junto. à patente no 50.149 - Privi-

lágio de Invenção) . - Reconsidero o
despacho a fim de autorizar a averbação da 9, anuida de.
Orgânico S. A. (no pedido de restauração da patente n° 68.742 - Privilégio de Invenção) . - Concedo restauração, de acôrdo com o art. 206 do
Código.
Prorrogação da Patentes
Foram mandadas prorrogar, de acôrdo com o artigo 41 do Código, as seguintes patentes:
Indústria Química Elgin Ltda. (na
prorrogação da patente de n° 4.234 Modelo de Utilidade) .
Carlos Fernando Hoerlle (na prorrogação da patente n° 4.749 - Modelo de Utilidade) .
Piacentini S. A. Indústria e Com;rcio (na prorrogação da patente mimero 4.919 - Modelo de Utilidade) .
Restauração de Patentes
Foram mandadas restaurar, de acôrdo com o artigo 206 do Códigos, as
seguintes patente sabaixo mencionadas:
Armour and Company (no pedido
de restauração da patente no 50.837
- Priv.. de Inv.) .
Zelina de Moura Rosa (no pedido
de restauração da patente no 53.628
- Priv. de Inv.) .
Walter Pflaum (no pedido de restauração da patente n° 55.902 - Privilégio de Invenção) .
Sarco Internacional Corporation (no
pedido de restauração da patente número 56.908 - Priv. de Inv. ).
Pechiney-Companie de Produits Chimigues et Electrometalurgiques (no pedido de restauração da patente número
57.258 - Priv. de Inv. ) .
Ajax Electric Company (no pedido
de restauração da patente n° 57.346
- Priv. de Inv.) .
Pechiney Companie de Produits Chimigues et ElectroMetallurgigues (no
pedido de restauração da patente número 59.696 - Priv. de Inv. ) .
Pechiney Companie de Produits Chimigues et Eletronietallurgiques (no pedido de restauração da patente número
60.501 - Priv. de Inv. ) .
Pechiney Companie de Produits Chimigues et Electrometallurgiques (no pedido de restauração da patente número
60.505 - Priv. de Inv. ) .
• Nicolas Makay (no pedido. de restauração da patente n° 61.529
Privilégio de Invenção) .
Pechiney Compagnie de Produits
mero 61.644 -- Priv. de Inv.).
pedido de restauração da patente núChimiques et Electrometalurgiques (no
Henry Wilson Young (no pedido de
restauração da patente no 62.417 Priv. Inv.),
Pechiney Compagnie de Produits
Chimiques et Electrometalurgiques (no
pedido de restauração da patente número 64.621 - Priv. de Inv.) .
Cícero Rodrigues Alves (no pedido
de restauração da patente n o 66.680
- Priv., de Inv.) .
Pechiney Compagnie de Produits
Chimiques et Electrometalurgiques (no
pedido de restauração da patente número 69.426 - Priv. de Inv.) .
João Pajunk (no pedido de restauração da patente n° 69.822) .
Alfredo Metias (no pedido de restauração da patente n° 69.564) .
Pietro Conta e Giovanni Vaio (no
pedido de restauração da patente número 70
-- Priv. de Inv.).
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Pietro Conta e Giovanni Vallo (iuà
pedido de restauração da patente n&
mero 70.959 - Priv. de Inv.) .
Giovanni Vallo e Pietro Conta (no
pedido de restauração da patente na.
mero 70.960 - Priv. de Inv. ) .
Estanislau Azevedo (no pedido de
restauração da patente. n° 71.005 Priv. de Inv. )
Pedro Zaccaro (no pedido de rea.
tauração da patente no 45.531 - Mo.
delo de Utilidade) .
Foram mandadas prrorogar, de acôr.
do com o artigo 42 do Código, as set9
guintes patentes abaixo mencionadas&
American Radiator 6 Standard Sai
nitary Corporation (na prorrogação da
patente Modelo Industrial n o 2.818) .
American Radiator 6 Standard Sa.
nitary Corporation (na prorrogação da
patente n° 2.819 - Modelo Inclus.
trial) .
Meeridional S. A. Comércio e In.
dústria (na prorrogação da patente na.
mero 2.879 - Modelo Industrial) .
Indústrias Pias Mec Ltda. (na prol..o
rogação da patente n° 2.887 - Modelo Industrial) .
Edmundo Migliano (na prorrogação
da patente n° 3.526 - Modelo Industrial).
Adindo Ferreira (na prorrogação da
patente n. o 1.813 - Modelo Indus..
trial) .
Abraham Salomon Politanski (na
prorrogação da patente no 4.883 Modelo Industrial) .
Walter Marini de Azevedo (na pror»
rogação da patente no 4.095 - Modelo
de Utilidade) .
Reconsideração de Despacho Ex-Officto.
Vidros Corning Brasil S.A. (na

re1/4.

consideração de despacho de arquiva.

mento do termo: 113.635 - Priv. de
Inv.: Processo de Fazer um Corpo SeSemi-Cristalino Termicamente Cristali.
zável) - Reconsidero ex-officio o despacho de Arquive-se publicado no G.O.
de 16-1-67.
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR
DA DIVISÃO DE PATENTES
Rio, 13 de março de 1967
Retificação
Ficam sem efeitos as notificações feitas para qualquer pagamento de taxas
de serviço público, tendo em vista o
Decreto 5.143 de 1966, e a Portaria
do Exmo. Sr. Ministro da Fazerala de
22-67.
Privilégio de Invenção Deferido
N. 167.312 - Aparelho para atrele
e matar insetos voadores notemos
Minas Petrides Damiri.
Exigencias
Termos com exigências à cumpeln
De Millus Com. e Ind. dg Roupaz
S.A. (junto ao termo 139.3.73).
N. 126.948 - Antoine Daead Filo.
N. 126.969 - Antonio Pedone de
Oliveira.
N. 150.547 - Owens Illinois Glasã
Company.
N. 150.612 - Stouffer Chemica.9
Company..
N. 151.146 - La Nationole S.A0
e oRnson Corp.
N. 151.183 - Plásticos Veyka.
N. 151.232 - Sperry Rand Corpo
N. 151.306 - Sperry Rand Com.

-
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Colgate Palmolive
N. 151.388
Company.
N. 151.403 - Yazaky Meter Co
Ltd.
N. 151.648 - Adelina .aporta.
N. 151.649 - Percio de Faria Cosoei.
N. 151.707 - Klaus Dieter Sokokrwski.
N. 151.708 - Klaus Dieter Sokolowski.
N. 151.709 -- Augusto Romero.
N. 151.715 - Eduardo Luiz Pacheco.
N. 151.854 - Hawaiian Develop,ment Company Ltd.
N. 151.907 - Standard Elétrica
S.A.
N. 151.959 - Floric Zotarelli e Alho Zotare/li.
N. 152.077 - The Norwich Phazmacal Company.
N. 152.086 - Petersen MFG Co
Inc.
N. 152.243 - Jules Villette.
N. 152.152 - Rohm Haas ComPanY•
N. 167.246 -- IVIarcio Innecco Canavarro Costa.
N. 168.056 - W R Grace i Co.
N. 186.770 - Decio de Oliveira Lopes.
N. 186.778 - Sebastião Beraldino.
Exigências
Têrmos com exigências a cumprir:
N. 136.542 - Nibb-It Products Association Ltd.
N. 149.682 - Merck Co., Inc.
N. 119.779 - Societa Farmacentiel
N. 149.804 - Rhõne-Poulenc S.A.
N. 149.812 - Merck fi Co, Inc.
N. 149.833 - Jassen Pharmaceutica
Naamloze Vennootschp.
N. 149.877 - Solvay 6 Cie.
N. 149.884 - Commissariat A
L'Energie Atomique.
N. 149.887 - Societa Farmaceuticl
Italia.
N. 149.997 - Beecham Group Ltd.
N. 150.066- J . R. Geigy S.A.
N. 150.116 - F. Hoffmann - Ls
Roche Cie. Société Anonyme.
N. 150.162 - Roussel-LIclaf.
N. 150.163
Ciba Société Anonyme.
N. 150.241 - E. Merck Aktiengesellschaft.
N. 150.380 - Aziende Colori Nazionali Affini-Acna
S.p.A.
N. 150.553 - Badische
6 Soda - Fabrik Aktiengesellschaft,
N. 150.583 - F. Hoffmann - La
Roche a Cie. Société Anonyme.
N. 128.292 - Massey-Ferguson Ltd.
N. 135.376 - Takeda Chemical Industries Ltd.
N. 136.136 - Takeda Chemical Industries, Ltd.
.
N. 137.226 - Henri 'Warren.
N. 139.743 - Abbot Laboratiries.
N. 139.854 - Abbot Laboratories.
N. 140.270: N. V. Phiiips'Gloeilanzpenfabrieken.
N. 140.793 - Generale Alimentaire
C.A. S.A.
Kappert
N. 141.255 - Holstein
Maschinenfabrik Phonix G.m.b.H.
N. 142.623 - Ameridan Cyanamid
Company.
N. 142.702 - Société Rhodiaceta.
N. 142.840 - The Sharples Corp.
N. 143.375 - Genera? Aniline 6
PM Corp.
N. 143.958 - American Cyanamid
Company.
Joseph Bancroft
N. 143.991 Sons 'Co.

[MARIO OFICIAL (Seção III)
Commercial Solvents
N. 144.670
Corp
N 146.376 - Canadian Ingersoll Raul Company, Ltd.
N. 146.683 - José Araujo Mendes.
N. 148.185 - Cia. UnitedShoe Ma
chinery do Brasil.
N. 148.524 - Sankyo Company,
Ltd.
N. 148.588 - Tanabe Seiyaku Coa
Ltd.
N. 148.599 - American Cyanamid
Company.
N. 149.256 - Merck 6 Co., Inc,
N. 149.339 - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas.
N. 149.432 - Halcon International,
Inc.
N. 149.451 - Shell International
Research Maatschappijy W.V.
N. 149.522 - Allied Products Coro:
N. 149.578 - Beryloy Ltd. (No
Personal Liability).
N. 149.589 - Ainsted Industries Incorporated.
Expediente da Seção

de interferência
Rio, 13 de março de 1967
Marcas Deferidas:
N. 229.506 - Glasso - Requerente: Glasutir-Serle M. Winkelmann Antiengesellschaft - Classe 1 - (Considerando protegidos, apenas, os artigos
da classe).
270.451 - H. Clever - Requerente: Hasenclever S.A. Ferragens
e Máquinas - Classe 31 - (Sem direito ao uso exclusivo da letra H).
N. 290.855 - Cisa - Requerente:
Cisa - Comércio Indústria de Sabões
e Adubos Ltda. - Cl. 46.

N. 365.709 - Príncipe Igor - Re,
querente: Macmatt S.A. - Cl. 42.
N. 374.599 -- Indian Dreams - Requerente: Franz Meier - Cl. 48.
N. 412.036 - Herocaina H-3 - Requerente: Alvaro Atahualpa Cardoso
Ojeda - Cl. 3 (Sem direito ao uso
exclusivo de eH-3).
N. 446.642 - Omega - Requerente: Clovis Nunes da Silva - Ciasse 17.
N. 472.759 Lys Bar - Reguerente: Indústria e Comércio de Doces
Santa Fé Ltda. - Cl. 41..
N. 481.606 - Coral - Requerente:
Coral S.A. Fábrica de Tintas Esmaltes Lacas e Vernizes - Cl. 17 (Sem
direito ao uso do artigo reivindicado na
cor vermelha ou coral) .
N. 492.544 - H K - Requerente:
Holstein Happert Maschinenfabrik
ePhonix» G.in.h.H. - Classe 8.
N. 492.545 - Ecir - Requerente:
Ecir - Requerente: Ecir S.A. Engenharia, Comércio Indústria e Representações. -, Classe 16.
N. 492.702 - Koropig - Requerente: Perdigão S.A. Comércio e Indústria - Cl. 35 - (Com exclusão
de almofadas de couro).
N. 493.075 - Essahepan - Requerente: .Haemo Derivados S.A. Produtos Farmacêuticos - Cl. 3.
N. 495.442 - Eldyn - Requerente:
Indústrias Elétricas aEldyn>> Ltda. Classe 8.
N. 495.481 - Oderich - Requerente: Conservas Oderich S.A. Classe 41.
N. 495.482 - Oclerich - Requerente: Conservas Oderich- S.A. - Classe 41.
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N. 495.648 - Oderich - Requereis.
te: Conservas Oderich S.A. - Ciarse 41.
N. 496.147 - Pacaembu
Requerente: Indústria de Oleos Pacaembu S.A.
- Classe 41.
N. 498.142 - O Comerciário da
Guanabara - Requerente: José Pereira de Souza Rebêlo - Cl. 32.
N. 498.919 - Imperatriz - Requerente: Brasmotor S A Empreendimentos
e Participações - Cl. 6.
N. 499.780 - Neo-Stress Regue..
rente: Laboratil S.A. Indústria Farmacêutica - O. 3.
N. 501.418 - Ci0VC - Requerente:
Ciove - Industrial - Cl. 41.
N. 501.930 - Guarany - Requerente: Emprêsa Jornalística Guarany Limitada - Cl. 32.
N. 502.420 - Três Tempos - Requerente: Empresa Brasileira de Divul,
gação S.A. - Cl. 32.
N. 503.512 - Leila - Requennte:
Comércio e Representações eLeilma Limitada - Cl. 38.
N. 503.953 - Queluz - Requeren.
te: Indústrias Químicas «Queluza Ltda.
- Classe 46 - (Com exclusão de fósforos e velas).
N. 505.205 - Ekasil
Requerente:,
Laboratório Ekasil Ltda. - Cl. 3.
N. 505.666 - Alves Lima - Requerente: Alves Lima S.A. - Indústria c Comércio - Cl. 41.
N. 506.375 FC - Requerente:
Francisco Corrêa 6 Cia. Ltda. -- Cias,
se 38.
N. 506.653 - Fazenda Serra Grande - Requerente: Zair Pinto do Règo
- Classe 42.
N. 506.807 - Vigomatic - Requerente: Cassio Muniz S.A. Importação
e Comércio - Cl. 6.
N. 507.301 - Avazyme - Requerente: The Denver Chemical Manufacturing Company - Classe 3.
N. 508.093 - Bic Requerente:
Indústria eBic>> de Aparelhos Médicos
Ltda. - Classe 10 - (Com exclusão
de mesas de operações, instrumentos
para medicina e cirurgia, e cataplasmas) .
N. 509.625 - Jaguar - Requerente: João Teodoro de Souza Filho
Classe 41.
N. 509.645 - Triangolino - - Re.
querente: Sonksen Chocolates S.AA. Classe 41.
N. 510,490 - Orquima - Ri-que
rente: Orquima Industrias Química.
Reunidas S.A. - Cl. 4.
N. 510.809 - Kostex Requereu
te: Confecções Kostex Ltda. - oas
se 36.
N. 511.879 - Melodias - Regue
rente: Editára Prédio Ltda. - Cias
se 32.
N. 512.435 - Gravatex Regue
rente: Gravatex Indústria e Comérci.
Ltda. - Cl. 36.
Insígnia Deferida

A VENDA
Na Guanabara

Beça° de Veadas: Av. Rodrigues Alves. II
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembeilso Postal
Em Brasília
Na Sede do DLN

N. 505.705 - G. Geomina - Re
querente: Geomina Metalúrgica e Me
cânica Ltda. - Classes: 5 - 11 - 3
(Sem direito ao uso exclusivo d
letra "G", e de acôrdo com o art. 11
do Código).
Reaueier
N. 512.823 - Orsilar
te: Lojas Orsini Ltda. - Classes:
- 8 - 40 (Art. 114 do Código) .
Expressào de Propaganda ne.h.

N. 473.282 -- -Piloto -- Requer i r
Cla:
Construtora Piloto lida
ses: 16 - 33. (Art. 121 do Código)
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N. 391.588 - Fator H 3 - ReN. 502.877- O Mundo de Nossos
Dias - Requerente: Empresa aFclha querente: Laboratórios Ostam S.A. da Manhã» S.A. - Classe 32. (Ar- Classt±' 3.
tigo 121 do Código).
N. 412.514 - Novofull 113 - Requerente: QuirniOfarma Ltda. - ClasSinal cie Propaganda Deferida
se 3.
N. 423.505 - Extrai Cleansing -N. 443.831 - Vouga - Requerente: Industrias Químicas Vouga Ltda. - Requerente: Sohie Dolega Dzialiewicz
Classes: 1 - 2 - 41 - 46 - 47. - Classe 48.
N. 432.128 - Santo Antonio -(Art. 121 do Código).
N. 474.221 - Mundo Estudantil Requerente: Manoel Aureli Bezerra -(c7clesenho de globo) . Requelente: Classe 41.
Mundo Estudantil Uniformes Ltda. N. 432.909 - Café Santo Antonio
35 - 36 - 37. - Requerente: Nelsbn Hieden - ClasClasses: 23 - 24
(Art. 121 do Código).
se 41.
N. 439.062 - Somaco - RequerenFrase de Propaganda Deferida
te: Somaco - Sociedade de Materiais
N. 304.640 - Di Lascio Veste o de Construção Ltda. - Cl. 16.
N. 467.356 - Florença - RequeHomem Elegante - Requerente: Ernesrente:
João Amaral Gomes. - C iasto Ziggiatti - Classes: 33 - 36. (Arse 40.,
tigo 121 do Código)..
N. 479.214 - Pfnieca - Requerei,
Nome Comercial Deferido
te: Mayer-Schaedler S.A. Indústria
N. 370.690 - Coral -• Comercial, Mecynica - Cl. 17.
N. 495.819 - Anhanguera - ReRepresentações, Auto Acessórios Ltda.
querente: Textil Anhangucra Ltda. - Requerente: Coral Comercial, Re- Classe 38.
presentações Auto Acessórios Ltda. N. 477.693 - TV SemanalRea
,(Art. 109 n° e do Código).
N. 473.281 - Construtora Piloto Li- querente: Editora «TV Semanal» Limitada - Requerente: Construtora Pi- mitada - Cl. 32.
N. 486.138 - Sem Rival - Requeloto Ltda. - (Art. 109 no 3 do Córente: Empresa Gcrin de Bebidas Ltda.
digo) .
- Cl. 42.
Título de Estabelecimento Deferido
N. 489.022 - Tropicana - Requerente: Confecções. Alteza S.A. - ClasN. 489.663 - Bolsa de Imóveis do se 36.
N. 492.441 - Aventuras SubmariEstado de Goiás - Requerente: Bolsa
de Imóveis do Estado de São Paulo S.A. nas - Requerente: Jacomo Antonio La
- Classe 33 (Art. 117 no 1 do Co- Selva - Cl. 32.
digo).
N. 493.790 - Granja Azul - ReN. 495.668 - Cine Rialto - Re- querente: Rêde Azul Distribuidora
querente: Empresa Cine Rialto Ltda. - Industrial e Comercial S.A. - ClaeClasse 33 - (Art. 117 n.° 1 do Có- se 42.
N. 495.662 - Babylux - Requedigo) .
rente - Somyn Representações Ltda.
N. 510.274 - Itapesca - Requeren- - Classe 8.
te: Itapesca Comércio e Indústria LiN. 495.917 - Ecotex
Requereamitada - Classes: 33 - 41 (Artigo te: S.A. Tubos Brasilit - Cl. 16.
117 nç. 1 do Código).
N. 495.918 - Fibrotex - RequeN. 512.620 - Casa Silva - Re- rente - S.A. Tubos Brasilit - Cl. 16.
querente: Abilio da Silva - Classes:
N. 496.541 - Piedra China - Re-36-41 -4243 -44. querente: Sigismundo Wolff Sociedad
Art. 117 no 2 do Código).
Anônima Comercial Industrial, FinanceiN. 463.823 - Loja da China - Re,. ra e Imobiliária - Cl. 3.
querente: Loureio Costa S.A. ComérN. 497.602 - Plásticos Mauá Gelcio e Indústria - Classes: 14 - 15. luzzi - Requerente: Metalúrgica e E9,
(Art. 117 n° 1 do Código).
tamparia Mana Ltda. - Cl. 28.
N. 454.187 - Candango OrganizaN. 505.088 - Modelo - Requerenção Nacional de Vendas - Requerente: Candango Organização Navonal de te; Pedro Gomes - Cl. 6.
N. 506.520 - Fero - Requerente:
Vendas Ltda. - Classe: 3 - (Ar- Mirvakne
Importação Ltda. - Claq.
tigo 117 n" 1 do Código).
se 8.
N. 507.071 - Charme - RequerenAl arpas Indeferidas
te - Charme Cabeleleiros S.A. - Cl.
48.
N. 203.016 -- Leão - Requerente:
N. 508.146 - Recto - Requerente:
Cervejaria Leo Ltda. - Cl. 43.
Novigraf Indústria e Comércio de MaN. 208.712 - Mercury - Reque- teriais
rente: Mercury R ecord Productions Inc. se 17. para Escritório Ltda. Classe. 8.
N. 508.968 - Textylon - RequeN. 332.781 - Celontin - Regue- rente: Textylon Industrla de Tecidos
rente: Parke Davis es Company - Ltda. - Cl. 23.
N. 509.280 - Café Q. Bom Classe 3.
Requerera- Requerente: Nivaldo Ritzamnn - ClasN. 296.489 - Alpha
te: Auto Motor Alpha S.A. Comércio se 41.
•
C Importação - Cl. 6.
N. 511.086 - Mareb8a - RequeN. 314.506 - Aracajti - Requeren- rente: Indústria de Produtos Quimicoa
te: Frigorífico Aracajti S.A. - Cias. Mareb8a Ltda. - Cl. 2.
N. 511.839 - De Cá +Um - Rese 41.
querente: Cabral 6 Reino Ltda. N. 348.083 - Indústrias Reunidas Classe 41.
Irmãos Spina S.A. - Requerente: BraN. 513.842 - Carimbey - Reguesilia
Cl. 38.
rente: Ganen Jorge 6 Filho Ltda. -N. 355.465 - Corôa de Rei - Re- Classe 36.
querente: Produto Mosteiro S.A. InInsígnia Indeferida
clústria e Comércio - Cl. 42.
N. 509.492 - Brasidessel - Regue,.
N. 384.847 - Sonficlelity - Requerente: Antonio Simões da Costa Junior rente: Mecânica Brásdiesel Ltda. Classe 8.
Classe 6.

Sinal de Parpagancla Indeferido
•N. 487.320 - eSimbolo cio Alfaiate
Brasileiro» - Requerente: D'Olne Companhia de Tecidos «Aurora»
Classes: 33 - 36.
Expressão de Propaganda Indeferida
N. 425.975 - Pão Americano -- Requerente: Pão Americano Indústria e
Comércio S.A. - Classe 41.

Março de

1967 10Ct

de contrastes radiológicos, termo nd
mero 155.589). - Anote-se a desia•
tência.
Farbenfabriken Bayer Akedeigesellschaft (no pedido de desistência da
.patente Priv. de Inv.: Composições
para combater ervas daninhas aquatiaas, termo 162.230). - Anote-se a
desistencia.
Exigências

Termos com -exigências a cumprir.
Fernando Vaz Pereira (junto ao terNome Comercia/ Indeferido
mo n° 73.386).
N. 494.154 - 'moveis e AdminisN9 137.507 - José Marques.
tração Primus Limitada - Requerente:
N° 156.559 - Socif!té Dcs Forgeb
linoveis e Administração Primus Limi. et Ateliers du Creusoi.
tada.
N. 257.954 - Panificagção v na Li- EXPEDI r NTE DO SERVIÇO DE
RECEI-• O INFORMAC 1..0 E
mitada - Requerente - Paidicaçãe
EXPEDiaA0
Vila Limitada.
Rio, 1 3 de março de 1967
Titulo de Estabelecimento Indeletido
Exigências
N. 425.499 - Casa Paris --- Requerente: Sztokfisz & Hette Ltda. Amélia Reúna° da Costa Machado
Classes: 8 - 36 - 37.
(junto ao registro n 9 4.096) .
N. 489.664 - Bolsa de Trnesx,eis do
Pechiney Coinpagnie de Produits
Distrito Federal - Requerente: Bolsa Chimiques
et
Electrometalurgigues
de Imoveis do Estado de São Paulo (junto ao registro n° 86.170).
S.A. - Classe: 33.
N° 354.157 - Mário Affonso Silva.
Exigências

Diversos

Termos com exigências a cumprir:
N. 469.657 - The Wilcox-Gay
Corporation.
N. 488.745 - Vacellar el Cias. Limitada.
N. 498.869 - Eletrônica Semiramis
Indústria e Comércio Ltda.
N. 490.892 - Laticínios e Cereais
S.A. cLacesa».
N. 507.937 - Condoroil Tintas S.A.
N. 507.939
Condoroil TÁntas S.A.
N. 511.975 - Radiar Indústria de
Luminosos Ltda.

A Chimica Bayer S. A. (no pedido
de apostila na marca; IDolviran registro n9 307.720). - Faça-se a
apostila.
Johnson Es Johnson (junto ao registro n° 335.201). - Faça-se a apostila.
N9 510.786 - T. B. Cosméticos
S. A. - Arquive-se.
N° 782.239 - Pinho Breitman. Em face da informação supra, que pra.
cede, arquive-se o processo.

Reconsideração de despacho
Kreidler's Metall-U. Drahtwerke G.
M.B.H. - no pedido de reconsideração de despacho que deferiu o termo
n9 472.531, marca • Emblemática de
Techoveral S. A. Comércio e Indústria. - Reformo o despacho concessivo de fls. 11 a fim de indeferir o pedido em face dos registros is, 215.283.
328.839 e 328.841 da recorrente:
Ibesa - Indústria Brasileira de Embalagens S. A. - no pedido de reconsideração de despacho que deferiu o termo 442.236, marca: Matic.
-- Resolvo de acôrdo cota. a que me
faculta a Portaria 53, de 22 de junho
de 1965, reconsiderar o despacho publicado no D. O. de 9 de ageosto de
1966, para o fim de denegar a marca
solicitada em face do disposto no artigo 95, n° 5, do Código.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO JURIDICA
Rio, 13 de março de 1967
Desistência de proa:1=os
Deutsche Gold Und Silber (Scheideanstalt Vormals Roessler (no pedido
dedesistencia da patente Priv. de Inv.:
Processo para fabricação de C-Glicosideos, têrmos 143.167). Anote-se a
desistência.
Schering Aldiengesellschaft (no pr..
dido de desistência da patente Priv. de
Invenção: Processo para a apreparação

NOTICIÁRIO
Oposições
Condeal S. A. Eletricidade e Engenharia Hidroelétrica (opoente do
termo 151.153, Mod. Industrial).
Gráficos Brunner Ltda. (opoente do
Mod. Industrial).
termo 150.959
São Paulo Alpargatas S.A. (opoen.
te do termo 150.881 Mod. Industrial).
De Mulos Com. e Ind. de Roupas
S. A. (opoente do têrmo 150.995 Desenho Ind.).
Milus Com. e Ind. de Roupas
5: A. (opoente do termo 150.994 -a
Desenho Ind.).
De Millus Com. e Ind. de Roupas
S. A. (opoente do têrmo 150.995 Mod. Industrial).
Transmatic S. A. Com . e Ind.
(opoente do termo 151.008 - Mod.
Industrial).
Cia. Tagus - Melo Pimenta de
Relógios (opoente do termo 151.088
- Mod. Industrial).
Duracour S.A. Ind. e Com. (opoente do termo 151.213 - Mod. In.
dustrial) e termo 151.214 - 151.215
- Mod. Industrial).
Ind. de Artefatos de Borracha Orne.
ga Ltda. (junto ao termo 151.645 Mok Industrial).
De Milus Com. e Ind. de Roupas
S. A. (opcente dos termos 151.723
- 151.7211
151.725 - Mod. /1.•
dustrial).
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Retificação de pontos
Termos:
N° 133.949 — Priv. invenção: Processo de preparação de novos esteróides com ciclos modificados — Requerente: Rousse! Lidá — Pontos publicados em 17 de fevereiro de 1967,
com as fórmulas trocadas ficando o processo à disposição dos interessados.
NP 156.260 — Cujos pontos publicados em 17 de fevereiro de 1967,
para o Desenho ou Mod. industrial:
Original embalagempara surmitórios,
de Ind. e Com. de Plásticos Plassol
Ltda,
N° 149.005 — Cujos pontos publicados em 17 de fevereiro de 1967, para
O Desenho ou mod. industrial: Original modelo de antena de telo-'isão, de
Claudio Moita e Silva.
N° 120.210 Priv. invenção: Processo de preparação de novos derivados
alo ciclopentanonaf taleno — de Roussel-Uclaf — Pontos publicados em 20
de fevereiro de 1967 com as fórmulas
trocadas, ficando o processo à disposição dos interessados.
N° 129.881 — Para o priv. invenção: Processo para preparar quinolinas e quinazolinas 4-subtituídas,
de Mead Johnson â Company. Pontos
publicados com incorreções em 28 de
fevereiro de 1967, com as fórmulas
trocadas, ficando o processo ã disposição dos interessados.
Térnio n° 97.937 — Para o Privilegio
de "Invenção ''Processo de preparação
,de Tetracloreto de Carbono e Percloroe-

tileno por Cloração de Hidrocarbonetos
Alifáticos — de Progil E. A." — Pontos publicados com incorreções emn 28
de fevereiro de 1967.
Termo n° 130.987 — Para o Pdivilegio de Invenção — "Processo para pre,
rara wn Copolímetro de Enxêrto de
Estireno sõbre um Substcaro de
Lactama Polímero, de General Aniline
ea Film Corp." — Pontos publicados
com incorreções em 28-2-67 — Fica retificado o seguinte final do item 4:
4 — ser hidro-solúvel.
Têrmo no 129.608 — Privilégio de
Invenção "Processo para descorar soluções de Ácido Maléico Bruto, de Scientific Design Comapny, Inc." — Pontos
publicados com incorreções em 28-2-67
— Estabelecido nos Estados Unidos da
América do Norte.
Termo no 135.973 — Priv. invenção "Cilindro Pneumático Hirdaulicamente Comandado, de Sphere Investments Ltda. — Pontos publicados com
incorreções eia 7-7-67. Depositado em
25-1-62 — Fica retificado o final do
seguinte item:
17 — dita câmara pneumática principal.
Termo n° 137.584 — Par ao Priv.
invenção "Aperfeiçoamantos em processo e aparelho para a Fabricação de
Tecidos de camadas para artigos de
Borracra Reforçados, de Dnlop Rubber
Company Ltd." — Pontos pUblicados
com incorreções em 7-3-67. Fica retificado o final do seguinte ponto:
2 - extensão contínua de material
em féollia.

Ficam retificados os seguintes pontos:
38 — O aperfeiçoamento em aparelho de aeõrdo com o ponto 37, caracterizado pelo fato de que os ditos meios
compreendem uma navalha montada de
modo a ser movível transversalmente
com referência à dita extensão tubular
em engatamento com ela, sendo previstos meios acionadores para moverem a
navalha na direção do movimento da
extensão tubular quando a dita extensão
deixa os tambores para separar uma extensão medida de tubo da dita extensão
tubular.
39 — O aperfeiçoamento em aparelho de acõrdo com o ponto 38, caracterizado pelo fato de que é prevista uma
estaca girivel para receber e suportar
a extensão ma.dida 'de tubo durante o
processo de formação e separação da
dita extensão de tubo, sendo proporcionados meios para rodarem a estaca a
uma velocidade periférica proporcional
à velocidade periférica de rotação dos
tambores.
43 — O aperfeiçoamento em aparelho
de acando com qualquer uni dos pontos
precedentes, de 37 a 42, caracterizado
pelo fato de que uma calandra é loca:
lizada- adjacente aos tambores para produzir unia tira de borracha não vulcanizada a ser alimentada aos tambores,
sendo previstos meios para ajustarem a
beliscadura da calandra periódicamente
para produzirem uma tira na qual a
espessura varia periódicamente e sendo
-previstos meios para controlarem os
meios ajustadores de beliscadura da calandra de actirdo com o regime de rotação dos tambores de modo que quando a tira é enrolada dentro de uma ex••n•

PR

tensão tubular um dos seus Lidos é de
maior espessura que o seu lado diametralmente oposto.
44 — Aperfeiçoamento em processo
para a produção de uma extensão tubular de borracha não vulcanizada ou tecido revestido de borracha substancial.
mente como descrito acima.
45 — Aperfeiçoamento em processo
para
o. produção de unia extensão continua de borracha não vulcanizai ou
eido revestido de borracha de Rilha
subotancialmesite como descrito aqui.
46 Aperfeiçoamento em aparelho
para a produção de uma extensão con.
tínua de borracha •não vulcanizada ou
material em folha de tecido revestido
de borracha, construido e arranjado substancialmente como descrito aqui e
mostrado nas figuras 2 a 6 dos desenhos
anexos.
47 — Aperfeiçoamento em aparelho
para a produção de unia extensão tubular de borracha não vulcanizada ou
tecido revestido de borracha construida
e arranjada substancialmente como des.
crito aqui e mostrado na figura 7 dos
desenhos anexos.
Retificação de Clichés
N° 530.231 — Mundo Novo — Beneficiadora Mundo Novo Ltda. — Classe 38 — Clichê publicado em 7-5-62.
N° 530.186— Crack Ind. Macedo
Serra Ltda. — Classe 48 — Clichê publicado em 7-5-62.
N° 530.015 — Rodoviário Monte
Castelo — Ostelio Sinibaldi — 'Classe
33 — Clichê publicado em 2-5-62.

EVIDÊNCIA, SOCIAL
Decreto-là n. o 66, de 21-11,1%6
DIVULGAÇÃO PC WS

Preço: "NCr$ 0,15

A VENDA

Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, I
Agencia 1: Ministério' da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
Em Brasília
Na Sede dá DIN
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PATENTES DE
D'ublicação Peita de acôrdo comi art. 26 do Código de PropriedadG Industrial:

29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazt para o deferUnento do peido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem • prejudicados.

TERMO 11° 131.303
do correspondente pedido depositado
na Repartição de Patentes da Suíça,
De 29 de maio de 1961
De 18 de junho de 1964
De 7 de julho de 1964
em 10 de janeiro de 19u4, sob o núRequerente: Industrial e Com
I. N. C. Ltda . — São Paulo
Modelo Industrial: "Nôvo modelo de
N . V . Philips Gloeilampenfabrieken mero 34.247.
Titulo: Original modelo de e:
ferro elétrico e a vapor".
— Holanda.
TERMO N° 160.115

TERMO N° 160.699

Kazuo Onoe, residente na Cidade
Título; "Nõvo modelo de barbeador
de São Paulo.
elétrico",
Patente de Modelo Industrial

gráfica.

TERMO 1\19 160.772

Modelo Industrial

De 10 de julho de 1964
Modelo Industrial: "Novo modelo
de lousa
Zeus S. A. Indústria Mecânica, estabelecida na cidade de São Paulo,

Pontos característicos

1 — New() modelo de ferro elétrico
e a vapor, caracterizado por compreender inicialmente uma placa de base,
de pequena altura,' e com contorno lateral composto por trecho posterior retangular, e anterior em bico ogival,
placa esta provida superiormente de
três leves ressaltos, dispostos anterior,
mediana e posteriormente, sobre os
quais se aplica o corpo propt.iamente
dito, com configuração acompanhando
o contôrno daquela, porém avançando
ligeiramente para além doetxremo posterior da mesma, dito corpo tendo altura suavemente crescente da etxremiclade posterior para a anterior, onde
se recurva fortemente para baixo, formando o bico; e acima do corpo principal, localizando-se o cabeçote do ferro, de altura aproximadamente igual
• à daquele, e formado a partir de placa
plana, etxendida desde o extremo posterio,r onde tem um prolongamento ortogonal em L, revirado para baixo, até
ultrapassar a linha transversal mediana, onde recebe um grande botão circular, nervurado lateralmente, após o
que forma um trecho anterior alargado,
donde retorna superiormente em alça
recurvada, que se continua até o extremo posterior, onde se alarga novamente, dita alça tendo a sua abertura
substancialmente ovalada, com a parte
Interna em leve relevo; e na parte
anterior do cabeçote, sendo previsto
horizontalmente uru bocal semi-ovaidal,
parcialmente projetado para foral, bocal este com superfície externa provida
de çhanfro plano superior, bem como
de um rasgo lateral alongado, de deslisamento para pequeno botão de comando ,dito bocal formando ainda, em
seu chanfro superior, uma pequena sa'Vencia prismática longitudinal, sôbre a
qual é prevista uma outra, estendida
por todo o comprimento da alça, e
alargando-se posteriormente, dita saliência superior longitudinal sendo dotada ainda de um botão próximo ao
seu etererno anterior, e uma lâmpadapiloto, em posição intermediária: tudo
substenc, a l mente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

1 — Original modelo de esfer,
fica constituído por caneta ou

Pontos característicos
— NOvo modelo de barbeador
elétrico, caracterizado pelo fato de ser
constituído por um corpo com um único plano de simetria e apresentando,
em elevação lateral, a forma de uma
bota ecim o seu fundo — em mola —
inclinado para a frente e para baixo.
2 — NOvo modelo de barbeador elétrico, de acorri..) com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que os respectivos lados principais se apresentam, suavemente, convexos, reunindose numa parte traseira • arredonda da
e conjugando-se, por meio de um ân.guio obtuso, com uma parte dianteira,
também, ligeiramente convexa.
3 — Nôvo modelo de barbeador elétrico de acordo com os pontos 1 e 2,
caracterizado pelo fato de que a sua
etxremidacle dianteira — ou biqueira
— é -uma superfície, substancialmente
plana e retangular na qual se acha prevista uma tomada de corrente de tipo
convencional; pelo fato de que a referida parte dianteira inclinada apresenta — na zona correspondente à
gáspea — um interruptor de comande
do aparelho e pelo fato de que a
parte superior o e substanciahnente plana do referido corpo — perpendicular
ao referido plano de simetria — se
acha dotada de uma guarnição em
forma de retângulo de extremidades em
semi-círculo e em cujo interior se dispõem os dois elementos cortantes circulares do aparelho.
4 -- Nôvo modelo de *barbeador elétrico, substancialmente de acôrdo com
o que foi aqui descrito e ilustrado no
desenho anexo.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
art. 21 do Drçreto- lei n° 7.903. de
27 de agôsto de 1945, a prioridade

Pontos característicos

seira esferográfica, dotada de
nismo de retração ou encolhiment
ponta dotada de esfera, constituic
pino plástico, colocado na sua e
midade superior, caracterrizado
corpo cilíndrico, substancialmente
e alongado cujas extremidades se
nilam em forma ogival, terminand,
pee:ka truncada; pelo fato de p;
separando o terço superior do rei
da caneta, um and metálico e
corpo superior uma série de e.
paralelas reentrantes, que se In'
pouco acima • do anel metálico, t,
miando já na parte afunilada, ante.
extremidade superior da caneta.
2 — Original modelo de esfera
fica acorde com o ponto anterior,
forme acima substancialmente de
e reivindicado e devidamente ilust
nos desenhos em anexo.

1 — NOvo modelo de lousa, caracterizado por compreender inicialmente uma armação tubular anterior,
em formato de U, com os cantos inferiores suavemente arredondados, e de
cujo um dos ramos laterais salientata-se anterior e ortogonalmente um
curto segmento retilíneo tubular, a pequena distância da extremidade livre,
armação esta em cujos etxremos superiores articulam-se intermediariamente
TERMO N° 136.428
os laterais de um quadro retangular,
feito também ema haste continua tubuDe 15 de fevereiro de 1962
lar, com os cantos suavemente arre"Nóvo
modelo de suporte para I
dondados, e encerrando internamente
unia placa plana retangular, devida- ba centrifuga" — Modelo Indust
9Pci tierente• Hero Hidroelétrica
mente anegrecida, constituinte da lousa
dústria e Comércio S. A. — (
propriamente dita; e na referida ar- Paulo) .
mação anterior. em pontos afastados
das extremidades, articulando-se uma
armação tubular posterior, também em
U e com os cantos arredondados, esta
por . sua vez tendo articulada, também,
em pontos intermediários, uma terceira
armação tubular, que abraça a anterior,
e é provida de uma travessa interna,
confinadora de uma placa plana retangular, à semelhança de tiesa; e finalmente, a referida armação anterior sendo dotada, em nível um pouco inferior ao da quadro ou lousa, de duas
delgadas travessas paralelas e horizontais, com uma série de pequenas esferas, de preferência multicoloridas,
montadas deslisantemente; tudo substanc ; a1 melte como descrito e ilustrado
1 — "Nâvo modelo de suporee e
nos desenhos anexos.
bomba cantr1fruga"9 caraseolgade 0".
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PATENTES DE INVENÇÃO
•
Publicação feita de acôrdo com o art. Ni do Código de Propriedade Industrial:
i 29 Da data da publicaciio de que trata o presente artigo, coaisecará correr o prazo para o de/orla:tento do pedido, durante 10 dia$
poderio apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicada.

o corpo, que envolve o eixo do rotor,
em forma de tronco de elipsôide de
revolução, óco, dotado de duas aberturas lateriais e opostas, em planos
paralelos, em forma de semi-elipses,
com contornos salientes, e por internamento à parte tica, coaxialmente ao
tronco de elipsóide, encontrar-se uma
saliência de forma tronco-cônica, cujo
comprimento é aproxanadamente a metade do comprimento das aberturas laterais, e cuja base maior está voltada
para a base menor do tronco de elip*de e ainda por a base maior do
f r ido tronco de elipsóide ser emoldurada por um grande anel, no qual
éé acoplada a carcassa da bonita centrífuga, e mais ainda por a base do
suporte ser formada por um conjunto
em forma de prisma trapezoidpl, reforçado centralmente por uma parede
vertical, sendo uma face do prisma
situada no mesmo plano que a amoldura anelar da base maior do tronco
de elipsóide e a face oposta a esta,
do prisma citado, inclinada e aproximadamente ortogonal à face inferior do
tronco de elipsóide, no ponto médio de
Intercessão.
2 — "Nevo modelo de suporte para
bomba centrífuga", substancialmente
como o descrito, reivindicado no ponto
1 2 e apresentado no desenho anexo.
\•
TÊRMO N° 153.550
De 10 de outubro de 1963
IVIodelo Industrial: Original modelo
de sofá.
' Forma S. A. Móveis e Objetos
de Arte, firma brasileira, industrial e
comercial, etsabelecida na cidade de
São naulo.
/ .

‘104****

111111100
5119,111011WOMMI

FIO. I

Pontos característicos
1 — Original modelo de sofá, cons&tildo por base metálica retangular,
caracterizado por ser inclinada para
trás, 1 formada por quatro barras de
seção quadrangular devidamente interlilactas, projetando-se verticalmente para baixo, dos seus ângulos frontais e
no centro, hastes também de seção
quadrada 2 que, configuram as pe'anas
dianteiras, enquanto que, dos ângulos
posteriores projetam-se outras barras
semelhantes, obliquando ligeiramente
para trás e que configuram as pernas
trasras 3; pelo fato de sôbre o retângulo metálico ou base, assentar wa
fundo estofado 4 também retangular,
mbstancialmente espesso e que forma
na linha de fundo do sofá um ângulo
ideal com peça idêntica 5 a ele con-

TERMO N° 155.260
jugado e que constitui o fundo do
enctisto do sofá e que também é . esDe
9 de dezembro de 1963
tofado; pelo fato de, sare ambos os
Requerente: Indústria Comércio
fundos quer do assento quer do ciciaste., assentar um conjunto de al- S. S. da Apresentação Ltda. — São
mofadas retangulares, pràticamente da Paulo.
Titulo: Nôvo modelo de lâmina para
mesma espessura que os fundos e que
configuram, respectivamente os assen- persianas e outros.
Industrial.
tos 6 que variam em número de acôrdo
com o comprimento do sofá, è encostos correspondentes 7.
2 Original modelo de sofá, como
reivindicado em 1, substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos
anexos.
TERMO I\19 154.558
De 14 de novembro de 1963
Suiça.
Nestlé S. A.
Titulo: Nóvo modelo de jarro.

f16.1

ditas faixas delimitando duas áreas
ternas, sendo a maior e anterior de
formato substancialmente retangular,
com os laterais acompanhando o cotia
tôrno do salto, e a niferior em formato
de U, também acompanhando a cura
vatura posterior do mesmo; e a rafe
rida área anterior tendo superfície lea
vemetne rebaixada ,na qual são pra,
vistos • grupos equidistantes de delgados frizos transversais, bastante aproximados entre si, e mais ainda um
retângulo transversal alongado, de sua
perficie lisa c reentrante, e contornado
por friz osaliente; e por sua vez, a
área posterior em formato de U sendo
contornada por um sulco de pequena
profundidade, internamente ao qual
prevista uma placa de formato correspondente; placa esta com superfia
cie intetiramente dotada de duas séries
de frizos, orientados Inclinada e simê.
tricamente em V invertido; c finalmente sendo prevsta ainda uma série de
furos equidistantes para fixação, dispostos segundo um alinhamento paralelo e a pequena distância da borda
do salto; tudo substancialmente como
descrito e ilustrado nos desenhos anexos.
—

1 — Nevo modelo de lâmina para
persianas e outros, caracterizado por
compreender uma chapa metálica ou de
outro material rígido qualquer, dobrada convenientemente de maneira a
TERMO N° 156.692
compor um perfil em linha poligonal,
formada por dois trechos intermediáDe 6 de fevereiro de 1964
rios semi-hexagonais, dispostos adjaModelo Industrial: "Nôvo modelo dc
centes, porém voltados para lados
opostos, e mais dois trechos etxremos, botão para maçanetas".
Cristais Prado S. A., estabelecida
paralelos entre si e prolongados das
extremidades livres daqueles interme- na cidade de São Paulo.
diários; e na composição da cortina
formadora da persiana, as ditas lâminas sendo dispostas em seqüência alternada, isto é, cada qual tendo posição invertida com relação de cada qual
com os etxremos respecticamente das
Pontos característicos
lâminas superior e inferior, compondo
1 — Nevo modelo de jarro de beca assim, no conjunto, uma seqüência de
larga e de formato substancialmente ci- trechos semi-hexagonais; tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos
líndrica, caracterizada pelo fato de desenhos anexos.
apresentar acima e abaixo de uma
~..••••n
parte central cilíndrica lisa, uma parte
TERMO N° 157.866
de maior diâmetro e de extremidades
De 25 de março de 1964
afuniladas, partes essas que terminam
Modelo Industrial: "Original e nôvo
no fundo do frasco, na parte central
lisa e .um gargalo superior ,também modelo de salto para calçados".
Pucci S. A. Artefatos de Borracha,
substancialmente lisa.
sediada na cidade de Franca, Estado
Pontos característicos
2 — Novo modelo de jarro, de de São Paulo.
1 Nóvo modelo de botão para
acôrdo com o ponto 1, caracterizado
maçanetas, caracterizado por compre.'
ander uns corpo principal, de formato
pelo fato de que as referidas partes
aproximadamente semi-esférico, com a
de maior diâmetro apresentam séries
superfície
lateral inteiramente composta
de nervuras periféricas circulares equipor largos gomos meridianos, adjacendistantes e em conjunto, representam
tes entre si e levemente reentrantes,
pouco menos da altura total do jarro.
gomos estes que se continuam, na
face diametral e anterior, segundo trePontos
característicos
3 — Nevo modêlo de jarro de
chos radiais e ascendentes, terminando
acórdo com os pontos 1 e 2, caracte1 Original e nevo modelo de em uma área plana central, de conterrizado pelo fato de que o gargalo
no multifacetado; e o referido corpo
substancialmente liso do referido jarro salto para calçados, caracterizado por principal sendo provido ainda ,em opoprovido inicialmente de uma larga
se apresente dotado externamente de ser
sição à sua face diametral anterior, de
fios de reisca de cooperação com um faixa periféfica, de superfície lisa, con- um alargamento anelar p3sterio-,
tornando-o
inteiramente,
e
mais
uma
tampo qualquer apropriado.
faixa transversal e também lisa, dis- superfície recurvada .c r.-om face exter4 — May° modelo de jarro, subs- posta assimètricamente mais próxima na fo-rmcl a por ufa c,tre¡to an,
cla p ie n t.i;xa
tanciabnente de acôrdo com o que foi do etxremo posterior, e formando ain- Pcr ; fé-icn.
descrito e ilustrado no desenho anexo. da uma saliência central semi-circular, anelar rebaixada, inicirzunctit,- p 0,;da

e

4

Quarta-feira 22

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Março de 1967 1009

PATENTES DE INVENÇÃO)1
Publicação feita de acôrdo cora o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de que trata o premente artigo, começará a correr o prazo pwa o dearimento do redido, durante 80 dia;
poderão apresentar suaa oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem pre$udicados.
sada

de um relevo composto por delgados

5 — NOvo modelo de boneco infiável, conforme as reivindicações anteriores, tudo substancialmente como
descrito no relatório, reivindicado nos
pontos caracterisicos precedentes e
ilustrado nos deseinhos anexos ao presetne memorial.

dendo um elemento de sede de válvula de fornecimento estacionário tendo
uma perfuração axial de extiamidades
abertas e tendo uma sede anular de
válvula de fornecimento formada em
uma de suas extremidades; uma válvu%Os .
la deslocável na mencionada cavidade,
assentável na referida sede de válvula
de fornecimento; uma haste de válvula,
eica, de extremidades ab ertas, coaxial
TËRMO N° 158.080
TËRMO N 9 157.950
e deslisavelmente disposta na mencioDe 30 de março de 1964
De 3 de abril de 1964
nada perfuração axial de extremidades
Luis Philippe Goulart Macho do — abertas do citado elemento de válvula
de fornecimento e tendo uma sede de
Saneia Maria Gonçalves — São Brasil.
, Paulo .
válvula de descarga sôbre uma de
Titulo: "Nôvo modelo de saco trans- suas extremidades, assentável na menPontos: NOvo modelo de boneco in- formado em bólsas para compras'.
cionada válvula, dito eleneento de sede
fiável — Modelo Industrial.
Patente de Modelo Industrial,
de válvula de descrrga sendo localisável para colocar a citada sede de válvula de descarga relativamente à referida sede de válvula de fornecimento
e a mencionada válvula, a ffin de forfrizos • radiais, de seção angular, dita
faixa sendo por sua vez contornante
de uma área centrai semi-esférica reentrante; tudo substancialmente como
descrito e Ilustrado nos desenhos ane-

das referidas posições limite precleteea
minadas do mesmo.
4 — Uma válvula de contrôle de
acôrdo com o ponto 1, caracterizada
pelo fato do órgão seletivo localizaocia
da válvula de suprimento compreendeg
três colares intermutavelmente localla
zável a partir de uma posição supera"'
pondo-se ao mencionado elemento de
sede de válvula de suprimento, La de
um dos ditos colares sendo de espessa
ra igual a metade da distancia atra.
vés da qual a citada sede de álvula
de descarca se move entre a meneiam
nada posição neutra do dito elemento
localizador e uma das referidas posições limte do mesmo, de modo que,
quando dois dos ditos elementos loca.
lizadwes são empregados nas posições
suportadoras de válvula, a mencionat:a
válvula de descarga está na posiç.lo
superposta e de modo que a adição
ou omissão de um colar do dito elemento suportador de elemento de sede
de válvula de fornecimento causa um
correspondente deslocamento da dite
sede de válvula de fornecimento, eia
relação à mencionada posição neutra:
da sede de v álvula de descarga, igual

necer, sobrepôr e descarregar pressão
pneumática na citada portinhola de entrega; órgãos atuadores conectados à
outra extremidade da mencionada haste de válvula de descarga e sendo
móveis entre predeterminadas posições
limites espaçadas, para localizar a citada sede de válvula de descarga nas
diferentes posições de fornecimento, su- a metade da distância total através
posição e descarga; e órgãos suportan- da qual dita sede de descar se move """

Pontos característicos
I — Nevo modelo de boneco inflá1 — Nóvo modelo de saco para
vel, caracterizado pelo fato de se cons.
tituir por dois corpos elipsóides ver- compras, caracterizado pelo fato de

ticalmente unidos, sendo que o inferior
maior, representa o corpo própriamente
dito, e o superior menor a cabeça,
além de o inferior, na sua região central inferior, terminar por um formato
de calota esférica, equilibrando o .bo,
neco na posição vertical,
2 — Nôvo modelo de boneco inflavel, conforme a reivindicação anterior
e caracterizado pelo fato de a face
anterior do corpo apresentar-se dividida em duas côres, sendo qua a metade inferior é amarela e a superior
azul, do mesmo modo que a face posterior divide-se em metades simétricas
porém com as colorações invertidas,
ou sea, meta de inferior azul e , superior amarela. •

compreender também de uma alça tubular cilíndrica de um material, razoavelmente rígido — papelão, madeira ou material semelhante — através do qual se estende um arame metálico, cujos etxremos são, primeiro,
dobrados, substancialmente em ângulo,
reto e num mesmo plano e direção
e cujas pontas são mais uma vez, do.
bradas, numa mesma direção, segundo
uni ângulo de substancialmente / 80 9 e
de um saco de papel em material semelhante.
2 — Nôvo inodelo de saco para
compras, substancialmente de acôrdo
com o que foi aqui descrito e ilustrado
no desenho anexo.

3 — Ni:mo modèlo de boneco infiável, de acórdo com as reivindicações de 1 a 2 e caracterizado pelo
fato de o corpo assim delineado apre-

TÉRMO N Q 129.069
De 10 de maio de 1961 .
Requerente: Westinghouse Aio Brasentar-se centralmente por três botões ke Company — Estados Unidos da
vertical e equidistantemente dispostos, América.
sendo que lateralmente, aparecem as
Titulo: Dispositivo de válvula.
mãos surgindo de mangas com babados
brancos.
Pontos Característicos
4 Nõvo modelo de boneco infiável, de acórdo com as reivindicações 1 a 3 e caracterizado pelo fato
de na altura do pescoço se apresentar
por uma gravata em forma de laço,
sendo que a cabeça, branca, possui
lateralmente duas abas semi-circulares
vermelhas, representando as orelhas e,
superiormente, um diminuto chrPéu em
forma de cone, vermelho, com a base
dotada de uma aba circundante e ci11ndrica.

1 — Uni dispositivo de válvula de
contrôle, caracterizado pelo fato de
compreender: um corpo tendo uma entrada de fornecimento de pressão pneumática; uma cavidade comunicando-se
com dita entrada de fornecimento; uma
potinhola de entrega comunicável com
a citada cavidade; um mecanismo de
válvula, na mencionada cavidade, destinado a contrjoldr a pressão pilem/lá:Uca na referida portinhola de entre:ia,
dito mecanismo de válvula cornpreen-

4

do seletivamente dito elemento de sede para uma das referidas posições litn1.3
de válvula de fornecimento na mencio- te, modo pelo qual dita válvula de
nada cavidade, a fim de localizar a descarga é colocada para descarregas

mencionada sede de válvula de for- ou alimentar a portinhola de entrega,ir
necimento e a citada válvula, relativa- respectivamente, na mencionada posimente à citada sede de válvula de ção neutra do órgão atuador..

descarga, na Mencionada posição neu5 — O dispositivo de acôrdo tome
tra dos ditos órgãos atuadores, em o ponto 1, caracterizado pelo fato do
qualquer uma das posições de supri- óraão atuador compreender uma alaa
mentos, superposição e descarga da ci- 'anca g ira Variamente suportada, entro
tada sede de válvula de descarga em suas ex tremid Wes, por um pivô, e locadiferentes posições dos mencionados lizável entre uma posição limite no

órgãos atuadores entre as citadas posi- sentido do movimento dos ponteiros
ções limites espaçadas predeterminadas. de um relógio e uma posição limite
no sentido contrário, e em uma posi2 — Uma válvula de contrôle de ção neutra intermediária as citadas

acôrdo com o ponto 1, caracterizada
pelo fato do mencionado órgão seletivo localizador de válvula de fornecimento compreender uma pluralidade
de colares intermutavelmente colocáveis a partir de uma posição suportando o elemento de sede de válvula e de
uma posição de enchimento da cavidade superpondo-se ao citado elemento
de sede de válvula, ditos colares sendo
de espessura substancialmente menor
do que a distãncia através da qual a

sede de válvula de de scarga é movida
entre a posição neutra do citado atuador e uma das mencionadas posições
limite do mesmo.
3 — Uma válvula de contrôle de
acôrdo com o ponto 1, caracterizada
pelo fato do órgão seletivo localizador
da válvula de suprimento compreender
urna pluralidade de colares intermutàvelmente localizáveis a pattir de uma
posição suportadora da citada sede de
válvula e uma posição de enchimento
da cavidade superpondo-se a dita sede
de válvula de fornecimento, cada um
dos mencionados colares sendo de espessura igual a substancialmente me-

posições limites.
6 — O dispositivo de acôrdo coma
o ponto 5, caracterizado pelo fato de
ser provido com um elemento prendedor de libertação rápida engajavel cotia
a citada alavanca para prendê-la em
posições correspondentes a localizações
de fornecimer'a, superposição ou des.
carga .
7 — O dispositivo de aceordo Lona
o ponto 6, caracterizado pelo fato do
elemento de libertação rápida compreender grampos de mola tendo um órgão
destinado a prender a referida alavan. --""rf
ca na mencionada posição neutra e ca.
talhes que correspondem a diferentes
posições operadoras da citada alavanca, bem como pelo da mencionada alavanca ser provida com um botão que
é recebido 'ao interior dos entalhes de
mola.
8 — O dispositivo de contrôle de
a côrdo com o ponto 5, caracterizado
pelo fato de incluir órgãos destinados
a localizar a referida alavanca a partir.
de um local afastado, ditos órgãos
compreendendc uni par de hastes de

nor do que a distância através da qual impulsão localizadas em lados opostos
a citi:da s: de de v.ilvtila de descarga di *eferitla alavanca, órgãos que nor.
é movida entre a posicii
neutra do malme.nte forçam dita hastes em ca1i.
atenc.unado leuient
L ucdo: e ama lato cem
Gked.Là F.iluvanca e 0;9:jos
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Publicaçao feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade industriai:
ii V Da data da publicação de que . trata o presente artigo, começará a correr q prazo para o deferis-numa do mediela durante ta 92na
rasaisz zaresentar cuna oroa l çaas eo Dep artamento Nacional da Propriedade andustrial aqueles que se luaçarem prejudicados.
quesuportam as citadas hastes intpulaoras e podem ser postos em comanikação com urna fonte de pressão de
fitada para aplicar seletivamente a uma
clÃa respectivas hastes impulsoras uma
farça oposta a do respectivo órgão de
• formamento, meio pelo qual ditas hastes
impulsoras são mavidas, uma em retaalvo à outra e deste modo giram 'a
citada alavanca para unia de suas poomerativasi
'
c 9 — Uma válvula de contrôle caarmaterizado pelo fato de compeeender
e sim corpo tendo uma entrada de fora aerimento de pressão pneumática; uma
cavicade comunicando-se com -a relera:ia entrada de fornecimento; uma
- portinhola de entrega comunicável com
• a rnencidnada cavidade; um mecanismo
" dé válvula, na citada cavidade, destinada a controlar a pressão pneumáti• CR na referida portinhola de entrega,
dto mecanismo de válvula comi:caca, amada um elemento de sede de válvula
- de fornecimento estacionário tendo uma
perfuração axial de extremidades abertas e tendo uma sede adular da vai,. vula
formada em uma de ,suas extremidades; um válvula deslocava', disposta na citada cavidade, entre o elemento oe sede de válvula de suprimento e
a entrada de fornecimento, assentava'
com; a referida sede de válvula de fornecimento; uma haste de vaavula, ôca,
de extremidade aberta, coaxial e dasaa. ala savehnente na citada perfuração azia'
e tendo uma seda 'de válvula de descarga em uma de suas extremidades
asearitavel com a referida válvula dasRocavea dita. haste de válvula de descarga podendo ser localizada parra localizar dita sede de válvula de descarga
em relação à mencionada sede de válvula de fornecimento e a mencionada
' válvula, para seletivamente fornecer,
superpor , e descarregar pressão pneumática na dita portinhola de entrega;
uma alavanca de -atuação conectada
mencionada haste de válvula de desmarca; um pivô fixo suportando giratariamente dita alavanca, entre suas extratradades, para movimento de uma posição neutra para uma predeterminada
primeira posição espaçada da referida
posição neutra e para uma segunda
posição predeterminada espaçada da
primeira posição, cada uma das citadas
posições correspondendo a uma posição
diferente de fornecimento: superposição
ou descarga da referida sede de válvula de descarga; e órgãos fixadores, de
libartacão rápida, destinados a prenderens dita alavanca em uma das posiallima-a
ções neutra, primeira e segunda anteriormene citadas.
10 — Uma valuvl de contrarie caracterizada pelo fato de compreender
ame corpo tendo uma entrada de fornecimento de pressão pneumática; camas
cavidades comunicando-se com a citada
entrada do fornecimento; uma poreinho de entrega associada com cada
erma das citadas cavidades e sendo comunicável com a citada cavidade associada; um mecanismo de válvula em
cada uma das referidas cavidades para
controlar a pressão pneumática na respectiva portinhola de entrega associada, dito mecanismo de válvula compreende um elemento de sede de valvaCI

la estacionária, tendo uma perfuração
axial cie extremidades abertas, e a válvula de roolecirnerno tendo urna sede
anular de valvtaa to:mada em uma de
suas extremidades; uma válvula deslocava' disposta na citada cavidade, entre o elemento de sede de fornecimento
e a mencionada entrada de fornecimento, assentava' com a dita sede em válvula de io
r rnecimento; uma haste de
coaxial e deslisàvelmente disposta na
referida perfuração axiaf e tendo uma
sede de válvula de descarga sôbre urna
de suas extremidades, assentável com
a citada peça deslocava', dita haste ce
válvula sendo colocava' para localisar
dita sede de válvula de descarga relativamente à mencionada sede de válvula de fornecimento e à citada válvula,
para fornecer, superpor e descarregar
p ressão prmematica na mencionada portinhola de entrega associada; urna alavanca atttado.m; tua pivô t,xo entre as
mencionadas cavidades e suportando giratariamente dita alavanca, entre suas
extremidades, para movimento de uma
posição neutra paca uma predeterminada primeira posição espaçada dá citada
posição neutra e para uma predeterminada se,anda posição espaçada da
mencionada primeira posição; e órgãos
que conectam a citada haste de válvula para uma das ditas posições, neutra, primeira e segunea, da alavanca,
cada uma correspondendo a uma das
posições de fornecimento; superposição
ou descarga da citada sede de válvula
de descarga; e órgão de fixação, de libertação rápida, que frendem a mencionada alavanca em uma posição neutra, na primeira posição ou na segunda
posição; e órgãos que conectam as outras extremidades da referida haste de
válvula à mencionada alavanca, em
lados opostos do referido pivô, de modo
que • as locações de fornecimento, superposição e descarga de cada mecanismo de válvula 'são carregadas simultaneamente quando dita alavanca
é girada 'a uma posição para outra, de
maneira a coordenar as funções que
estão sendo desempenhadas por cada
uma das mencionadas válvulas.
, 11 — O dispositivo de válvula de
contrôle caracterizado pelo fato de estar substancialmente de acôrdo com o
que foi descrito no relatório e representado nos desenhos anexos.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção I nternacional e o
Art. 21. do Decreto-lei a? 7.903, de
27 de agôsto de 1.945, a prioridade do
corresponte pedida depositado na
Repartição de Patentes nos Estados
Unidos da América, em 30 de novembro de 1960; sob ia 72.600.
TERMO N 9 135.377
De 29 de dezembro de 1961
Estados
W. R. Grace 8 Co.
Unidos da América.
Título: Aparelho para cortar transversalmente telas finas fies/vais ou
moles>.
.rontos Característicos

1. Um aparelho para cortar transversaImente telas finas, flexíveis et
moles, caracterizado por compreender

uma base, um trilho de corte prêso
base, um bastão guia suportado acima
da dita base e paralelamente ao trilho
de corte, uma guat deslizante, movível
ao longo do bastão guia e girava] em
tôrno do eixo do bastão guia, um braço prêso rigidamente à extremidade da
guia deslizante, e uma roda de giro
livre, montada no extremo oposto do
dito braço, a roda sendo girável em
tôrno do &ao do braço e tendo uma
borda de corte rue se estende em tôrno da periferia da roda, a qual borda
pode ser apoada de encontro ao triihe
de corte.
2. Aparelho pura cortar transversalMente telas finas, moles ou flexíveis,
caracterizado por compreender: uma
base; um trilho de corte arêso à dita
base e se estendendo . através de l a: uni
bastão guia suportado acima da base,
sustentado por placas suporte situadas
em lados opostos da base, o bastão
guia sendo paralelo ao trilho de corte;
uma guia de deslisamento tubular, movível ao longo do bastão guia de deslisamento tubular, movível ao longo do
bastão guia e glrável em tôrno do
eixo do bastão guia; um braço prèso
rigidamente a uma extremidade do bastão guia; e unia roda montada na extremidade oposta do dao braço, a roda
sendo çairavel livremente em um plano
perpendicular ao eixo do braço e tendo
uma borda de corte que se estende em
tôrno de sua periferia, a qual borda
pode ser feita de apoiar de encontro
ao tri l ho de corte e feita deslocar-se ao
longo dele.
3. Aparelho para cortar transversalmente telas finas, moles ou flexíveis,
caracterizado por compreender: uma
base; dispositiva montado na base para
suportar um ralo de suprimento do
material em tela; um trilho de corte
prêso à base e perpendicular ao eixo
longo da base; um bastão guia suportado acima da base e paralelo ao dito
trilho de corte; uma guia deslisante
movível ao longo do bastão guia e
girável em tramo do eixo do dito
bastão guia; uns braço prêso rigidamente, em um seu extremo, à dita guia
deslisante; e uma roda de corte de
giro livre, que pode rodar em um plano perpendicular ao eixo do dito braço,
e tendo- uma borda de corte que pode
ser feita se apoiar de encontro, e se
deslocar giráveImente ao longo, do dito
trilho de corte.
4. Aparelho para cortar transversalmente telas finas e moles ou flexíveis, caracterizado por compreender:
uma base; dispositivo montado sôbre
a dita base, para suportar um rôlo de
corte prêso à dita base e perpendicular ao caminho da tela atravancada
dita base; um bastão guia suportado
acima da base Por elementos suporte
que se estendem ascendentemente a
partir de lados opostos da dita base,
o bastão guia sendo paralelo ao trilho de corte; uma guia deslizante movível ao longo do comprimento do bastão oiiia e t:1 -rável erh tdrno do eixo
deste; um braço prêso rigidamente, a

uma extremidade, ao guia deslisante; e

uma roda montada na extremidade
oposta dos ditos braços, a roda sendo
girava' liv:emente em um plano perpendicular ao eixo do dito braço e tendo
uma borda de corte que se estende em
tôrno da periferia da roda e que pode
ser feita apoiar de encontro, e se deslocar •giràvelmente ao longo, do dito
trilho de corte.
5. Aparelho de acôrdo com o ponto 4, caracterizado porque a dita roda
gira em tôrno do dito traço, sôbre
mancais de bola.
A requerente reivindica de acraitelo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n" 7.903, de
27 de agôsto de 1945, a prioridade do
correspondente ped:do depositado na
Repartição de Patentes na Suécia, em
1° de janeiro de 1961, sob n° 258.
TERMO N° 135.981
De 26 de janeiro de 1962
La Telemecanique Electrique
França.
Título: «Comutador Manual por alavanca».
Pontos Característicos
I — Comutador manual por alavamca, secionado manualmente em combinações, em quatro direções perpendiculares entre elas, a partir de uma posição neutra central cujas outras posições são determinadas por uma superfície de ressaltos, rampas, pistas e batentes, caracterizado pelo fato que a
cada direção se atribue uma disposição
de ressalto idependente e mutável, o
que conduz a um grande número de
combinações.
2 — Comutador manual por alavanca, de acôrdo com o ponto I, caracte.
rizado pelo fato que cada resultado individual é vantajosamente praticado sôbre uni dedal em forma de ester cilíndrico truncado.
3 — Comutador manual por alavanca, de acôrdo com os pontos 1 e 2,
caracterizado pelo fato dos quatro dedais ou . setores serem mantidas dentro
de uma bacia.
4 — Comutador manual por alavanca, de acôrdo com os pontos I a 3/
caracterizado pelo fato da bacia see
compelida contra a extremidade da alavanca de comando contendo uma esfe•
ra.
5 — Comutador manual por alavanca, de acôrdo com os pontos 1 a 4,
caracterizado pelo fato do comutador
ser provido de contactos do tipo microinterruptor por bloco unitário intercambiável.
6 — Comutador manual por alavanca, de acôrdo com os pontos 1 a 5,
caracterizado pelo fato dos dedais ou
setores a ressaltos poderem ser deslocados de um angu'o de preferência de
45" em -relação aos dois eixos perpendiculares do comutador
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Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propeledade Inaustrinl:
9 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a eciaer o prazo parti o ,',=;ferlinezito cio pedido durante 30 61as
poderao apresentar suas oposições ao Dapartamanto Nacional da Propriedade lamlusarlal aqueles Q-c.2 Ga julgaram preOadiendw.

7 — Comutador manual por alavas] - são do ano segundo uma lei ra.pree.en- apartadamente contra o dito alojamen- cala superlinear coai a iutens.i .dade de
co, de acôrdo com os pontos 1 a 6 , tando o valor médio da zona da fusão to para efetuar uma vedação substan- corrente que circule pela fonte de racaracterizado pelo fato do comando de correta para um diâmetro de fio de- cialmente hermética.
diação, pelo menos em parte de traje.
qualquer micro-interruptor se fazer po r terminado, uma regulação de velocidade
tó,ia de corrente, devido à in torpora4.
Uma
bomba
hidráulica,
de
acôr
intermédio de uni meio elástico trans - de dobradura do fio podendo ser ou
ção de centros de rocombinneão sem
do
com
qualquer
ponto
precedente,
caformando a amplitude do curao da ala - não feita no aparelho.
racterizada pelo fato de ter passagene radiação.
vanca em um curso assaz reduzido ao
A 'requerente reivindica a prioridade formadas na eLta carcaça e se comuni2
Aparmho semicondutor eletiOr
funcionamento do micro-interruptor evi- de correspondente pedido depositado
tando os choques provenientes do mo- na Repartição de Patentes da França, cando com aberturas de admissão eia ético, conforme reivindicado no ponto
vimento brutal da alavanca, permitindo sob n° P.V. 851.456 em 2 de feve- paçadas em lados opostos da dita abar- I, caracter:zado pelo fato do corpo
turas de descarga, uma das ditas aber- semicondutor de fonte de radiaçã) de
um sobrecurso da alavanca depois que reiro de 1961.
turas em cada uma das ditas posições recombinação tipo p-n consistir de
o contacto micro-interruptor virou prespredeterminadas para receber o fluido fosfato de galai e o corpo feto-sensivei
tando-se . ao comando deslocado a 45°.
de descarga das mesmas e retornar o consistir de sulfato de, cédinio ou seleTERIVIO N" 136.204
8 Comutador manual por alavandito fluido à dita bomba.
neto de eadm:o.
ca, de acôrdo com os pontos 1 . a 7,
5.
Uma
bomba
hidaaulica,
de
acõe
3 — Apa:elho semicondutor eletroDe 5 de fevereiro de 1962
caracterizado pelo fato do meio elástido com o reivindicado em quatquei ótico, substancialmente constituindo conco ser constituído por uma mola chata
W. A. Whitney MFC Co. — Es- ponto precedente tendo uma multipli- forme a descrição aqui feita com refeem forma de grampo.
tados Unidos da América.
cidade de cilindros montados na dita rencia ao desenho anexo.
Título: cAperfeiçoamentos e a hom- carcaça e se comunicando com a dita
A requerente reivind:ca de acôrdo com
A requerente reivindica de acordo
a Convenção Internacional e o artigo bas hidráuliassa.
bomba para receber o fluido sob pressão
21 do Decreto-lei n° 7.903, de 27 de
da mesma, unia multiplicidade de pis- com a Convenção Internacional e o arPontos Característicos
agi:isto de 1945, a prioridade do cortões deslizaveimente montados nos ditos tigo 21 do Decreto lei n° 7.903 de 27
respondente pedido depositado na Recilindros,
e dispositivos para converter de agôsto de 1945, a pr ioridade do
1. Uma bomba hidráulica compeeenpartição de Patentes da França, em 30 dando um alojamento, uma carcaça ci- o movimento rotativo do dito eixo em correspondente pedido, depositado na
de janeiro de 1961, sob IV 851.122. líndrica montada giratórias:cante ao dito movimento Linear dos ditos pistões em Repartição de Patentes da Holanda,
em 7 de fevereiro de 1961, sob númealojamento para girar em Corno de uma relação aos ditos cilindros para bom ro 260.956.
bear
o
dito
fluido
dos
ditos
cilindros
eixo fixo, uma bomba roiativa -reversivel caracterizada por incluir um ele- através a dita abertura de descarga.
TERMO N' 136.147
TERMO N° 124.897
Inento de bomba disposto no interior e
6. Uma bomba hidráulica de acata,
De 1 de fevereiro de 1962
montado sôbre a dita carcaça para do com qualquer ponto precedente, caDe 12 de &zambos de 1960
Processo e aparelho de :soldagem a girar em tôrno de um eixo geometrico racterizada pelo fato dos ditos dispoTitulo: Aperfeiçoamentos em valvaem paralelo com o eixo geométrico da sitivos de coação compreenderem um
arco a gás».
carcaça, a dita carcaça sendo formada pino rígido com e se projetando axial- las de pedal de freio a ar compro alIg
Forges Acieries de Gammercy,
do.
Société Anonyme, sociedade francesa, com uma abertura de descarga radial- mente da dita carcaça e para o inte- Requerente: João Borges berreiro e
mente
espaçada
do
dito
eixo
geométririor de um rasgo formado no dito
industrial, estabelecida na cidade de
co da carcaça e se comunicando com alojamento para permitir o movimento Imparei.° Vieira Borges. --- Rio de
Commercy (Meuse) — França.
a dita bomba, um eixo montado no arqueado limitado do dito pino, as ex- jane:ro — GB.
dito alojamento e concêntrico com o tremidades opostas do dito rasgo deterPontos Cai.actcristrcas
Reivindicações
dito carcaça° e operável para acio- minando as ditas posições predetermina1.
Aperferçoaraeatos
em válvulas de
1. Processo de soldagem a arco a nar o dito elemento de bomba ent sen- das da dita carcaça.
pedal de freio a ar comprimido, catidos
opostos,
a
fôrça
reativa
da
dita
gils a eletrodo-fusivel, no qual se su7. Uma bomba hidráulica substan- racterizados pelo fato de compreender
jeita a velocidade de dobradura do fio bomba, com a inversão da direção de cialmente conforme descrita e conforme uma válvula rotuuloa pelo conjunto de
constituindo o eletrodo-fusível à ten- rotação do dito eixo fazendo com que ilustrada nos desenhos apensas.
peças e em disposição seguinte: um
são de arco, caracterizado pelo fato a Carcaça gire no alojamento, e dispoeixo, na extremidade superior do qual
sitivos
na
dita
carcaça
e
no
dito
aleiA
requerente
reivindica
de
acasalo
que se determina a lei de sujeição de
se acha fixada por cravação uma peça
jamento
atuam
conjuntamente
para
licom
a
Convenção
Internacional
e
o
modo tal que o ponto de funcionamenmitar
e
girar
da
dita
carcaça
entre
duas
Art. 21 do Decreto-lei n" 7.903 de semi-esférica na parte superior e plana
to esteja sempre na zona de fusão
sia parte inferior (cônico de vedação
correta correspondendo ao diâmetro do posições predeterminadas, o dito aloja- 27 de agôsto de 1945, a prioridade superior), o referido eixo atravessa unia
fio fusível e ao gás protetor utiliza- mento tendo duas aberturas dispostas do correspondente pedido depositado ria arruela de apoio e desearga, uma mola
junto à dita carcaça e correspondendo Repartição de Patentes nos EE.UU. da
dos..
alternadamente com a dita abertura de América, em 6 de abril de 1961, sob espiral-cônica e uni flange-sede, discoide,
sendo pela extremidade inferior crava2. Aparelho de soldagem a arco a descarga nas ditas posições predeter- má 101.250.
do ma uma peça semelhante àquela
gás a eletrodo-fusível compreendendo minadas da carcaça.
em que. se acha cravado pela extremium motor elétrico assegurando a trans2. Uma bomba hidráulica, de acôrdade auparior (cônico de vedação inmissão do eletrodo-fusível através de
TERMO
N°
136.207
ferioe)
uma cabeça de soldagem e um dispo- do com o ponto 1, .caracterizada pelo
sitivo mantendo a velocidade de „rota- fato do dito alojamento incluir uma
De
5
de
fevereiro
de
1962
2. Aperfeiçoamentos eia válvulas de
ção do dito motor à tensão de arco placa se estendendo através uma extrepedal
de freio a ar comprimido,
N. V. Philips'Gloeilampenfabrieken
caracterizado pelo fato em que a lei midade da dita carcaça e fixada remoacôrdo com o ponto I, caracterizados
de sujeição ou manutenção é tal que vivelmente ao alojamento para locali- — Holanda.
pelo fato de a referida mola espiral ficar
o ponto de funcionamento esteja sem- zar a dita carcaça de bomba axialTítulo: «Aperfeiçoamento em ou re- encostada em cima na face inferiu/ da
mente
no
dito
alojamento,
a
dita
placa
pre na zona de fusão correta.
tendo duas aberturas na mesma corres- lativos a dispositivos semicondutores arruela de apoio e dast:a.a., a, =abalizo, fixada em usa ressalto de que o
3. Aparelho de conformidade com pondendo altemaadmente com a dita eletro-óticos».
flange é provido na face superior.
a reivindicação 2 caracterizado pelo abertura de descarga nas ditas posições
Pontos Característicos
3. Aperfeiçoamentos em v;i! n. 1 1 .5 de
fato que não se efetua senão uma re- predeterminadas para seletivamente dipedal de freio a ar comprimido, de
gulação para cada regime de ,árco.
rigir a descarga da bomba.
1 — Aperfeiçoamentos em ou relati- acôrdo 021111 OS pontos 1 e 2.
4. Aparelho de conformidade com
3. Uma bomba hidráulica, de acôr- vos e dispositivos semicondutores ele- rizados pelo fato de a arruela de apoio
a reivindicação 2 caracterizado pelo do com o ponto 1 ou 2, caracterizada tro-ético, compreendendo pelo menos e desc :rjea ser, ilrr i da parita.aa
fato que ao redor da regulação de am- por ter uma manga se encaixando telas- uma frente de radiação e pelo menos ceatral. datada de mo' e!-; o r araplitude fraca permitindo -cobrir tôda a cemicamente na abertura de descarga uni corpo forte-condutor com elo aco- ções na coratilrno e o fla .taa-aeda ser
zona de fusão correta.
na dita carcaça com uma extremidade plado por meio de dispositivos elétri- provido de um res, a'to na lace alma5. Aparelho de conformidade com apropriada para topejar contra o dito cos ou óticos, caracterizados pelo late rior e Outro na face iitf,r:0-.
a reivindicação 2 caracterizado pelo alojamento em tôrno da correspondcroa da pela menos uma das fontes de ra'1. Aperfaiçoamentos
fato que o aparelho contém um posto das ditas aberturas e a extrernldade craca° ser unia fonte de radiação de pedal da freio a ar comaar•
st,l,sa
de ten-ao constante e uma sujeição de oposta expoeta à nreesão de fitado, o recr• :)inação tipo p-n. tendo inten- tancialmante ton:o
ri isand;caa
velocidade de dobradura do fio à ten- dito fluido pressionando a dita manga sidade de radiação caia aumenta em es- dos e ilustrados no desenho mu so.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 4 "6 do Código de Propriedade Industrial:
; 29 Da data da publicação clea que trata o presente artigo, começará a correr e prazo para o deferimento de pedido, durante 30 alo
'poderá° apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

TÊRMO N° 158.081

TÊRMO N° 158.286

De 3 de abril de 1964

De' 9 de abril de 1964

Modelo Industrial: "NOvo inoci!.£3
Requerente: Ferci Propaganda S.A.
de fOrno portátil".
São Paulo.
Paulo Guillobel da Costa, estabele,
Titulo: NOvo conjunto indicador de
ruas, praças e logradowos públicos em eido a cidadee de São Paulo..
geral.
Modelo Industrial.

Pontos característicos
1 — Nõvo modelo de fôrno portátil,
caracterizado por apresentar um corpo
ou câmara substancialmetne prismática retangular, com arestas e cantos
forten*,te arredondados, corpo êste
1 — Nóvo conjunto indicador de
ruas. pra.;as e logradouros públicos em
geral. sustentado por um convencional
poste de formato tronco-cônico ou outro, caracterizado pelo fato de se constituir por uma haste ou corpo cilíndrico fixada na etxremiclacle superior
do poste, a qual é encima-da por um
globo ou esfera de material plástico
translúcido .colorido ou não e dotado
internamente de iluminação própria.
2 — Nôvo conjunto indicador de
Tuas. praças e logradouros públicos em
geral, conforme a areivindicação anterior e caracterizado pelo fato de a
dita haste vertical se apresentar por
ramificações horizontais em forma de
suportes sustentando dois pares de corpos paralelepipeidais, dispostos dois a
dois. em planos ortogonais ou não.
3 — Nôvo conjunto indicador dtuas, Praças 'e logradouros públicos em
geral, de acôrdo com as reivindicações
'de 1 a 2, e caracterizado pelo fato dr
cada corpo paralelepipedal constituir
-491P- . se por duas almofadas de plástico
translúcido, coloridas ou não, e tinidas
mediante um quadro central de perfil
metálico, plástico ou outro, sendo que
á superfície externa de cada almofada
apresenta-se por inscrições indicativas
realçadas pela iluminação interna de
que é dotado cada unidade ,-..ralelepipoidal .
4 — NU. ° conjunto indicador de
ruas, praças e logradouros públicos em
geral, conforme as reivindicações anteriores, tudo substancialmente como
descrito no relatório ,reivintiicado nos
pontos característicos precedentes e
ilustrado no desenho anexo ao presente
Memorial.

TÊRMO N 9 159.918
dividido horizontalmetne ao meio, formando parte inferior ou base e parte
De 11 de junho de 1964
superior ou tampa, ambas providas em
Indústria Macchine Elettroniche
suas bordas de aba externa contornante e ainda com as faces laterais I. M. E. — S. p. A. — Itália.
Titulo: "NOvo modelo de • compu.
maiores planas e as menores arredondadas para fora, sendo a face supe- tador de mesa".
Patente de Modelo Industrial.
rior e interior do conjunto abauladas
e dotadas, respectifamente, de um t
dois pare sde janelas, dispostas transversalmente, circundadas por moldura
retangular. na qual corre placa de vedação das referidas janelas; as duas
partes do conjunto são articuladas em
um de seus lados menores por um par
de orelhas verticais, as inferiores providas de recorte inferior semi-circular;
no lado oposto, a dita base apresenta
um par de orelhas verticais também dotadas de recorte semi-circular inferior
e interligadas por prolongamentos horizontal da referida aba contdrnante,
e a tampa apresenta,. por sua vez,
neste mesmo lado, em prolongamento
à sua abai um pequeno bloco central
ao qual é fixada uma alça; tudo substancialmente como descrito e ilustrado
nos deselhos anexos.
Pontos caracteristkos

REVISTA TRIMESTRAL DE
JURISPRUDÊNCIA
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Vol. 39 (p. I-218) Janeiro 1967

r

PREÇO: CR$ 2.300

lk VENDAI'
Na Guanabara

Seção de Vendas: Av. Rodrigues 4-t1ve& 1
Agència Ministério da Fratenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
Em Brasilia

Na Sede do

1 — Móvo modelo de computador
de mesa, caracterizado pelo fato de
ser constituído' por um corpo de fol.
mato retangular em planta e de configuração em L de ângulo obtuso era
elevação lateral, corpo êsse cujos lados
substancialmente planos se afunilais
para cima e para dentro e cuja parte
traseira superior se apresenta convexa
ao longo de tôda a sua extensáo
2 — Nôvo modelo de computador
de mesa, de acórdo com o ponto I,
caracterizado pelo fato de que a res.
pectiva placa do teclado ,prevista em
relevo vertical no ramo, substancialmente, horizontal do referido recorte
em L, se prolonga na parte traseira.
por um painel, ligeiramente inclinado
para trás onde se acha p,revista unta
longa abertura retangular na qual se
apresentam os resultados dos cálculos
-)u operações.
3 — Nôvo modelo de comutador
ie mesa de acôrdo com os pontos I
i e 2, caracterizado pelo fato de que a
re§pectiva base plana inferior se apre.
senta em rebaixo em relação ao cotim
do aparelho e se acha provida, inferiormente ,de dois suportes dianteiros
e de um traseiro para o assentamento
do aparelho sôbre uma superfície de
sustentação.
4 -- Nõvo modelo de computador
de mesa, substancialmente de acôrdo
com o que foi aqui descrito e ilustrado
nos desenhos anexos.
A, requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de
27 de agôsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Itália. em
20 de dezembro de 1965, sob número
22-424.
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Publicaçâo feita de acórdo coo o arS. 130 do C igo do Propriedada 1ndustria2. Do dato do publinagao nonleçarÔ
e cursar o prazo do 60 dias para o deferimento do pedido. Duranf;o ç
prazo psdarRe apresaztea cuco opos'..cbea co Departamento
Nacional da PragriedadO laadustrU aquêleo quo co Xisareas projudicedaa oomã omeaa:B0 o E-23/sts0 asqu2r£
chaves; cremones. chaves de parafusos
conexões para encanamento, colunas
caixas de metal para portões, canos de
meari, chaves de fenda chaves isgIesa,
cabeções. canecas. cipos. cachepots,
centros de mesa, coqueteleiras. caixas
para acondicionamento de atmentos,
caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafetei.
ras, conchas coadores; distintivos, do'
bradiças: enxadas, enxadões, esferas.
engates, esgMchos. enfeites para arreios
estribos, esferas para arreios, espuma(Seiras; formoes, 'vices, ferro pare sortar
capim, ferrolhis. facas, facões, fechaduras ferro comum a carvão, teru:iras
funis. fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
grelhas garças, ganchos para quadros
gonzis para darruagens; insígnias: limas, lâminas, liroreiros, latas de liso
jarras; machadOshas, molas para porta,
molas para venezianas, martelos. darretas. matrizes: navalhas; puas; pás, pregos, parafusos, picões, porta-gelo: poseiras, porta-pão. porta. jóias, paliteiros
panelas, roldanas, ralos para p:as, 'rebites, regadores; serviços de chã e café,
serras, serrotes, sachos, sacarrolha; tesouras. , talheres. atlhadeiras, torqueze,
tenazes, travadeiras, celas dt arame, torneiras, trincos, cubos para encanamento
trilhos para pistas de correr, taças,
travessas, tnribulos; vasos. vasilhames
e verruma
Termo n.° 763.975, de 17-8-1966
Marcelo Sérgio Henroz e Hani Bachir
Sultani
•
São Paulo

LUBRIMELL
Ind. Brasileira
Classe 8
Artigos da classe
. — Ter—
mo n.o 763977, de 17-8-1966
Juan Tiburcio Salgado
São Paulo

Termo n.° 763.979, de 17-8-1966
Asdrubal S. Gaivão
São Paulo

'OS UUSIIIÂNTI
Classe 33
Sinal
Termo n." 763.985, de 17-8-1966
Edibára Romer Ltda.
São Paulo

os, jogos dP, !ingeria, jaquetas. laquês,
.ivas. ligas, lenços, man:63. meias.
nsO5s, mantas, manciri:ao, mastilhas, ma,tós, palas. penhoar. pulover, pelerinas,
peugas, pouches. polainas, pijamas. punhos, perneiras, gulmonos, regalos,
robe de chambse. roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de ban'ao, sandtíbas.
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks.
toucas. turbamos. ternos, uniformes)
e vestidos
Teri-no is.; 763.990, de 17-8-1-466
Põsto Santa Tereza Ltda.
São Paulo

ROMER"
IEDISSTRIA BRASILEIRA
Classe 32
Para. distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-tstevisionadas, peças teatrais e cinematográficas programas
circenses
Termo n.° 763.986, de 17-8-1966
COFERCO — Comercial de Ferramentas de Corte Ltda.
São Paulo
COFERCO

Ind. Brasileira
Classe 11
Facas, facões, canivetes, enxadas, machados, serrotes e tesouras
Termo n.5 763.987, de 17-8-1966
Luzaflex
Indústria e Comércio de
Calçados de Borracha e de Plástico
Limitada
São Paulo

Classe 47
Combustíveis e óleos lubrificantes
Têrmo n. o 763.991, de 17-8-1966
Promoções e Representações Triângulo
Limitada
São Paulo

q

Classe 8
Peças distribuidoras de chamas para
fogões à gaz
Termo n. 5 763.492, de 17--8--1-966---Firefly Indústria e Comércio de
Lâmpadas e Luminosos Ltda.
São Paulo

PIREPLY
;Ind. Brasileira"
Classe 8
Lâmpadas e amidos luminosos
Tênno n.° 763 . 993, de 17-8-1966
C.efeeira Grasp Ltda.
São Paulo

LUZAFLEX
Ind. Brasileira

GRASP
ind. Bra g ileira -

Classe 36
Calçados em geral
Termo n. 5 76-3-.-988-,--de 17;8-1966 —
Creaçõas Baila Sport Ltda.
São Paulo

Classe 41
Café e cereais
Termo n.o 763.994, de-17-8-1966—
Guisa Auto Peças Lida
São Pauis

•

BELl£,-SPORr
Brasileira

GUALRA
rr.jIfr1

Classe 21
tsiasse 30
Partes integrantes de veículos
?ara distinguir: Artigos de vestuários
roupas feitas em geral: Agasar.hos
Térmo n.5 763.995, de 17-8-1966
ivenial alpargatas. anáguas, blusas Comércio e Indústria de Móveis de
-.ss botinas, blusões. boinas,- baba
Móveis de Ferro Coimofer Ltda.
louros, bonés. capacetss. cartolas -.asa
São Paulo
suças. casacão, coletes, capas, chales
6,ÊLO ETERNO
coevo° ORAnitina
-achecols. calçados. chapéus. cintos
'fruas, combinaçõas. eorpinhos. calças
COIMOna Classe 28
te senhoras e 'r.3 crianças, calçaas. calIndo Brat;dloirs
Subos, sacos, bolas e demais formas em ...as. camisas.' camisolas: camisetas
plástico, contendo água ou qualquer ou- atacas. ceroilas colarinhos. cueiros
Classe 4',1
• ferro para residCacias,
tro liquido a f:m de se transformar em aias, casacos, chinelos. dominós. achar MAveis de
jardins: escritórios, casas comercsiis e
estado só/ido, conservando/os em
fantasias fadas prra militares- co.
refrigeradores
fralds q. çsioches. gravatas gol.
industriais

XISIC

'
rasilefra
48

Classe 21
aPrtes integrantes de veículos s.
Termo n.5 763.997, de 177-8-1966 f
Organização Uirapuru Ltda,
São Paulo

ORGANIZAÇXO UI.
áRAPURU ,

SANTA TEREZA
Ind. Bresileira

TRIÂNGULO
indo Brasileira

Termo n.5 763.996, de 17-8-1966 â
Distribuidora de Auto Peças Olcarrig
Limitada
São Paulo

Classe 33
Titulo
o
Termo n» 763.998, de 17-8-1966
Transportadora Eugui Ltda.
São Paulo
•

EUGITT
Ina• Brasileira

Classe 33
Transporte rodoviário de cargas
Termo n.5 763.999, de 17-8-1966
Indústria e Comércio de Carrocerias
Aço Anjo Ltda.
• São Paulo

Z.;

9.1
dg?

ANJO,
Classe 21
Carrocerias de aço para veículos
Termo n. 5 764.000, de 17-8-1966
Indústria e Comércio de Móveis
Estofados Pena-Flex Ltda.
São Paulo

PENA .1- PLEX,,
cInd. Brasileira,
Classe 40
Móveis estofados
---T-ermo n.° 764.001, de 17-8-1966 •
Divulgo Publicidade Ltda.
São Paulo

.DIVULGO
Classes: 32 e 33
Expressão de propaganda
Termo n. 9 764.003,71e 17-8-1966
Cerealista Santamarense Ltda,
São Paulo

NOSSO PRODUTO
(Indo Brasileira,
Classe 41
! Aicachotras aletria, alho, espargoaz)
S açúcar. alimentos para animais, amidcs
smendoas, ameixas. amendoim, arartit
arroz, atum, aveia avelãs, aze:te aseis
toosa sanha, baca;haii, batatas, halm
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MARCAS DEPOSITADAS1
-

Publicação feita de ozônio com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publioaçao começara
correr o prazo de 60 dias para • deferimen'ea do pedido. Durante riess prazo poderio apresentar suas oposições ao Departomanta
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do regbtro requerido

biscoitos, bombons, bolachas. baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacau. carnes, chã,
ibaramelis chocolates, confeitos, crave
cereais, cominho, creme de le:te. cremes
alimenticios, croquetes, compotas, cangica coalhada. castanha, cebola. condi.
mentos para alimentos, colorantes
chouriços, dendê, (foces. doces de frutas. espinafre essênc:as alimentares, em.
kradas, ervilhas. enzovas, extrato de toé.
mate, farinsias alimentícias. favas féculas. flocos. farelo, fermentos. feijãc
figos frios. çruras secas naturais e CriS
talizadas. glicose, goma de mascar gor
auras, grânulos, grão de bici gelatina
Volabada. geléias, herva doce herva
mate, hortaliças lagostas, línguas. leite
Condensado. le:te em pó. legumes PM
conserva. lentilhas„inguiça louro, mas.
tas alimentícias. mariscos. 'manteiga
marg arina, marmelada macarriii, mas.
ta de tomate, mel e melado. mate, mas.
tas para mingaus. molhos miluscos
tnostarda, mortadela, nós moscada, na
61Pos comestiveis, ostras. ovas.
pães. paios pralinés Pimenta. pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos. patês. per:S.-poli, pastilhas pizzas pudins:
(Feitos. rações balanceadas para aimala. requeijões. sal. &agá sardinhas
itanduiches. sorvetes, suci de tomate e de
frutas, mirradas tap'.oca. tâmaras, talha.
rim, tremoços. to.l.s. tortas para ali.
mento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre
-- •
- Termo ri.-5 764.002, de 17-8-1966
Divulgo Publicidade Ltda.
São Paulo

,DIVULGO PUBLICI
DADS LTDA
Nome Comercial

— —
.00-4, de 17-8-1966
Termo n.° 7-6-4—
Auto /Nisto de Molas Estádio Ltda.
São Paulo

ndrADIO
!Ivid . Brasileira'
Classe 21
. Molas para veiculos
,
Termo n. o 764.005, de 17-8-1966
Divulgo Publicidade Ltda.
São Paulo

DIVULGO
\Iad. Brasileira Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, 6rvãos de puk~es, programas 'adiotônicos, rffikda-teIevisionadas, peças tea.
trais e cinetnatográficas, programas
tircenses

Têrmo n.9 764 .006, de 17-8-1966
Editõra de Jornais e Revistas "Diário
da Semana" Ltda .
São Paulo

1 DIÁRIO DA SEMANA]

magnésio, manganês, metais não iniba.
Térrno n.9 764.009 de 17-8-1966
Indústria Metalúrgica Carterson Ltda. lhados ou parcialmente trabalhados, ame
tais em massa, metais estampai"
São Paulo
metais para solla, nique; e zinco
Têrmo n.o 764 .012, de 17-8-1966
Walset — Comércio e Indústria Ltda.,
São Paul:,
IND. BRASILEIRA

CARTERSON

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, ór.
gãos de publicidades. programas radiofónicos, rádio-televisionadas, peças tea.
trais e cinematográficas, programas
circenses

Classe 11
Artefatos de metais a saber: Armações
para óculos, banheiras, caixilhos, para
máquinas fotográficas, cantoneiras, carretéis, cortadeiras, disparadores dobradiças, estojos, molas, parafusos, parasois,
pinças, porcas, presilhas e rebites
. Termo n. 9 764 .007, de 17-8-1966
Tênno n. 9 7647010, de 17-8-19-66-Auto Põsto Nossa Senhora da Piedade Siqueira, Cavalcante e Brandão Ltda .
Limitada
São Paulo
São Paulo

NOSSA SENHORA
DA PIEDADE

[CASA SIQUEIRA 1

Classes: 11, 14 e 15
Titulo
764
.013, de 17-8-1966
Termo n.9
Classe /6
Saint Floriano Proteção e Instalações
Classe 47
Para distinguir: Materials para comera.
Contra
Incêndio
Ltda,
Para distinguir combustíveis, lubrifican-5e: e decorações: Argamassas.
São Paulo
tes, substâncias e produtos destinados à
areia, azulejos, batentes, balaustres.re
a
iluminação e ao aquecimento: álcool
cos de cimento, blocos para pavimenta.
motor, carvão a gás hidrocarboreto,
DALMATA
dto. calhes. cimento, cal, era. diurna
gás metano, butano e propano, gás enInd. Brasileira
isolantes, caibros, caixilhos cohtsilla.
garrafado, gás liquefeito, gasolina, gra'bagas para coberturas, caixas "ma
xas lubrificantes, óleos combustíveis,
Classe 8
alias de descarga para atiro., edifica.
óleos lubrificantes, óleos destinados à
Extintores de incêndio
:00.. premoldadas estuque. emulsão as
iluminação e ao aquecimento, óleos
base asfáltico. estacas. esquadrias. titre•
Termo n.° 764.011, de 17-8-1966
para amortecedores, petróleo e
liras metálicas para construções Iene.
Fundição
Famig
Limitada
querosene
as de metal, ladrilhos, lambda, luvas
São Paulo
te função. lages, lageotas, material lia.
Termo n.° 764.008, de 17-8-1966
ante contra frio e calor, manilhas. 111111•
Panificadora Praiana Ltda.
tas para revestimentos de parida. mam•
São Paulo
letras para construções, mosaicos. pio.
dutoe de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as ergamos;rts de cimento e cal. hidráulica, pedra.
gulho, produtos betuminosos, impermesIND. BRASILEIRA
bilizantes liquido* ou sob outras formas
toara revtatimento e outros como na gm.
vanentaçáo, peças ornamentais de et•
mento ou gesso para tetos e paredes.
Classe 5
papel para forrar casas, massas and.
Aço em bruto, aço preparado, aço
ácidas para uso nas construções, pardoce, aço para tipos, aço fundido aço guete:. portas. portões, pisos. *oleiem'
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço para portas. tijolos, tubos de concreto,
refinado bronze, bronze em bruto ou telhas, tacos, tubos de vir:UNO°. tara
parcialmente trabalhado. bronze de ques de cimento, vigas, vigamentos e
manganês, bronze em pó, bronze em
vitrõs
barra, em fio, chumbo em bruto ou
Termo n.° 764.014, de 17-8-1966
parcialmente preparado cimento me.
Panifica dora kv de Julho Ltda.
tático, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
São Paulo
parcialmente trabalsad p. ferro em bruto
em barra, ferro manganês, ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabaIV DE
• lhado, gusa temperado, gusa maleável,
Classe 41
Pães, biscoitos, bolachas, pães-doces, lâminas de metal, lata em fôlra, latão
em fõlha, latão em chapas, latão em
queijos, doces, panetones, sorvete e
Classe 41
vergalhões, ligas metálicas, lImalhas
café
Substâncias alimentícias, notadamente.:
pães, biscoitos, bolachas, bolos, breias,
Preço do Número de Hoje: Cr$ 50 — (NCr$ 0,05)
doces e confeitos
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