é

ESTADOS UNIDO
•
44F \

4;;)
4

za
P-(

;.

;5:9 Ls 1./".'"*‘16,5

SEÇÃO 111
ANO XX

N. :3

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 4 DE JANEIRO DE 1962

do parecer ao Relator. Os Conse.
lheiros Alvaro Naegeli Figueira (3
Francisco de Moura Brandão Filhe)
cão.
INDUSTRIAL
Vista do Processe
•
i Nada mais havendo a tratar o
Na secretaria do CRPI., pelo
•
•
;$enhor Presidente encerra os
• trapra.e) de oito Ui) dias a contar da tos e sessenta e um, sob a presi- , rúrgica dotada de camada adesl- :bailios, convocando nova reunião
•
e.
::
da ,.:t, da publicação está aberta dénela do Senhor Antônio Carlos %a"; T. ( •
{para a orço:ima sexta-feita, dia
:
vista ao .; interessadas nos proces- Feira de 13arros, Auditor do Con- — "Uma bandagem para aplica- !99 do mès corrente.
.
-,: elhu de Recursos da Propriedade ção à epiderme"; T. 75.045 -- resos abaixo relacionados:
E, de tudo para 'constar, e Gilcurso
11.402
—
"Uma
bandagem
Industrial,
reuni-se
o
CRPI.
para
(teraido Vieira de Vesconeenos.
a sua habitual sessão ordinária adesiva" e T. 78.065 — recurso .. ' do Barbosa São Thtago Secretaria.
Termos:
coneoeada, com a presença de 31. '104 — "Nôvo processo de pre- I do Conselho de Recursos da Pra..
paração de atadura adesiva e res- priedade Industrial lavrei 3 pre-N . 0 192.328 - Marca: 'C ri plex seus Membros.
:-ente ata que será assinada por
a
Sessão
Abre-se
com a leitura pectivo produto'.
-••• Recorrente: Triplos do Brasil
f. seti:.; NIenibro.. depois dee
Já:tilada • Recorridos: Alferd da ata anterior, que foi aprovada, 1 Votaram pelo provim( 11.10 dos 10(108
i lecursá Conselheiros Ileralciu de . e pr('vada.
unanimemente.
Erich Pfeiffer l dl D.N.P.I.
Com a palavra o Auditor para ;Souza Mattus, Geraldo Vieira de
(a) Re petido de. sono :Jeitos:
N." 197.1143 • Marca: Miraeol
In : em: fonte: Micta S.A. — Re- submeter ao Conselho .os pedidos 1Vasconcellos e Auditor. Este moia)
corridos: Farbenfabrieken 'layer de desistènela abaixo rei:te:jou:idos dificou o seu pa ::ecer tendo em (selins: Geraldo Vie!ro de Weewtque, de acórdo COn o resolvido vista a declaração de voto do eme O D N.1'.1.
(a) FrO ti( •;(.0 d. 0 MOUrd ;:n1/1-•
N." 229.1157
Marca: Luteovi- no caso da mareie 'Novo:mit", as- selheiro Ileraldo de Sotma Mal Io.
\'o ta ram pelo não provimento dos dáo Filho:
roa
neeorrente: Laboratório ! sim decidiu o CR.:
tecursos o Conselheiro Relator e I •a)
cmoco silva Araujo S.A
Ite- •
Recursos:
Hélio Ai r es de :insulo.
• orridos: Indústria Quimica e Far; os Conselheiros FranciNeu de .Moitjra Brandão Filho e Hélio Alves
macei:fica Schering S. A. e O ! N ,0 11.334 -- T. 30.507 —
I de Araújo.
positivos para fechar sacos".
_ Tendo havido empate
Reuoluçõe3
I n avotaça o cabe subir o processo
N." 235.164 — Mareai Plastilex.' N. o 11.1:35 -- Atlantle —
à consideração do Exmo, c)nhor
Wein : rente: Cerâmica São Cae- T.289.979.
Rliti()LtIÇ.A0
.6d6
1 a no S . A. -- Recorridos: Júlio' O conselho, tionillinettlen te, ho- i Ministro da Indústria e do CusiZrea)
oito Theodoro Lohmann e o mologou as desistènclas dos pedi- ! mércio, nos telmos da Lei, paia
NO. 507 .
dos, devendo baixar os autos ao i que emita o seu voto de tio:ilidaRecursio n. • II .S1.1.
N 237 . 308
Marca: Rtutune- DNP1., para, ali, serem arquiva- ; de.
Retorreate: Bates Va: • e Bati Gni.
Passa-se, a seguir, ao Juleamettta. -- Recorrente; Pábrica de Bi- dos.
N.° 11,336 — Matra —
to dos processos, tendo sido adia- poration of
Monark S.A. --- Recorridoo recurso 11.821, 1érino 342.263,
do::: Lambreta do Brasil S.A. —• f.235.204.
e o Ihr.•
N.° 11.837 — Entabex —
por ter pedido vista das autos o partimento Na:-.)nal di Proprieaz-de
Meeftoleas e o DNId.
ta.
T.329.49.
Marca "Mapa Etecnieo Fiscal", dustrial.
N." 11.338 — Isocap —
Conselheiro lléliti Alves ele AraúPrivilégio de iiivenção dispositivo:a
T. 334.554.
jo. Falou o Senhor Nlemandro ele
para
fechar sazo..
N.
o
11.839 — Deinag
Entrada de Processo
Lima Fontes e o Dr. Luiz FernanT.328.336.
do Gusmão, pelo recorrente e pelo
Vistos, relatados e dise.midos isteu
na Secretaria
O Conselho, Intá tifinemente, ho- recorrido, respectivamente.
autos em que é ruorrente Bates Valva
Deram entrada no Secretaria do I mologou as desistências dos reneefirso 11.820 — Termo 34.617 l'aqi Corporation ui Brazil e sito reco:»
UR.. e serão oportunamente jtil- cursos, devendo baixar os autos — Mod. UNI. -Nós . ° processo de ridos Walter Fischer e o D.
ido• collsoante !Orem organiza- ao DNPI., para, ali, serem expe- fabricação de euirlanclas para ar- que deferiu o pedido;
:1.k.s as respectivas pautas os se,- didos os certificados de registro vores de natal, enfeites de vitriResolvem os Àlembrx.)s da C.R.. mui*
;Ullites processos:
A seguir o Conselheiro lieraido nes e decorativos em geral, feitos 1nonemente, homologar a desistência dar
•
de Souva Mattos para devolver o em tecelagem e torção" — Recor- i pedido, devendo baixar os autos asa
Termos de toa r.ms:
processo do ténia) n.° 75.046 pri- rente: L. Mário Franeino -- 1:ecol.- 1 D. N.P.I., para, ali, ser arquivado.,
N." 3•0.42•
Decoril.
Vilegio de inveneão "Aperfeiçoarido: DNP1.
Relator:
Alvaro
Sala de Sessiles. 27 tle dezembro de
N ." 454.147 - - Servi: • co Limi- mentos cie et/Me:agenj de atadu- Naegeli Figueira.
, 1e61. — A. C. Pdra d 13.irro2.
tada -- Serviços de 13iigenharia I ras eirtireicas", do qual obtive— Alvaro Naegeli Figueira
O Conseiho. unãnimeinente. noc o astrte:iie.s intime comerei:til.. ra- vista. (recurso 11.403, .
eou provimento ao ree,:r ,30, de •Fratt4.-iseo (k Aloura 13randao Filho —
O Conselho, por unânintidade de . acôrdo com os pateceres; .. fú:ell 'Geraldo Vieira de Vmeoneellos IléAlces de Araújo — lleraldo de Soavotos,
negou p rovimento ao remirAusenta-se, por medis J t.te . ;: lio
ATA
.i.1
Muitos.
4.
pre•
maior.
o
Auditor
assumindo
so, para confirmar o despacho icir
Ar, dm 2 .
sidência dos traba!lios.. o COtim,e cooceder a patente
Ordinária do
PAR IT:14.12
1 ..i . sedlo de 1:ecoraos dii PropriedaIbeiro lieraido cio SoUz;1 Manos.
Ainda,
o
mesmo
Coime:beim
ded, Indw. trij . r ealizada em
Com
a
palavra
o
Conselheiro
27
ihm e-win . ,, de 1961 -- Piesidèneia do volve, também de vista Os oro- Francisco de Mota., i;randflo Fi- • Somo?: peia homologas,ão d.e d,ni;et6t.
do pedido de patente rdea
cesaos abaixo relarionado3:
oi . A1310114.1 Ciarbm de 1.1,1tros, Auji.
lho para deeolser o T 255.202 •: t,voa para fechar sacos". tênao 0e1for de es tlY011111 de Rocesrsog
aa9 • - marra ijOitica ,. recur-o 11.814. .o.ero 83.507. rege:et:da pe:o U` q ikru,
S4 )
• T. 63.970 -hxlustrial
do oual obtivera vlUa.
sitaaie. Bates X'ais e Bng Corporation
'Uma atadura curativa. adc,dva
O Conselho, par ataliwia de voBrazil. conforme. Lonsta dos .1-..hainketi•
Aos vinte e sete dias do mês de metodo de produzi-la': T. 72.32k
couce:leu o ri , -,::: :-.1 :ta L')rn,...1.
• vrobro do ane de mit novecen- — recurso 11.4:10
fls• 34• deve,d!
oa ..ettos
"Atadura.•elCONSELHO DE RECURSOS DA'
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVISTA DA PROPRIEDADE

34 Quinta-fen a 4

Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado • à publicação nos
jornais, diariamente, até as
.15 horas, exceto aos sábados.,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 . horas.
— As reclamações pertinentes à matéria retribuida, nos
casos de erros ou . omissões, deverão ser formuladas por es:
oito,. à Seção de Redação. das
9 às 17,30 -horas, ao máximo
e:té 72 horas após a saida dos
órgãos oficiais.
— Os originais deverão' ser
dactilografados.e autenticados,
ressalvadas, por quem' de direito, rasuras e emendas.
Excetuadas as para .o
exterior, que serão sempre
anuais, .as assina;aras poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou' um ano.
. — 1s "assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem
aviso' prévio.Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
—
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.1s Repartições Publicas
cingir-se-ão às assinaturas
°anuais renovada' s até • 28 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano c às
OIRIETC)R-GERAL
iniciadas, cm qualquer época..
. , ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a reCHEFE DA SEÇÃ e: DE REDAÇÃO
CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
messa de valores. acompanhaMAURO MONTEIRO
MURILO FERREIRA ALVES
dos"de esclarecimentos 'quanto
DIÁRIO -OF:CIAL
à sua aplicação, solicitamos
SEÇÃO
usem os interessados prefe•
Eaçlo dir; pubIlcIdada Ao .•xpadiantia do ['apartar/vante
rencialmente cheque ou valo
Nacional da Proprladada Industrial do Ministério
postal, emitidos a favor do
da indústria • Comércio
T.esoureiro do Departamento
Impresso nas oficinas do Departamtnto de imprensa Nacicnal
de Imprensa Nacional..
— Os •tiplementos às edições dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS
fornecerão aOS assinantes que"
flEPaitTiçõES
FuNcloNKmos
os solicnarem no ala da assi,•
natura.
•
•
- Capital c Interior:
Capital e lAterioc:
—
O
funcionário
público
feSeniestre . .
Cr$ . 600,00 Semestre , .
Cr$
450,00
deral,
para
fazer
jus
ao
desAno
Cr$ 1.200,00 Ano
900.00
Cr$
conto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior:
esta condição no alo da assiAno . .
. . ' Cr$ 1.300,001 Ano •
Cr$ 1.000,00 natura.
— O custo de cada exemplar
parte superier do enderéço vão continuidade no _recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o li!.1111Cr0 do talão dos jornais, devem os assinan- será, na' venda avulsa, acrescide registro, o mês e o ano em tes providenéiar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
que findará.
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
A fim
.evilar .,;-blução de mínima,
de trinta (30) dias.
decorrido.
,

„EXPEDIENTE

ao D.N.P.I., para, ali, ser arquj• RESOLUÇÃO N.° 11.608
yado.
Teimo n:' 235.294.
Em mesa.
Conselho de Recursos. 7 de de:etnRecurso n.°
bro de 1961. — A C. Petra de Barros.
Auditor.
Recorrente: Coventry Gaitgd El Tool
RESOLUÇÃO N. 11.607
Comany United.
.
Tênno il.° 289.979.
Recorridos: Nlatra-Werke G. M.
Recurso n.° 11.835.
e o DeaN . P. I.
•
Recorrente: Ed. Kummer S.A.
MARCA MATRA
'(Ariston Inventic)- Fabrique d'Horlogerie de Bettlac.
Vistos.; relatadas e discutidos.. e;tes
Recorridos: Albert Julius Sonlmeider autos era que é Recorrente Coventry
Comércio e Importação S.A. e o Gauge -Tool Company Limited e .são
D.N.P.I.
Recorridos 1n4atra-Werke G. M. B.
H. e o D.N.P.I. que deferiu o . peMARCA — ATLANTIC
dido;
Vistos, relatados e discutidos estes
Resolvem os -membros do C.R., unaautos em que é Recorrente Ed. Kummer
S.A. (Ariston Inventic) Fabrique nimemente, homologar a . desistência do
d'H.orlogerie de Bettlach è são recorri- recurso, devendo baixar os autos ao
dos Albert lulius 'Schneider Comércio D.N.P.I., pura, ali, ser eavedido o
e Importação S.A. e o D.N.P.I. que
certificado de registro.
deferiu o pedido:
Resolvem os membros 'do C.R.. unaSala de Sessões. 27 de dezembro de
nimemente, homologar a desistência do 1961. — A. C. Peita de Barros, Prepedido. devendo baixar. os • autos ao sidente. — Alvaro Naegeli Figueira —
D.N.P.I., para, ali.: ser arquivado. - Franchsco de Moura Brandão Filho —
Sala le Sessões, 27 de dezembro de Geraldo Vieira de Vasconcellos-- Hé1961. — A. C. Fieira de Barros, Pre- lio Alves de Araújo — Hcraldo de Sousidente. -- Alvaro Naegcli Figueira — za Afalios.
Francisco de Moura Brandão Filho —
•
Ger(.1do Vieira de Vaseoneellos — HéPARECER -,
lio Alves de Araújo — Heraldo de Sou:3 Manos.
Somes pela hcoiologação' da desistência do: recurso interposto por CoPARECER
ventry Gauge 6 Tool Company LimiSomos pela homologação da des:stén- ted ao pedido de registro da marca
cia do Mick da marca "Atlantic", - Matra", termo 235.294, conforme
termo 259.979, requerida por Albert consta da petição de fls. 24-27, deJultus, Schneider. conforme documento vendo baixar os autos ao D.N.P.I.,
de fls. 28-29, devendo baixar os autos para, Pell, ser expedido certificado de
ao para. ali, sekargulvado. registro.
Em mesa.
Conselho de Recursos: 7 de dezembro
Conselho de Recursos. 6 de dezembro
de -1961. A. C. Petra de Barros,
de 1961. — A. C. Petra de Barros, Auditor
Auditor.

MARCA — ISOCAP,
RESOLUÇÃO N.° 11.609
Vistos, 'relatados e discutidos' estes
n.° 329.449.
autos em que é Recorrente Isofil S.A.
Recurso n.° 11:837,
Fios, Cabos e Materiais Isolantes e são
Recorrente: Parke. Ouvis ri Com- Recorridos Indústria Eletrônica Amos
pany.
S.A. e .0 D.N.P.I. que deferiu o peRecorridos: Produtds ,Quimicos Ciba dido;
S.A. e o D.N.P.I.
Resolvem os membros do C.R., unaMARCA 1-3,NTABEX
nimemente. hecuologar a desistência do
Vistos. : relatados e discutidos estes recurso. devenzio baixar os autos ao
autos em que é Recorrente Parke, Davis D.N,P.I., para, ali, : ser expedido o
Coinpany e são Recorridos Produtos certificado de registro.
Sala de Sessões. 27 de dezembro de
Químicos .Çiba S.A. e o D.N.P.I.
1961, — A. C. Petra ele Barros, Preque &feral o pedido;
Resolvem os membros dó C.R., una- sidente. — .1/varo Nacgeli Figueira —
nimemente, homologar a des:stência do Francisco de Moura Brandão Filho —
recurso. devendo baixar os autos ao Geraldo Vieira de Vasconeellas — HéD.N.P.I., . para, ali, ser expedido o lio Alues de Araújo — Her,-ilclo de Souza Muitos.
certificado de registro.
Sala de Sessões. 27 de dezembro de
PARECER
1961. A. C. Petca de Barros, PreSomos pela homologação da desissidente — Alvaro Nacgeli Figueira -•
Francisco de Moura Brandão Filho — tência do recurso de lis. 16-19, interpsto por Isofil S.A. Fios. Cabos e MaGeraldo Vieira de Vasconcellos —
Heraldo de Sou- teriais Isolantes, ao despacho que manAlves de .1tatijo
dou registrar a marca IsoCap, termo
za Mattos.
n. 334.554, devendo baixar' os autos
PARECER
ao D.N.P.I. para, ali, ser expedido
•
o certificado de registro, com .s exemSomos pela homologação da desIstenJ
de fls. 12-14.
cia do recurso interposto por Parke, plares
•
Em mesa.
Davis 6 Company ao pedido de regisConselho de Recursos, 13 de detro *da marca "Entabex", termo número 329.449, conforme consta da pe- zembro de 1961. — A. C. Petra
tição de fls. 18-22, devendo baixar os de Barros, Auditor.
autos ao D.N.P.I. para, ali, ser exRESOLUÇÃO N. 9 11.611
pedido o certificado de registro.
•
-Em mesa.
Termo n.° 328.336.
Conselho de Recursos. 7 de dezembro
Recurso A?.° 11.839.
de: 1961. — A. C. Petra de Barros,
Auditor."
Recorrente: Vemag S.A. Veiculos
c 15/1aquinas Agrícolas •
RESOLUÇÃO N. 11.610
Recorridos: Demag do Brasil, InTermo n.' 334.554.
dústria 'e Comércio de Máquinas Ltda.
Recurso n.° 11.838.
e o D.N.P.I.
Recorrente: Isofil S.A.Fios. Cabos
MARCA — "DEMAG"
e Materiais Isolantes.
Recorridos: Indústila Eletrônica ArVistos, relatados e discutidos ,êstes
gos S.A. e o D.N.P.I. autos 'em que é Recorrente Vemag - So-
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Vistos, relatados e discutidos estes Propriedade Industrial, e mais Des
Veiaulos e NIáquinas' 2. A requerente "Metalúrgica Dentácieci
Ag -it.olas e são Recorridos De.mag do ria Santa Apolónia Limitada" recorre in- autos em que é Recorrente L. Mario Dias — para eventuais juntadas de
lad.aaria c Comércio de Má- conformada, elegando .ser "Goldcast” Francisco e é Recorrido o D. N. P. I. recursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, Eram no.
quinas Lida., e o D.N.P.I. que de- urna expressão de fantasia meramente, que lhe indeferiu o pedido;
feriu o peda-cs
Resolvem os Membros do CR, unani- tificados os requerentes abaixo mensugestiva, constituindo-se em um neoloResok can os membros do C.R., imã- gismo, de invenção da depositante.
memente, negar provimento ao recurso, cionados a comparecer a este Depar.•
homologar a desistência do 3. A ilustre Auditoria é pelo não de acôrdo com ospareceres.
lamento a fins de efetuarem o pagb.recurso, devendo baixar os autos ao provimento do recurso. para confirmar
Sala de Sessões. 27 de dezembro de mento da taxa final concernentes a
D.N.P.I., para, ali, ser expedido o cer- despacho recorrido.
1961. — A. C. Petra de Barros, Pre- expedição dos respectivos certificatificado de registro.
sidente. — Alvaro, Naegeli Figueira, dos dentro do prazo de Sessenta Dias
PARECER
;.'arla de Sessões. 27 de dezembro de
Relator. — Geraldo Vieira de Vascon- — na forma do parágrafo unico do
1961. — A. C. Peita de Barros, Pre- Data venha da douta Auditoria, so- cellos, — Francisco de Moura Brandão artigo 134 do Código da Preprieda.
Naegcli Figueira — mos peio provimento ao reCurso, para Filho. — Hélio Alves de Araujo. — de Industrial,
sichnte. Alvaro
—
Francixo de Moura Brandão Filho — reformar o despacho recorrido e conce- Heraldo de Souza Mattos,
Geraldo Vieira de . Vasconcellos — Hé- der o registro.
Foram Mandados Deferir os Seguintes
PARECER
lio Alues d,0 Araújo — Hera/do de SouPrivilégios de Invenção
2. Isto porque, parece-noa, que não
za Mattos.
1. Na conformidade- dos pareceres
há simples justaposição ou aglutinação
N° 88.389 — Processo e Dispositivo
PARECER
de palavras necessárias de uso geral, na emitidos quer na primeira fase e quer
para Fabricar Chapas Métricas de
na
segunda,
somos
pela
confirmação
do
expressão
"Goldcast".
Somos pela homologação da desisWalzwerk Neviges, Willy H. Sehlieker
3. Nos dicionários de inglês-português despacho que indeferiu o presente pedi- & Co. — Em face do laudo técnico.
tência do recurso Interposto por Vetimo S.A. Veículos e Máquinas Agrí- por nós consultados, nenhum registra do de modelo de utilidade, negando,
N° 90.934 _ Aparelho para Regiscolas, ao registro da marca Detuag, este conjunto vocabular, o c(Oe nos leva destarte, provimento ao recurso.
trar as Composições da Audiência de
Conselho
de
Recursos
de
21
de
sea
crer
que
seja
de
invenção
da
requetermo .328.336, devendo baixar os autos
um Receptor de Sinais de Onda de
tembro de 1959. — A. C. Petra de A. C. Nielsen Company — Em face
no D.N.P.I., para, ali, ser expedido rente.
4, Entretanto, existem. isoladamente, Barros, Auditor Substituto.
o certificado de registro.
do laudo técnico.
•
"Gold" e "Cast" — ("Gold" — ouro;
Fxn mesa.
RELATÓRIO
N° 94.440 — Distribuidor de Chare
"Cast"
—
molde,
sede,
capa,
etc.),
o
Conselho desRecursos, 13 de dezemles Castelli — Em face do laudo técL. Mário Francisco, brasileiro, indus- nico.
bro de 1961. — A. C. Petra de Bar- que levou o prolator do despacho de
ros, Auditor.
indeferimento a considerá-las justapos- trial, requereu ent 27-12-44 patentes de
N9 106.261 — Sinalizador de Pas.,
modelo de utilidade de "Nétvo proces- sagein
tas ou aglutinadas.
com Indicação de Tenspo de
RESOLUÇÃO N° 11.613
so
de
fabricação
de
guirlandas
para
ar5. Não discutimos esta justaposição
Fanor Peçanha Coutinho Em face
vores
de
Natal,
enfeites
de
vitrines
e
Termo n° 255.202.
nem esta aglutinação, mas entendemos
do laudo técnico.
que não se trata de urna simples reunião decorativos em geral, feitos em tecelaNq 112.339 — Válvula para Aeros.
Recurso n" 11.814.
destes vocábulos, nem, tampouco, ad- gem e torção".
sois de Companhia Química Rhodia
2. Auvido a bilhas 15, o técnico Brasileira — Em face do laudo técMetalúrgica , Dentária mitimos que tais palavras sejam necesRecorrente:
sárias para indicar ouro, ou para indicar Dr. Penalva, opinou pelo indeferimen- nico.
Santa Apolónia Limitada.
molde. O fato de se juntarem estes dois to, após examinar a amostra, por faltar
Recorrido: D. N. P. I.
Foram Mondados Deferir os
vocábulos para designarem ouro, ape- o característico de novidade.
3.- Indeferido em 3-3-46.
Seguintes Modelos Industriais
nas,
ou
sua
liga
e
solda
para
prótese
GOLDCAST
4. Face ao recurso, o Dr. Penalva
dentária, revela ao nosso entender o
No 104.874 — Alóvo Tipo de Apaopinou em que fósse provido o recurso.
Vistos, relatados e discutidos estes au- seu caráter fantasioso.
tos em que é Recorrente Metalúrgica
5. Já o Dr. Godoy Ilha foi pelo não relho Misturador de Saladas de Cló6. Se se destinasse digamos a desigvis Vieira e David Mazzoca Em faDentária Santa Apolónia Limitada e é nar molde de ouro, então, sim, conside- provimento do recurso. (fls. 32) .
Recorrido o D. N. P. I. que indeferiu raríamos necessária a expressão regis6. O Dr. Godolredo Maciel, ex- Au- .ce do laudo técnico.
Nq 105.594 — NU° Tipo de Afiador
ditor deste Conselho, foi pelo não proo pedido em face do artigo 85, n° 16 do tranda.
de Laminas de Barbear de João Darecurso.
vimento
do
7. Quanto a conter a marca palavras
7 Em 21-9-59. já na segunda fase do calarski — Em face do laudo técnico..
Resolvem os Membros do C. R., por inglesas não nos parece incidir tal fato
N° 105.730 — NóVo Tipo Pecipien..
maioria de votos, conceder o registro na proibição legal do art. 91 do Código. presente processo, o Dr, Petra de Bar-. te Protetor e Distribuidora
de Queijo
na forma do parecer do Relator. Os pois não se trata óbviamente de uma los, atual Auditor deste Conselho, foi Ralado, Farinha e outros de Letteria
Conselheiros Alvaro Naegeli Figueira e indicação ao consumidor no que tange pelo não provimento do recurso.
China
Em faee do laudo técnico.
Francisco de Moura Brandão Filho con- a natureza ou aplicação dos produtos,
PARECER
N° 1,3,6.355 — Alóvo e Original Decediam sem (malquer restrição.
que pretende proteger com a exclusivisenha' para Papéis c Similares DesEst( .. nos de acUrdo com a Auditoria.
Sala de Sessões. 27 de dezembro de dade de sinal.
tinados a Forraeão de Nredes de
2. O parecer do Dr. Godoy Ilha não Florença Arte e Decoraeórs; C.A. —
1961. — Heraldo de Souza Mattos, PreAssim, com a permissão da douta Ausidente. — Hélio Alves de Araújo. Re- ditoria. damos provimento ao recurso nos deixa dúvida quanto is (alta de no- Fm face do laudo técnico
Nq 112.248 — Uni ?Vivo Medeio de
lator. - Francisco de Moura Brandão para conceder o registro pleiteado. sem vidade do pedido.
3. Somos pelo não provimento do re- Menino de Maria Helena da silva
Filho. — Geraldo Vieira de Vascon- a exclusividade de uso das palavras
Rangel — Em face do laudo técnico.
curso.
cellos. — Alvaro Naegelt Figueira. — isoladas "Gold" e "Cast".
Conselho
de
Recursos,
23
de
novemN° 114.113 — Um NU° Modelo de
11 ..-raldo de Souza Mattos.
Êste o nosso parecer.
ch e rrasqueira de
Fundieão Brasil
Conselho de Recursos. 17 de novem- bro de 1961. — Alvaro Naegeli FigueiPARECER
— Em face (to laudo tecnico.
bro de 1961. — Hélio Alves de Araújo, ra, Relator.
N° 115.220 — alávo Mod41 de CinColdcast é expressão inglesa, intima- Relator.
zeiro de Vieira de Castro ',:eanérelo
mente relacionada aos artigos a que se
Indestria 8 A.
DEPARTAMENTO NACIONAL
ded'en a requerente.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Nq 116.235 — Novo Mod4lo de Re.
DA PROPRIEDADE
2. Apesar de escrita em lngua eseipiente Defumador de Vieiras de
Não me parece que a expressão reu-angeira não se podé -Considerar, como
INDUSTRIAL
Castro Comércio Indústria C.A.
pretende a requerente, dita expressão gistrando, quer na sua forma original,
Nq 116 334 — Um Niko, Original
Rio 29 de dezembro de 1961
como fantasiosa. não há razão ponderá- quer na tradução possível em porthques,
e n rnamental Desenho para Uma Case
revista
dos
característicos
de
denovel para permitir-se a' adoção de marcas
Portaria nq 45 de 23 de maio de 1961 neta Tinteiro ou Artigo rz.emelhante
desse gênero. quando é rica a língua minação necessária como definida em
O Ministro de Estado dos Negó- de W. A. Sheaffer p en company. •
portuguesa para a composição, de ex- lei ou conceituada na doutrina.
N9 116.376 — Uma. Escrivaninha
cios da Indústria e do Comércio tenDou, por isso, provimento, ao recurso do em vista o que consta (as processo Mesa de Desenho Conjugadas Num
pressões' fantasiosas ou sugestivas.
3. Interessante é notar que a recor- para conceder o registro sem quaisquer n° DNPI.1.315-61, Resolve, de acifirdo Sá Afável de Fábrica de Móveis Darente admite que a sua marca é suges- restrições.
com o disposto no artigo 49, do Decre- nilo S.A,
N° 116.377 — Uma Cómode para
C. R.. 27 de dezembro de 1961. — to-lei n9 8.933, de 26 de janeiro de
tiva, mas é avio que só o será para
Francisco de Moura Brandão Filho, 1946, conceder autorização ao advo- Guardar Calcados ou Outros Objetos
miem souber ler e traduzir o inglês.
ado, Jorge Belo Lyra. para desem_ de Fábrica de Móveis Danilo S.A.
Confirmamos o despacho denegatório Conselheiro.
Nq 116.378 — Uma Mesa elástica
penhar a função de Agente 'e Prodo registro e negamos provimento ao
RESOLUÇÃO N' 11,.613
priedade Industrial.
Para A rq uivo de Fábrica d^: Móveis
rscurso.
Brasília, em 23 de maio de 1961 —. Danilo S.A.
Conselho de Recursos. 3 de outubro
Termo n" 34.617.
N9 116.379 — Urna Cômoda para
Arthur Iternardés Filho.
de 1961. --- A. C. _Peita de Barros.
Guardar Calendoe ou Outros Objetos
Recurso
n"
11.820.
Arditor,
de Fábrica de Móveis Danhc S. A.
No 116.477 — Carteira neoolar de
Recorrente: L..Mário Frascino.
Divisão de Privilégio
RELATÓRIO
Liceu
de Artes e Otielos de São Paulo.
'
Recorrido: D. N. P. I. .
de Invenção
No 116.477 — Carteira Cseolar de
O Pedido de registro da marca GoldLiceu
de Artes e Ofícios de São Paulo.
Cost, na classe 10, para assinalar "ouro j Modelo de Utilidade: "Novo prOcesDia 28 de dezembro de 1961
le° 116.712 — Original feadrão de
para trabalhos dentários: ouro e suas 11- so de fabricação de guirlandas para árNotificação
Tecidoos Ortofônico de Mil tOn Ga110.
gas e solda para prótese dentária", foi vores de Natal, enfeites de vitrines e deN9 116.852 — NU° e Orialnal MoUma vez decorrido o prazo de reindeferido, em face do art. 95 n° 16 ,corativos em geral, feitos em tecelagem
curso pelo artigo 132 do Código da dêlo de Saboneteira de DLitribilirt~
do Código.
1 torção".
Lalekla Ltda.
o
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Foram' mandados indeferir os SC- e Chimica e Karl Ziegler
Satisfaça
Foram Mandados Defe rir os Seguintes
-.N.° 128.379 - Osmln Kanls e
fruintes modéloS de utilidade,
exigência.--•
Modelos de Utilidades
Kçneth Conrad Longman - Sa.
N. 9 102.519 - Willi Brodlin - Sa- tisfaça exigência:
N. 9 90.891 - Um cortador para tisfaça
afT 84.867 - Novo Modélo de Torexigência. •
hortaliça,
legumes
e
congêneres
de
N.° 128.664 - Virgilio Rezenao
a'ador Manual de Café de Ivo alugo Abili da Costa Rodrigues - em face
14. 9 102.563 - Ahveg Foi•schung
Giraldi - Em face do laialo técnico. do lauda técriico. - G. M:- B. G. - Sa isfaça exigência. - Satisfaça exigência.
•N.° 128.668 - Hans Toennes N. 9 102.696' .-a• Imperial Chemical
N 9 92.374 - Apetrechos vara JOgo
N. 94.387 - Novo tipo de tampa
de Tênis de Praia ou Campo !de Ro- para açucareiro - de Ryoji Niyaura Inchistires Limited - Satisfaça exi- Satisfaça exigência.
gência.
tel A. G. Em face do 'audo téca - eia foce do laudo técnico.
N.° 128.686 - Wilhem Sall 14. 9 102.775 National Alalleable Satisfaça exigência.
nico.
And Steel Castings Co. - Satisfaça
•
Exig&ibia
N9 104.899 - Novo Aparéiho Filtro
exigência.
para Ziminar os. Venenos da Fumaça
N.
83.771
Ernst
Ryser
e
BerSmitSN'onk N. W. N. 102.3d4
dos Veículos em Geral e de•Chaininés trand Voumard - atenda o s. puDivisão Jurídica
Satisfaça exigência.
de Luiz Carbone Bellini Eia face h/ia/dado.
N.°
102.373
•
Sebastião
Luiz
do laudo técnico.
Valen ino Gallticei
N. 96.183
EXPEDIENTE DO DIRETOR •
Guedes de Souza -- Satisfaça
- atenda o s. publicidade.
dos
Indeferir
os
Foram maizei'a
N. 128.203 . Renato da Silveira exigência.
Dia 23 de dezembro de 1961
Seguintes Privilégios
Fernandes Gonçalves - junte deseN.° 103.223 - The Goodyear
. •
Transferência
e alteração de -nome
nhos.
Tire & Rubber Co. - Satisfaça
N° 87.189 - AperfeiçoamentOs na
:de
titular
de processos
exigência.
igoncías
ou Relativos a Preparação dos Com103.623
Martin
Serrano
N.
o
,
-Notificações:
postos Aluminados de Alquila de The
N. 9 83870 - Giba Société Anony- Luz - Satisfaça exigência.
.
Dow Chernical Company - Em face ine - Satisfaça exigência.
Sã-c• convidados os requerentes
N. o 104.201 - - Siba Societé Ane- abaixo
- .N. 9 89.063 - Ifernielindo Rotatori
do laudo *técnico.
mencionados a cpmpa,renyme - Satisfaça exigência.
.N9 89.833 - Nóvo Processo de Mol- - Satisfaça exigência.
cerem a URI Departamento,_
Argila
dagena de Objetos de GêsSo.•
N.° 104.399 - Yves Prado , - fim de efetuarem, o pagamento
N. 9 51.277
Alichel Torrebadela
Satisfaça exigência.
e Similares de • American , Glass do - Satiafaça exigência.
da taxa do transferência e alteraIT. 9 91.313 - Fernando Moreno Brasil Indústria e Comércio Ltda.
-Mecnica Come- ção dos mencionados processos:
N." 104.541
Satisfaça exigência. •
- Em lace do laudo técnico.
Pie
Ltda.
Satisfaça
exigência.
•Chocolates Dizioll S.A. - Pede
N. 9 93.100
Montana S. A. EnNu 91.238 - NU° . Açucareiro de
N.° 105.094 - linperial Cheán- para ser anotada nas marcas
- Satisfaça exiBigmund Freier - 3n face do laudo genharia e. 'Comercia
cal Industries Limited - Satis- Caramelo Flor de Frutas. numero
• ••
•
gência.
técnico..
faça
exigência.
N.
93.382
Kensiike
'
Baba
Sa197.714 - Dizizoli, 11.0 230.460-.
á
rio
de
Aço
N 9 94.810 - Um Armtisfaça exigência.
N.°
105.435 - Dalgy Dias da Mips, n:o 236.368 - Poker, 'térino
Desmontável de Indústrias Metalux
-N. 9 94.1)85 - Estore Agili - Sa is- Costa - Satisfaça exigência.'
229.844 - Mais Um, têrmo 313.746
Ltda. - Em face do laudo técnico.
faça exigência.
N.° 106.031 - Jorge Desire - Betty:ler/no 313.747 - Diziali,
N. 9 95.186 - Consoliciated Triming Doux - Satisfaça exigência.
Foram Indeferidos os Seguintes
termo 313.339 - Emblemática,
.Corp - Satisfaça exigência:
alocielos Industrilals •
11. 0 178.520 Camondongo .M1N,° . 106.142 - Tecelagem
N. 9 95.228 - Jean 'Denis Lefkaros
- Satisfaça exigência.
Américas S.A. - Satisfaça exi- -ekey, 11. 0 236.369 - Tico, numero
N9 105.065.- Nova e Original COnal. 9 95.623 - Nilu Santos Pinto
gêência.
243.264, as alterações de nome.
figuração Aplicada a Máquinas Des- Satisfaça exigência:
.•
N.° 106.143 -.CarláS Alberto de - Anotem-se as alteraçoes.
tinadas a Fabricação e Recuperação • N. 9 95.759 - Manuel José Palhinha
Oliveira Rigat Satisfaça exiA. Squeíra 8: Cia. Ltda.
Eletrolítica de Cilindros de Cobre de - Satiafaça exigência.
Transferência para o seu nome
Companhia Eletroquimica do - Brasil
N. 95.753 -- Precision Valva Corp
gêne
N. oia.
106.248,.,- Raymond Louis do titulo Drogalândia,
112.385
•
0Elquimbra" - Em face • do laudo - Satisfaça exigência.
. .N. 9 95.790 - Yves Chapou - Sa- Fischeer - Satisraça exigência.
- Anote-se a transferência.
técnico.
Novo Tipo cie Morsa tisfaça exigência.
- N. o 106.258 -, Josef Kanok
Refinaria Tupyy S.A. - ' TransIn19 105.600
N. 99.203 - Comercio e Indústria Satisfaça exigência. '.
de Ronaldo " Barbosa - Em face do
ferencia para o seu nome da marMoura
Satisfaça
exigência:
laudo técnico„ •
N.° 106.259 - louro Tsubame ca Tupy,- n.° 190.577. N9 106.316 - Nôvo Tipo - de' Sifão • N. 9 96.454 - S.. A. Indústrias-Me- - Satisfaça exigência.
se a transferência: Quanto MI
talúrgicaa
Cre
A
51
Satisfaça.
exide Wandyr Coimbra Garcia - Em
marca Tupy, n. o 127.927 - Cumgência.
N.
o
106.795
Cledio
Cordoville
face do latido técnico.
pra exigência. •
Yoshio Sató - Satis- - Satisfaça exigência.
. N: 9 99.634
N° 106.318 - Nôvo Tipo de Sifão faça exigência.
Rodofiél S.A: Transportes,- Co•
N.°
106.97à
Stabil
Internavara Manque de Wandyr Coimbra
Olin Mathieson Che- cional S.A. • Satisfaça exi- mércio e Representações - Pede
N. 9 96.688
Garcia - Em face do laudo técrkico. mical Corp
'
- Satisfaça exigançia. •
para se r anotada no • titulo:
N9 107,952 - Una Nôvci e 'Original
N. 9 -97.593
Montecatini societá gência.
N.° 107.292'
Aktiebolaget Transportadora Rodofiel, número
Desenho para Tecidos de Indústria Generale Per L'Industria Mineraria
Textets Tamer s. A. - nn face do e Chimica - Satisfaça exigência.
Westerasmaskiner
Satisfaça 127.798, a .alteração de nome.' Anote-Se a alteração de' nome.
N. 9 98.231 - Biochemie G. M B. exigência.
-laudo técnico.
- Satisfaça 'exigência.
Prema Preservação de Madeiras
917 9 108.811 - Nova Configuração
N. o 107.293 --Rockvell -StanN. 68.652 - Aciolphe Sbrana e Re- dard Corp - Satisfaça exigência. S.A. - Transferência para p seu
Aplicada a Grampeadores de Mayer
Schaedler Fe Cia. Ltda. -_ -Em face ne Serre - Satisfaça exigência.
nome das marcas: Isofirm. '
N. 190.037 - Comercio e Industria - N. o 107.564 - Arenco Aktiebo- n. o - 143.500 - Sal de Wolman
•
..•
do laudo técnico.
lag
..-Satisfaça
•
exigência.
de
Artigos
de
Natal
Manfra
Ltda.N 9 113.936 Niivo ..Mociélo de EmPrema n,P- 145.560 - Dendrin
N.° 125.977 - Evange/os Chris- n.
balagem para Sal: Pimenta e outros - Sa tsfaça exigência.
N.
100.078
Giannot
I
Carlo•Ugo
tos Arternis - Satisfaça • exigên- o 148.836 - Hydrasith,
de Nelusko • Linguanoto Júnior e Man°. 157.954 - Xilosano. n.° 205.109
rio Gomes D'Alineida - Em face do - Satisfaça exigência.
cia.
N. 9 .100.891 - Paulo Pignatari e
n. o 229.681 laudo técnico.
N.° 127.493 - Ferdinando Bar- - Tempolac,
Helena •Pignatari - Satisfaça exio 229.852
n.
Minolith,
N 9 116.155 - Niko Tipo de Braça- gência.
nada Hermenegildo Moreno JOa- n.o 230.145 - Fachactol,
.
;leira para Mangueiras em Geral de - N. 100.812
quim
Miralles
Perez
Satisfaça
General
"
Steel
Casn.° 230.146 - Aciclurol,
Longin Staaauskas - Em ; face do tings Corp - Satisfaça exigancia.
eXigeinela.
, • .n.0 230.147 - Pelicu/a de Ferro,
'laudo técnico. •
N.9 100.868 - XModultra, Werner
N..° 128.179 - General Anilina n. o 237.154 - Madeira Tox...
N° 116.173 - -Nevo Tipo de Abajur Matzier - Satisfaça exigência.
Artístico de Kingo Yamazaki .-* Em . N. 9 100.984
N. 239.019 -..‘notem.-.se as :transGeneral Electric Co. ac. Film Corp. - Satisfaça exigência.
lace do laudo técnico.
ferências.
Satisfaça exigência.
Cliainex Nlecán ica Industrial _Ltda.
N. o 128.180 - International LaN. 9 101.3126 - Montecatini Sacie á
N9 116.175 . - Nôvo Tipo ae Formas
para 'Sorvete de Jorge Mascarenhas Generaie Per L'Industria Mineraria tex Corp. - Satisfaça exigência.- (transferência -para n seu nome da
- e .Chimica - Satisfaça exigência.
- Em face do laudo técnico.
N. 0 128.185 - Cvjetko Gaite -- marca (liainex ii. 214.675) - Amale-se a transferacia.
N. 101.450 - Filterwerke Mana 8.7 Satisfaça exigenecia.
N9 116.424 - Nôvo Tipo de 'Tecla
Unilock Serviços de Reparações
para Máquina de Escrever de Dirceu Ruminei O. m. b. Ii. - Satisfaça
N.°
128.263
Rudolf
Pietseh
Ltda. (transferência para o seu nome
- •
Arantes - Em face do laudo técnico. exigência.
da marca Uniloel; o.- 213.341)
Heraldo ,de Queiro3 Satisfaça exigência.
N. 9 116.425 - Novo tipo de tecla • N.9 80.671
N. o 128.317 - Borg Wane Corp "Anote-se a transferência.'
para máquina de escrever - de Dir- - Satisfaça -exigência.
Cia.- A iitártica Paulista t,transfeN.9 101.541 - Constantino Marineni - Satisfaça exigência.- teu Arantes - em face do parecer
Satisfaça exigência.,
N.° 128.324 - Koppers Co. Inc. rência para o seu nome da marca
•.
técnico.
Cualioba a. 253.7621
N.9 101.598 - Constantino -Mar
Anote-se a
- Satisfaça exigência.
N. 0 -116.437 - Novo tipo de chatransferência .
•
•
ppéu dobrável paro. chuva - de con- - Satisfaça exigência;
N.
o
128.331
The
Singer
Ma-,
N.9 101.615 - Antonio Dias Remoa'
Dino de Cai valho Noronha t transsucio Marthe Monios - em face do -aSatisfaça
•
• nufacturing Co. - Satisfaça exi- ferência para o s.mi nome da marca
exigência.
laudo técnico.
Café_ Balisa o. 201.5041 - Anote-se
-•
N. 116.875 - Novo tipo de abri- - -N. 9 101..745 - Produto; Elétricos gência.
dor de garrafas- - de Adalberto Vai- •Wilkason • S.. A. - Satisfaça extgêna 'NP 128.342 - Naturin Werk a transferi7aicia
Forti Goes • (trans(erência para
•Beeker & Co. - Satisfaça exia Simões - em face do laudo téc-. cia. N. 9 102.337 - Rohm & Hans Co. gência.
n seu mune das marcas' Café NiiN
nico.
•
Satisfaça exigência.
Oenta n. 205,911 - Café Deforte n.
• N. 9 117.355 - Novo tipo de carri- - N.9
N.° 128.360 - Pullman Incor- 216.
Alcione de Oliveira
102.456
re as trant,terêtia 1 G)
A -Int
nho almofadado multidiSerencial, com
porated
Satisfaça
exigência.
satisfaça exigência.
-supor e lateral, para fins domésticos _ .N.9
T
128.378
Mannix
&
Co.
1W.
Montecatini
Soeietã
Far_
. 102.471 a
sikir
ei;S".. A. •Farmaeautien
de Antonio Abbate -. em face do Gentralt
Per
-11Induztria
Mineraria'
- Satisfaça exigência.
.
Tnabraz (pede para ser: antotaCia na
laudo técnico,
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marca Regulas o. 215.213 a ollt,ra- • Olhe n. 190.098) - Satisfaça cxi- . mero 244 .191 e dizer o que for 1 que indeferiu o termo 352.179 niarrYa
ção de nome) -- An o te-sc a. alteraH gencia.
i ; do seu interêsse dentro do prazo , Invico)
1
rai l .
Cia .. Luz Steárica (no pedido dit, imp).„).1.„g...i.vei d e c,p, dias ..
Pastifício Amarante Ltda. (recor-,
(,,,,ft,f
.
to de A..eidoeut.„..„, de pra.,,ues c..lefue.ula de n a . obrea
:b
n. 1471
1. r) --'
l''
convidado Lletro Indútria rendo do despacho que ideferiu o
".sl
, Salistaça exigcncia.
, 1 termo 352.630 marca Cornerbem).
cia Industrial são Paulo e Bi °Autovias Prodentina S. A. (no pe- \Vali " S • A. a ci'mPar' ter a este i Me.sbla S.A. (recorrendo do despat n..(1( paia " e: . á 11 . d.Ida aa:, 11.11111iCS ' dili I I dl' C:Meei:11111(• b, da 111,A Via ii. ; 1)epartainetilo a fito de tomar c o - 1 cho que indeferiu o termo 354.123
. nbecimento do pedido de caduci- i marca Mestra de Mestra Máquinas
In ivili' g i . , de lãs eiliIiiii il. ã 1..971 - . 15li. 018 i " Sat ist aça cxigencia.
p ri Il. .." 111.. 111 \ caça , / II . b).25)
por meta inegje„ para E.stracias S.A. Indústria e Co"M , u,export Limite(' (recorrente do dade requerido
i mércio) .
pvi, ili'gio dc ias ....lição II. 55.786 --- ti 11(111 31:1.7NS)
S " tki. " Ç " eigé "- ' \Vallig S ..\ . e dizer o que fi o
nvi s ili'....io de invenção ii. :',5 . ;96
eia.:
e
s,,,, int,,rèss,., d,,, d ,.„ d „ pi.„.,,, im _. St tidart S.A. Indústria e Comrp1111) ...:.,;., ,i ,.. ia, II I. , ,, a .,-,13 . 285
( .. , ,,: i Falebi S . A. ndástr
c:o ¡recorrendo do' despacho que deI
ias t Co - .
(II)
pris ili, gio Ir in, C1101) II. >5 :dia
liberem t ou pedido de transfcréncia 1. . ... r'' '.1 . I I .
feriu o tèrmo 355.436 marca Juvênia
I.. ..,
11(ÁN ik:gjk, de ito. v nt:ão n . 58.215da marca si. 117.898) - Sat isfaça
__________
de Bozzano S.A. Comercial Industrial
,
C Iinport:tdorab .
'
priN .1 lé;: i . dt: ill 5 VII .
e:dr:L...114:1a . Ulla MO ao ti lato 178.362
Catalinn Inc. t recorrendo do dosI , coot r.i H de 'Aia c xploração ,
-- Aguarde-se.
NOTICIARIO
Abol,m-:4.• Os e 01111':110) dt: cXj/!Orapacho que indeferiu o termo nfitor,••o
N. 377 .647
.kinerican Travels
355..463 marca Máss Brasil)
Oposic„.ões
filtre:111 110 Brasil Ltda.
- SatisIndústria Química e Earinacéulica
faen exigência .
• (.¡I•Jacidinb de l'dienie
r;aelciiej)inen.. ,: ;,S.Adt.,feli.irtet ccon • reic,nrdl on o do,59d4e4s5Cia. Lilla. de .NIáquinas indústria p
N.
414
.1115
Terreiro
-Cobiçaição
ao terAmlober?'0,
11, itl • , , M . P1(•111, ( no pedi,I,, de ca.
marca 11/f ixtalnydn de Th
docidad, lias patellIrs pri, i t'..).:b.) de ves ,.. Cia . Ltda. - -- Satisfaça exi- te17.4C1°211.1(p:.rrel l\ °-. ciwePui sivençáo de
Distill2
RS Company Biothouriells Limited).
'luxem:ao II. 41 .8.7)1
• modek de . gência •
, oposição
Casa Rosa S.A. Comércio e i nt.
til ilitlade a. 1.33; , - (a.blisid,. rindo .
N. 388 .821
- Soca' Sncicd ' Idt ' GI P.iit licLei e. 1-ti & Cio. Ltda.
In_ ao termo 100 .074b privilegio de irt- por taeirinodel freerci Ourr oenctlo ridnoo despacho
Iqnuaer
e a Rosa) .
e
Dr.
....ui aridade não pr., on o desaso (ti d L'I .,,i ria t. Ilepresentações 4 .dda . ___ venção de Dr. Bruno Kniser
i ,,,K m, (11(11doeumeutus hábeis: com.' s at i sfaça p xigè ne j aEmil Pauls).
Super Te.st S.A. Inciástria e Co,,ide:..¡Hh,
0 pal"el'I' que
da Funcioná, • i•n
° ou
•. •
....
•
x ;da
doo . o -_ -- soeu. Socieuatie
Kaspar Winkler 44/ Co. Inhabec
e, ¡ deliciou ,
... •,..
• ( l ide mercio i.oposição ao termo 100.22 b
de COillérCiO. In- modelo de utilidade de Eduardo Dura Dr. Schenker W i rikler irecorren•
e-a, Lat. eut (pie pese u brill¡an ,‘e l'russan,guense
••`•
do do despacho que deferiu o têri ,,rr e, li do chei e „ id,.,1 ilw,„1 1 s t .Ç.-„, (ustrin e Representações Ltda . - de La. Cruz) .
Máquinas Agrícolas Ruim S.A. mo 3308950 marca Siba de ConsLega l re.oiN e (*.t:t DiV i Sã o ./ II l'iti lea; S a I i % faça eXigè nel a •
priv.
de.
trutora Subi S.A.)
.
dt;111...il' g , pid id
di1 deel.ir..ção da
N. 390.10 u__ buratex S.A. !oposição ao termo 101.562
. 0t. torino, ..
.
e;ditleid.oie das patentes.
Produtos Químicos Cibo S.A.
Indústria c Comercio - Satisfaça invenção
de
Peotta
Aldo Ettore Del Blanco i oP °'-' lça ° ao 1 ( recorrendo
.h io) -,•¡ à - 1 - • I i-" 1 o " P c,ii,1 " de exigência .
do despacho que de1 :ermo 101.859 modêlo de utilidade de , feriu
caducidade na Illared Atiall II . ....
o termo 330.950 marca Siba
N.
3911.1:15
•
Representações
p
a,iquale
Picciritio
e
Lia
Forti
Ar151 .6621 Considerando: I. o le.:iii•
do brasil Ltda. - - Satis- tori).
1 de Construtora Siba S.A.) .
(110 intui . : -,se da impetrante da dela- Wileos
„
Aramificio Vital ¡oposição ao terkna •
Bonfiglioli Comercial e Con,:[ação da caducidade termo I ( ;2. 981 la ç a e x igência •
de invenção para , trutora S.A. (recorrendo do des..
103•224 P ri r
23ti • Cia. Pzinainertca_
1.edid,1 de registro da marca Ni:telim
>"
.2... ti certid ã o d,, tia. 11 do s er- 1 no d e Foment o 1.:, , on u mie „ Copa _ Fábrica de Telas Metálicas Rezenuni; pacho que indeferiu o' sinal de
S.A.)
propaganda O B térino 331.4231 .
, iço N :(Cional
lizaçáo
de Fisca
de Me. fe - - Siitisfitça exigê ncia.
Ar wnificio Vidal S.A. topos . ição ao'
dit-ma; :.• o comideio silencio em
Tecelagem am
América.v S.A.
Lavre Lamina - termo 103.227 priv. de invenção de'
3911
'
273
N
•
(pie se manteve a titular do regi tiro ção Volta Redonda S.A. - Sa- Fábrica de 'relas Metal Metálica,' (recorrendo do (x.',.).telio
que de-quando notificada a dizer o flue l'ósferiu o tèrino 344.191 marca Sim.
• Rezemini S.A.) .
lisfaça
exigência
das
secções.
sse
no
prazo
¡muars.• lit) N eli interiI
S.A. Cortume Carioca ¡ oposiç'ao • valley de R.. Formozinho & Cia.
. 390 ,272 -- Lavre Lamina'
N-'
rogivel de 60..dias; 4: 0 parecer da
ao termo 104.434 priv. co' invenção Ltda.)
:
,• . eçãtt Legal resolve esta Divisão .1u- ção Volta Betiouda S.A. - Sn
iciies;I'ecnote xtil S.A. Ac e-..órios Te xS.A.
111(111st-111a Irmãos Lever
rtilica deelantr caduco o registro n. lisfiiçii exigência .
sta Indústrias. (recorrendo do (le pacho que de1;1.662.
Illtraquitnica S.A . indústria ei
S.A. Moinho Sant i
st eeri ti eo etaérrdnan:, e 135&,2. . 4c9i ill .marca) R.
R. e.;
Fiii..iii-litulua
Lida. comércio
Laboatório
r
Pedido de tra n sfe- 1 Gerais ( oposição ao termo 104.434
ç aa P etlIdo de e " duvniatiu " a ma " a ' relida da marca n.. 120.775 -_ priv. de Invençao de Tecnitextil S.A.
(dando' ti. 11'2.819)
- Considerau- :' , , I ;,r„ , , ,.„
;;,„,. ;„
Mario I.3n igi g./ Cia . (recorreu I .kcesórios Textis).
ilo: 1." o documento de fls. 18 liceu- ' ''"'''''"(»' `-''s"'"'''" •
Jorge Ernesto Gaultier 'oposição do do despacho que indeferiu O
Tile
Welicome
Foundation
Ltd.
ça par.) %elida de preparados farina.
ao termo 116.265 modelo industr',W termo
353.1 9 1 marca
Sunne
eliticos • - validade de 28 de dezem- (n () fledld " de transterêncit da l de Atina Paulista S.A. Indústria t- Chantal) .
hro de 1951 a 1961; 2." os pareceres • marca n." 2:54 . 758) • - Satisfaça Comércio¡ .
Ruam & Cia. Ltda. ¡recorre/ida Secção Legal: resolve esta Divisão exigência.
Indu.-a ria e '.
Walter Kidde S.A.
i
Juridie, denegar u pedido de dieta(no Comércio (oposição ao termo 117.680, do do de.;pacho que indeferiu o
Fonde Cultura Económica
.
(
r" :ã " d " c " due•içi " du d " 1 egl ' ir " • • 'i pet lido de averbação de contrato modelo industrial de Ansul Cheint termo 355.439 marca Decielan).
Atlantl:
Brazil
112.819.
Ltda. (recorrende titulo tênia() 357. 716) - Sa- cal Co.).
Luiz Simões um pedido de cintilei- , ,.. c.
Cia. Tagus D. Meio Pimenta de , do do despacho que deferiu o tèr,, Relógios l oposicã-o ao teimo iiiiin,70 ., mo 358.034
, lia niarca O Relógio n. 190.219) '
i,ç'a , exi,g, ênci “ • ..
marca Severa de
• in e NV e I I r 0 lu I ' c Oulniatinn Ltu• 117.952 de Fá,brica de 1-" ° i ° ° r ° ,' Alnáncio Gomes da Silva) .
.C.a,ideramlo: 1." O legitimo litteraS.A.)
.
transferência
da.
se dd impetrante da declaração da ( no pedido de
. Le. ver Brothers Pari Sunlight
caducidade ir na, II . 527.822 pedido • marca n." 254.759) - Satisfaça
Ivo Galiazz i , Yvone Galiazzi, Ani Limited (recorrendo do despacho
de registro da marca ti Relojoeiro; exigência.
temi° Gallazzi Júnior e Sylvio GA-,
yue deferiu
iu o termo 35$.749 mar2. os documentos constantes (to pro_ i
N . 390 .45.9 - - Alfredo Roque liazzi topos,ição ao termo Ir 118.198;
ca A‘.r iiitil lipcwriostIcl ae PerOev
L . C.111. 3.' O completo silti ncio em que . carneiro Útolini -- Satisfaça exi- modelo industrial de Malharia AI s
oillitiliérde oio1}3. r a sll Ne manteve o titular do registro 4 , ,•,
dae,.,)ea.
i OrpigiáinstaileoLtH
Ltda. topo...á:ao ao l Máquinas Maná Ltda. (recorreu,
quando notificado a dizer o que fõs- . "." 3 •
VilCil)
'V0,0(1!
.'s
.
-390..302
bodéin
industri.di
ase tua prazo iniprurs • do seu
do do despacho que deferiu o
.".. s-a` ..;1 termo n Q 118.2645
Vicirnbrás' i térmo 358.823 insígnia Mauá)
Reunidas
ro . ;;;, , ,d de 60 dias: 4 . - o parecer da • Senhora de Lourdes Lid:;.
dLetdaIn)dit;trias
.
ti. Legal resolve est„ Divisão Juridi- , tisfaca as duas exigências.
,,e,i Ernesto Neu gebauer S.A. Indúsi . • declarar caduco o registro.
. 39
Plásticos Hevea Ltda. • cn- c ' iç.`'° --- irias Reunidas
N0.3(14
- • Representações
(recorrendo do
- Satisfaça exigèn- n termo n 9 118.266 de Inclied.rias Rebil
V atihe Ltda.
Exitiéne ias
.:i 1./ II.

ã ni _1 22

-

• eia.

.

.

; nidas Vidrobrás Ltda.).

•

deãpacho
que deferiu o tênno
_

Indústria e Comércio Siderauto 361.204 titulo Clube do Guri de
N. 39 0 . 390
_ _ • joão c t .cri t i Ir .
.
. .
.
. S.A. (oposição ao termo n- 119.080 Samuel Itosemberg) .
•
Ssf
ati aça exigencta .
.1".iça e:dm:incl . ' .
ns e industrial de indiutria P-1-1 São Paulo Alpargatas S.A. tre•_ Bar e Lanches j rnrideèle
N . :190.323
1:ornilio l'erlic. 1 C.IlapS S. A. lo- '
: merendo do de,pacho que deferiu
•
da dria e C o m ér ci o ( junto a Patente (Mi j adas 1.1da . - - Satisfaça ex I-, Max LLt.dolivie)nstein S.A. Fábrica
, opo.. ir
o . ermo
mo 361.878 marca Firest de
i Aliança de Artefatos de Melai:prix ilegio de invenção p . 19.5981 ' tatricia •
; sicão ao térmo 119.125 modelo ir - - '' s1 .• S.A. Fab. de Condutores
satisfki,:a exigacia.
dustria! de Geraldo C.,),tácirino) .
•
Diversos
caixas Registradora, Na tiona I S.
eia. Lilla de 11.1á.ott!ná. Inda••t•-la , F1-1 ‘ 'T : ,.'i) 'c..saL Fabril S.A. ¡recorrendo
N, • no pedido de contrato Ale expioN. 39 n . 4 ,,.
,••
, , .•
n
I
d
ustrial e Comércio (oposição ao fèrmo n" do despacho que indeferiu o li.',rln • •
ra, 11.1 patente privilégio de
, •
,,,
s„tist.„,..a ,, ig è n _• oe e oscos - Prossiaa-" , aPenas: 119.237 nuxWo industrial de 4I 1.>) nto 372.513 marca Scala D'Oro0.(
ção ri . :I8.7fift i
para discos gra vitdos . Ficando PIM ricos Eletriealor Lfda . ) .
johnson & Jonlmson do
Via.
ci.I.
91.208 -- 1 . iiileri St(iles 01 :1iné- sem efeito a exigèneis que por um
i Brasil Produtos Cirúrgicos recur,
Recur,'OR
rII 1 (Sal
1, (O
exigi:lida).
! lapso saiu publicada no 1).0. de
nse Pari
Ltda.
11tecor- I rend od od espacho que deferiu O
si e
Indúrtria
1, ',oratório Eme' . S.A. ( no pedi. ; •)8-1 , _t; I ,
rendo do despacho que indeferiu o; têm° 373.130 marca Anzolan de
de ax ,rbitção de contrato ti inar• Ormonoterapia do Brasil E3 • A. . ) .
termo 94.895 priv de invenção) .
No(if i et:0ex
, .„ ca„i.omine bi . 11 • 127 )
Satis' Drogannxwo • L1d., . (recorrente do: Domingos Marques & Cio . tref:v.:.; e s, i ;,•11ela.
h' convidado Cia , de Cig,,rros; despacho que iJr:,-:eri li o te ti
IV: .arrendo zlo despacho que in(1,--foC! . obb .. ,. Mins
i Co (no pedido de ...
Cruz a c))mparecei a êste: 369.517 marca 3.'• t;e:1-nonc,> , ,
n riu o lêrino 373.270 marca Fi(14‘.31 ..
...oik! vir!, „de eXploi.o;:.-4.. na marca i SottYI2
( recm re nd ,.: do
smbrao: Dewn• tamento a fui;
de
tomar ,, Frani Corpor . a tion
, . .
Reg ie Nwnale
io
.
Des1.1',. ines Reroo,: T :1 n. 118,851)
c
ho
que
ira.ctero:
o
termo
nri
nespa
pedido
de
ea.
; con tweint ela° do
. nault t i. correndo do do- ..
c‘(...,nei., .
„ • 243.a.,,4 marca Eram+ .
I
e: II, :.., ()me 1.1,i 1.
Ho polido de duchtade re,querid'' ',:°'', Wi "-' '
371.080
Admin i. , *.rac'.1a e P,It- que indeferiu o termo
ini.jc0 S.A
l'011 ' 1'.11,1 de Cxp!utação na marca' Votors Inc. 115 Itl.l, re..n,1 •. p !0.1-.1.,,,t,,3Aes (rec o rrendo ,-1. 3.ci....,oa.;•!,,,( Lt19....x..e.A P.....•u¡.!3.1t) .

Laliut. curputat iun (junto a paten1. 1 , ei% ilgiu tic ill N 11)4 >1) 59.9it 1 i - -
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Ribeiro de Abreu Comércio e
Laboratório, Biapan Ltda. (reComendador indústria e Goma-c P1.3acos
reillin'a 0. A
rn7rca Ombra correndo do despacho que indefe- Indústria S.A. (oposição a marca cio de .MOveis Ltda. (oposição a - tOpcsiç::o
riu o termo 376.839 • marca Leber- Zebu. termo 511.418, classe 41). , marca Comendadore, termo nume, Trmo 51 233
rinbra S. A, Metal, e Pla•st,cos
Trevo Indústria de, Calcados Li- ro 511.454).
gut! .
(CuaJcá o à. marca O.mbra - Indústria de Calcados Kebelo mitado (oposição a marca Trèvo,
Armando de Nabrega Chicharo' -TC:rino
t!1.241 é •
Ltda. (recorrendo do despacha , termo 508.311, classe 361 .
oposição a marca Meg, termo núDinb :7. 5. A Met,..i e Plásticas
Carvalho
Rodrigues
Fernanque indeferiu o têrrno 377.822
mero 510.317) .
marca Cimbra
opw-iráo
marca Kebelo,
des. Ltda. (oposição a marca Coa-. Aeuinaloto de Araújo Coes Filho -.).- érnio 511 . 247 .
I
•
°
cretex Santista, térnio 50g. 6?, (oposição a marca SPeedY, tèrnlo
Opo•ação
Kimberly Ciark Cora
a marca Klcerre.x - Ter-nu 597.03.5)
Opoarçõe`,:.
clas.se 16).
508.390).
, Sociedade dos Produtores de
Fundição Brwil S.A (oposiZeaa: Ikon A. G. - (Cpoicao
Institui Nacional des Appella• Erva Mate Gaurama Ltda. (o .pi- ção a 'marca 508.411. cla..sse 11, marca Iiitin'ete - T3rnt377. 128,
(lasse 33.
tions D'Origine DE.% VinS Et Eaux sição a marca Auren, termo nú- marca Guarany).
Alfina Buromaschin-5,7 Wc. te O. 51.
de Vie (oposiçe.o a marca Santa mero 508.502. classe 41).
!
Tecidos
Pereira
Queila-ia)
S.A.
•
E.H. - (Gpo•io à, marca Alp.na
J'tita, termo 508.662, clasae 421. ] Indústria de Meias Titan S.A.
Termo 313.077 .
e'ocinica Corp (oposição a mar- (oposição a marca Ril Crepe. (oposição a marca Nova América, • Fri
e,orifieo Santo Antonio S . A.
.c.a.ario 503.109) .
ca Formilar, térmo 50.248. classe I termo 509.829. classe 22).
Alfrecl Fahrni (oposição a mar- - (Oposição à morce triâo - Tér26).
uno 3101:34).
Moinho da Lapa S.A. (opoei- eu, Sáborosa, têrmo 507.427) .
Richard Hudnut (oposição
N. Carreira Cia. Ltla. _. (OpoSociedade
Paulista
de
Artefatea:
ção
a
marca
Lapa,
termo
número
Têmsição no titulo Casa Bra ,-il
marca Garric-y. têrtno 510.151,
Metalúrgicos S.A. (oposição ai mo 51/ 743)
512.681) .
dm e 48, .
Cia. Industrial e Comercial marca Wo/fen, termo 497.809) . • Dianda Lt,pez •Cia. Ltda. Farmalabor Laboratori Chimicl !Brasmotor
Saciedade Paulista de Artefatos I Oposicão à marca Guanabara ( opw.,ição ao tát.11le
e Farinaceutici S.p.A. (oposição
Metalúrgicos S.A. (aposição a -.remia 507.214'.
i
Cutelaria
Optiea
Imperador,
térao nome comercial Laboratório •
Cio Antarctica Pauli ,ta Indú.2tria
marca Wolfen. termo 497.811).
:mo 507.069).
Brasileira de Bebidas e Conexos Phanna S.A.. térmo 507.042).
Paranaense
cie
Sopa/
Sociedade
Cia. Nacional de, Refrigeração
Sotto Maior S.A. Tecidos e ArAlimentação Ltda. - (Oposio.lo à l (Oposição à. marca Tropicana marinho (oposição a marca Ar-' •Cínara (oposição a marca Cynar, marca sopal - Termo 5C3.473). .• Termo 507.085.
507.118, classe 43).
Sopal Socledade Paranaense de • Cia Ant,arctica Pu:11Na Indústria
rnraern Alvorada, termo 510.219r;•tênno
Pan Produtos Alimentícias Na- Alimentação Ltda. - Opo.sição . a • Brasileira de Bebida:, e Conexos. Abel de Barros Comércio e In(Oposição à merca Tropi Cana
cionais S.A. (oposição a marca, marca Sopal
Teamo 5Q3.472).
dústria de Tintas S.A. (opoição,, Part
Tétano 507 033,n .
Porcelana
Real
S.
A.
°pena
Note.
tèrmo
507.439,
classe'
a marca Radaclin, rIa7se 46. têrcão à frase de propaganda Hervs • Cia "Antarctien, Pr a : .r:a
41) .
mo 511. ;71) .
\
Colocado Imóvel Valorizado - - lata.ailaira de Bebida
Imobiliária
Pioneira
Ltda.
-The Scoteli Whisky As.sociatioa atopcaiça- o a marca. Pioneiro, têm- Iro 503.328.
(Opwição à marca Ca • Lárn
.. tanto 507.571)
(oposição a marca Annie Latiria. mo 510.302, classe 101.
Tias Nestle Co Inc. - (Opo-)çao
Co.
The Sinaer Manc f .c,
arca Diizta - Termo 307.1161 .
térrno 509.010) .
Pai/laca S A. Organização O: Pananbra S , A. Importadora e .
à marca S. :,:monott
The Scot•ch Whisky Association
AdMinistração (opa: leão ao titulo,
Térin o 308.305.
foin=-1 Oão a marca Prince Albert.' Paraná Materiais de Construção; Exportadora Pan americana Bra:aleir
William Pcsiaen - n 01)0-iOpcnicio
à
marca
Speeds.Urino 5C6.6191.
:.-! . 50 P, ma rca Orca-a l ar -- Tétano
Pamaco.
termo
507.372,
ela::
:se
lá)
.
I
!ano
503.
S53)
.
Rei da - Voa .Aparcinos Eletro'
Irmãos Coutinho Cc .:cais S. A. 557.364. classe 2.
Arnuaçõea de Aço Probel S. A.
SG,Iür,Js S.A. I opo.f.ção a marca
S. A.
Irmãos Caminho
à marca S. Do(oposição a marca Brabel. termo min(Oposição
- Tér.
( Cporicão à marca Pct
Rol(lann, terra° F,06.932).
;os
Térmo
493.262.
classe
41)
.
.
1;'orinica Coro (oposição a mar- 5r..3.122. classe 16, .
Irmãos Cominho Cereais S. A. - • mo 30.061 .
S.
Iravi os Coni
Parquet Paailsta. 5 A. (oposiçã3 (Oposição à marca Café do Ponto Formilux. termo 503.175 1 .
(C:posição à marca Cafe Paulla Termo 493 .24, classe 11) .
.Nlatiebolaget Electroiux (opo.sa ao t,"ilano 503.839) .
Porqu.:t Paulista S.A. (e,po.s1-' Agostinho Maria de Souza k Cia. Teimo 503.983, clas s e 41'.
ção a marca Cil alua, tériao núSabe Sociedade Adm aa : radora de
aao ao termo 508.572. marca Par-• Lede (Oposição à marra Comepa
mero 509.429 .
OpoAcão
ns eoalain'.as Lida
ç
B
Ténia
308.159(
.
guaiaco)
.
Al:tiebolaaet Elecfrolux íopael-:
,
rma 530.03.
mai-ca
Sabe
r
de Preço Ltda.
Lojas
Brasileiras
Paiquet Paulisla C' A. (oposição
eão a iaarca Citylux, termo nio
A. Oposicão ao titulo Loja Bra - el ,a a, 95)
, a marca Parquetaco, termo nume- .S.
maro 557.003).
fmlastria,
sUeira L- Térino 510.042, classe 23) .
ro 508.07h.
Pdztiebolaget Electrolux
São Paulo Alpargatas S. A, ao
S . A Parquet.
Paulista
S.A.
(oposição;
PS marcas:
¡Oposição à marca Nortb West
b la . ru, n 5(19 . 2(1 -_)-i--' a _ .
rnerea
Parquetaeo
térnio
ninneTérmo 503.963) .
ylux, tênue) 507.004. classe
1.
São Paulo Alpargatas s. A . -- fita -ro 508.8701 .
-'
,o
à
marca
Chelmi
Termo
40„nosic:.
térmo 507.005, classe: • Conrado Patrignani (oposição 509.216.
t .995 - •
(1[1o, h:5o ao
1;.• I'lri)
ao ner7. comercial Trelifd Cons-I
ri." 40.
;8.
Opwieão à Mara: - Flion) Tintas Cabral Ltda.
térino 507.006. classe' truções \ Metálicas Lida tértno raarca Cabral - Têrmo 509.924) .
G i rada
r)p.oieão ao
O
n.
507.492).
a»
Máquinas Agricolas Romi S. A. -- f"'1110
139 (nalux. térnio 507.007. clasa
Eletrisol Indústria da Isolantes (Oposição à marca Lufo': - Termo (Ha
.o.s.
Elétrica.. S.A. (oposição a marca 503.229, cIaase 6) .
lo ot,,
1..ic0';o`a.Dambozzi
Cia. (Oposicao à.
Cityiax, gala° 507.003.
Fenotea, t rn a 511.161, classe
1.-na(-ac5() ao
rua) 1)liS.
Termo
marca
Confecções
Sê
n."
n.o 23) .
505.516( .
Mokaiee
';', n MV( .1;( 3n 7 - Marca
Cliaitix, tèrma 507.009, classa
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O Quirt(n-fêtra
Mega! S. A. Imlúst ria e Comewcio - OpOsição ao termo 500.810
Magali --Classe 5.•
- Marca
'Empresa Paladar S. A. „ Industrial Comercial e luipoiladora Oposição . ao termo '509.917 - Classe 11.
Marca
Anderson Clayton & Cia. Ltda.
2- 01;4:isiç.ão ao lenn0 507 .338 1,a:Casida - Classes 11,
tilt
•
42 e
Gelados Skai Ltda. - Oposição
ao h's, rsiso . 507.542 -- Titulo -Classes 41,
Lanchonete UB lia
-13 ó 41.
. altafinadora ile ólCuS Brasil S: A.
- Oposição 'ao térmo 510.208 Marra - anies0
Chissc - 41. •
Companhia ludu,lria I de Conser-T-sa Q Alimentícias (lira - Oposição ao W. Ilito 507.708 - M a rca Ltik )V •-•. Classe :-)0.
Inaisl rias Coimbra de Ferragens
8. A. - Oposição ao têm() número 511 21; tarea bra
.•
Indús.lria de Bebidas Limitada - 09051r50 ao' lauto
nicro • 511.822..- Marca - Classe 42.
.
.
lodústria ,. COlmhea de- Ferragms
E. A
Oposição ao termo número 511.230
Marca - Coi mbra - Classe 11,
Metalúrgica finlependencia Ltda.
-••• Oposição ao 1krino 508.192 Ibera ___ Grifo 5.
Rivema. S. A. Ribeiro Veículos
o Máquinas - Oposição ao tèrsno
n.O 510.087 - Marca - Jlevena
- Classe 21.
molin ,S; Cia. Ltda. - Opo. siçãoai lelluo 509.622
Título
Bar. e Encheria Fidalgo
(3a-ses 11, -12 e 13.
Sonde • libodiacela - Oposiç.ão
ao tèrino .507.121 - darea - T
"- Teenoprint -g: (lasse 28. •
Companhia . Antareliéa 'Paulista
Indústria Brasileira de Bebidas e
Conexos - Oposição ao termo numero 506.559 - Tílnlo ---ProdutOs Estreita IS'oriro LI Ia.
Ctiis-

4.

•

•

'el1.-

-

Companhia - Anlarelica Paulista
Indústria Brasileira de Bebidas e
Conexos Oposição 00 termo número 507.552 - Titulo :- Lanchonete Uli Ulá - Classes 41, 42,
43 e
- termo 507.513 - Título
- Restaurante Esquimó - Classes
ns. 41, 12, 43 e 41.
Cervejaria Catarinense S. A. Oposição ao têm° 512.720 Título - Café e Bar Bola de Ouro
Lida - Classes 41, 1.2 e 13..
J. A. Chaves - Oposição ao
termo 511.081), .Título Farmácia Fiorasil - Classes 3 e 48.
Editdra Abril Ltda. - Oposição
ao termo 510.259 - Manca - O
Pagador de Promessas,
• • EditOra • Abril Ltda. - Oposição
ao termo 510.135 - Morei risonle Eeonomicos
Classe 32.Ini,tituto - de Angeli . do Brasil
_Prodolos Terapêuticos 8, A. Oposição ao termo 511.691 - Marca - Giutavigon- - Classe 3. -•
Edill'ira Abril Ltda. In Oposição
ao. têrmo - :367. 956 - Marca
• Mateis --Classe .32.
J. 11. Geigy S. A. - Oposição
ao termo 507.837
Marca
Feezing - Classe 1.
Irene -Marçolla Jacques - Oposição ao leniu] 507.959 --Marca
- Araxii - Classe 48.
.
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Castilho i Rossi - Oposição ao 12 -- 13 -- 14 22--- 23 -termo 1.1.0 512.605 - Titulo Arttur - 24 . - 30 - 34 - 36 - 337 - 48 a" •
Classes 16 - 25 c 34.c 49. Indústria Brasilcil'a de Peixe S.A.
Yara Indústria e Comércio Ltd is• Pescou - -Oposição ao teimo -.51 0.273 Oposição ao tarmo -II» 509.571 - Marca Yara
- Marca Itape.scal -- Classe, 41.
Classe 36.
Instaladora Casa Berta S.A .
, Indústrias • Nletaltirt-pcas
Oposição ao termoo 509.123 - \1 .a.ca Limitada -- °nolição ao Sério núrceBertha.
ro 508.000 -- Nome Comercka Em- Ernesto Neugebaher S.A. Indú,tria rreial de Engenhar:a 1.:?.mriaje Ltda.
Pro'dlitos Quimiccs Vale do ,Par,i'itsa
Reunida - 0j10: termo número 512.086 -. Maca Jurai.
. • Limitada -- Oposi'ção ao termo ,a11- •
Sociedade Paulista de Artefatos 'Me- mero 509.721 larca
prosiçno ao ter-. - Clivse 10.
talúrgicos S.
mo 497.814 - Marca Wolfen: Terinovacuo S.A.
Opo:,içao ao termo wo 509.732 - Marca
Classe 2.
- Classe
Lonza Elektrizitaetswerke
Editora Abril Lida . - Oph.siç.,',0 i:o a
misahe Fabriken Aktiengesellschaft Oposição 'ao termo ..508 . 110 - Marca termo a.° 367.957 - Marca ':Pais
Mirex. - Classe 16.M-atch - Classe 32,
Construtora Âmbar 5 . A . --. - OaoIndustil S. 'A A. Indústria Tex ti; 509.987 -- Marca
Oposição ao têrmo -507.718 - Marca sição ,:o terna)
C.A.S. A. - Classe. 50.
Indu ,,ecla - Classe 36.
Oposição • Les Successeurs• de F. Cazziniv, ie T.hela Comercial S. A .
Marca Thera
Oposição - ao termo n." 506. 0 50. ao termo 511.506
119 46:
• Marca N.
Classe 11 .
N. • V. Philips` Gloeilampenfabrie-; Karib.ê S.A
Alia-rico Richetti - - Oposição ¡to.
A. Indústria e Comercio
ken - Oposição ao termo 507.452 -.- - Oposição ao termo n» 511.523 - tanto n." 507.383 - Marèa Touro. Marca Felipa
:Classe 11:
Marca Beverly• - Classe 36.
Floriam) Scattolia e, Irmão Ltda.
Papelaria Recoicl S.A
À. Comércio e
Industrial 5, A. Indústria Textil - Oposição ao termo
505.686 Indústria - Oposição ao termo nú- Oposição ao .- termo si." 507.717 .
Marca Atnplitoto.
mero 507.472 Nome Comercial Llto Marca Indunil - ClasSe36.
Cia. Brasileira de Super Lojas Record S.A.
Valent int ' dás Santos Dinia Opo- Oposição ao teimo a.° 508.542 Lanificio Leslie •S.A. Oposição sição ao termo n» 509.388 - Marca' Marca Superlojas.
ao termo a.° 507.187 - Título Gran Pão de Açúcar - Classe 41.
Soutiens Nforisco S. A. - Op.e4;ão
TaYlor ;-- Classe 36.
Nascimento Weiss -- Oposição ao no termo n» 500.789 - Titu lo Usjas
Paumar Comércio' e Importaçflo Li- termo a." 511.330 - Marca Calçados Mourisco.
•.
mitada - Oposição ao termo -512.609 Pinheiro - Classe 36.
Sociedade Melhoramentos e Coloni- Marca Palmar,
Francisco Munhoz Filhó - Oposi- zação de Goiás S.A. SOMECO Joaquim C. Guimarães -- Oposição ção ao termo n» 512:312 - Marca Oposição ao terna) ii.° 507.062 - Noao termo a» 507.300 -a- Marca Vita- Ipô - Classe 19.
me Comercial Comecal SOciedade Mehath - Classe 48.
•Automobile IVIanufacturers . A'ssociati- cánica c Comercia?: Ltda.
•r
•Companhia Fiação e Tecidos Porto- on Inc - Orosi.ção_ ao termo 509.777 • Societe RhocLaceta
Oposição ao
alegrenae - Oposição ao termo nú- - Marca Auto Peças Grilo.
terino . ri." 512.844 --: Marca Terlinho
mero 507.479 - Marca Fiatece,
Automobile Manufacturers Associat•i- - Classe, 23:
•
Societe Rhodiaceta - Oposição ao
Companhia Fiação. e Tecidos Portos on . Inc - Oposição .ao termo 509.878
alegrenSe Oposição ao termo nu- - Marca Radial Diesel - Classe 6.. ferino 0.° 512.845 - Marca Terlinho
•
mero 507.478- -- Marca Fiatece - - Termo n.° 510.018 - Marca Auto' - Classe 36. •
Oposiçãa tio
Classe 37, termo n.° 507.477 - Mar- Peças •Dellacar.
Modesto di Donatá
ca Fiatece.- Classe 23.
Kenite Corporatioit
Oposição ao termo a.° 509.523 - Marca Guia Ge• J. •Lopes - Oposição ao termo ú- termo • 11.° 507.979 - Marca Kenit..x ral cio Município de São Pau'o
Classe 32.
mero- 512.054 .- Marca Plastbrd - - Classe 1.
Classe 28.
Casa José Silva Confecções S.A. --- •• Companhia Universal de Fósforos' Construarc Arquitetura, Coristra;õès Opossição . ao termo a.° 512.620 - Ti- Oposição ao termo n.° 496,900 e Comércio Ltda . - Oposição ao ter- tulo Casa Silva
Classes •11 - 36 Marca LIniverS'al - Classe 50.
Companhia Universal de Fósforos tno 513.010 -- Marca • Construmag - - 42 - 43 • e 44:
Classe 8. •
• Kolin Máquinas e Ferramentas S.A. -Oposição ao teimo n» 496.897 Construarc. Arquitetura, •Construções - Oposição ao termo , n.° 508.434 - Marca Universal - - Classe 50. .
e Comércio. Ltda. - Oposição ao. têt.- Marca Stkohn • - /Classe 6. Indústria c Comércio Corneta S.A..
mo rh° 513.011 - Marca Construmag
Salchirei Comércio e Indúiiitria de - Oposição ao termo ri.° 496.812 - Casse 11 - Termo n.° 513.012 - Produtos Alimentícios Ltda . - Opo- Marca Berg Steel -Classe 1 1 a
Marca Constriimag - Classe 14 - sição ao termo n.° 511.425 - Marca. :Indústria e Comércio Corneta S.A.
Termo n.° 513,013 - : Marca Coas- Salxi
Oposição ao termo n. c.) 513. 153S -.Casse •41.
trumag - Classe 15
Termo númeMarta . Bera Steel - Classe 11: .
Salchirei Comércio • e Ifichistria
ro 513.014
Marca Construmag - Produtos aAlimenticios Ltda. - .Opo- - Oposição ao termo a." 496.814
Classe 50..
Casimiro Silveira S,A ...- Indústria ' e
sição _ao termo n.° 513.248 - Marca
-Companhia - de • Hoteis Comodoro
Classe 41 - Térmo nú- Comércio - Oposição ao termo núSalchirei
Oposição ao termo n.° 508.683 - Mero • 513255 - Marca Salchiking - mero 513.453 ---- Titulo , Emb'etr.',1tica
Marca Comodoro - Classe 41.Classe 36.
Classe ,41
Termo n.° 511.426 Companhia de Noteis Comodoro -1- Marca Salchl - Classe 41; • Casimiro Silveira S.A. Indústria e
Oposição ao' termo n.° . 508.682 Comércio - 02osiçãci ao termo núMetalúrgica ."Estarapex" Ltda.
Marca Comodoro - Classe 40.
mero 513.454 - Marca- Emblemática
Oposição ao têrmo n.° 511.618
- Classe 36..
-•
• Helio- Vieira Salomon - Oposição Marca Stamptex - Classe 38.
-Smith Kline E, Frendi Laberatories
ao termo n.° 511.723 - -Titulo Leão
Metalúrgica "Estarapex" Ltda .
--, Oposição ao termo n.° 507 .961
das Louças - Classes 13 - 14
15 Oposição ao termo n» 511.616
Marca Scal - Classe 3.
e 25.
Marca Stamptex - Classe 28.
. Societé Anonyrne Tokalon OpoConstrutora Pioneira S A .Cia. Nitro Química Brasileira
Oposição ao termo ra° 510.779 -- Marca
sição ao 'termo 507.380 - • Marca Pio- Oposição ao termo -a.° 510.072
Tokaion • - Classe 46..
Classe :16.
•
Classe 1.
- Marca Nitroauto
Concloroil: Tintas S. A . Oposição
Construtora . Pioneira S.A.
•
Opo- Rossi
Classe 16.
sição ao termo n.° 501.952
Oposição ao ao trino' 0. 0 512030 - Marca PriTitulo
IrMãos
Pioneira Marca Chati - mas - Classe 1
Classes 7 - -21 e 50.
termo -n» 510,790
CondorR Tintas S.A. °Posição
Theo Alvares Cabral - Oposição Classe • 37 -termo: shrdl shrdllahhha
. • ao tèrmo n." 512.081' - Marca Gimao -rmo n.° 498.860 - Marca 'Fio- CInsse 36.
lux - Classe S. :
Veiais Comércio e Indústria de ?rti:- raoiranga - Classe 16.
Indústria Brasileira ele PeixeS. nes Elétricos Ltda - Oposição ao • Coadora Tintas S . A.-Pescai' - OposICia -no tèr:ro 510272 1 tê riria n." 508.003
Titulo Casa ao- teimei n." 512 .2 02 . -mo 513.033
- - Marca Itapeter
41.
1 Vt-aaa - - Classes 5 - 9 - 11 - sete lí -- Classe 16
Irene Marçolla Jacques - Oposição ao ternas 5. 07.881 - Marca
- AraNa - Casse 46.
The Coca Cola Company - Oposição .ao t n." 507.483, marca O
Refrigerante da Familia -- Classe .13.
The Coca Cola Company - Oposição ao tá-lany a." 458.797, marca A
-- Classes 42 e 43.
Bebida chi
Martini
Rossi . p . A - Oposição ao tê.liao a» 508.216. marca Rps,
si
Classe 16.
Martini I", Rossi 5 .p . A. /- Oposição .ao t:rtuo a." 538.215, tituks Rossi - Classe 33.
• •
The Gillette Company - Opoição
ao terno a» 507.126, s iti-arw Teta:.
print - - Classe 11.
Comipanhia de. A iiiiinas, Prodm utos
Químicos e -'Materiul Oposição ao tCamio a." 511,414, marca Sal
Chlibri - Classe 41.
Mining and Manufactu.ring Company - Oposição ao rermo
il.° 511.163. marca Scotch - Classe

• -
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Transportes Ilhabela Ltda - oposta
acoall - Classe le -- mero 510.789 - IVLirca Reina -- termo n.° 508.093
Classe BIC ção ao termo 512.587 - marca Ilha.
Termo n» 513.034 - Marcia Tacocil Classe 36.
Classe 10.
A Sensação Modas Sa.
D'Olne, Companhia de Tecidos "Asa. bela - classe 50.
- Classe 1 - Termo n." 513.334 Companhia Industrial e Comercial
Daratcx
Clai.se 16 - rernio sição ao termo ri.° 486.747 - Expres.- rara" - Oposição ao termo 508.319
Brasileira de Produtos Alimentares !arca Scotchko l - são Facilidade da Semana.
n." 513.554 -- Marca Bhilhofil - Classe 36.
oposição ao termo 508.471 --- marca
Produtos Nutritivos' Panlicea Ltda.
Classe I.
D'Olne Companhia de Tecidos Au1:ale0an ilM ,, S. A. -- 0a0-)tOposiçai) ao ténue a» 507.572 - rora" - Oposição ao têrmo 508.318 Supercreni - classe 41 .
SÃ. Jornal do Brasil - oposição
t:rie() a." 499.621 --- Marca Marca Café Polar.
ção
-- Marca Brilhofil - Classe 23 Oposição Termo ti." 503.317 - Marca BriihoM ao ti:Nrmo 500.719 - marca Correio do
• Cl,'' 32
'l'he Sydney Ross Co
Emala
Brasil - -- classe 32.
'tos Qu:ina
Ch.1 S. A. - ao ta nio n." 503.666 - Marca Ca- - Classe 22.
Burrougs Corporation -- oposi
a., ao I; imo a . " . 191.299 • -- fenol - Classe 2.
Or
A. J. Renner S.A. Indústria do
Classe 3.
Sim
,
AI; tiebola gct Casco •• - Oposição ao Vestuário - Oposiçáo ao terra mi.. ao t rmoe492.967 -- nome comercial
- Somatic S.A. Indústria de Manai.
ti.° 511,883 - Moca Sictepon
Moutacatini Socicta Gela:rale á-ier
mero 509.026 - Marca Meias Contip
nas ara Escritório.
Chimica - - Cl
1.
Linda-arai Mineraria
nental -- Classe 36 .
Aktiebolaget Addo •
oposição ao
.to termo 11." 507.332 A kti...bolaaet Casco • - Oposição ao
União Fabril Exportadora S. A.
Ex- (U.F Ai. - Oposição ao termo nú- termo '508.075 • marca Adi) -- iasti I- a Claase 1termo n." 511.859 - - Siatcpon
caiss,
.• re..sou ti
F.1.... Fabrica Crava;
mero 510.532 - Marca Sabrío Do- se número 8 '
•
The Ryvita Company Limited C: . i s a
S • I-) • A '10
Vollsssvagen do Bi asil Indústria c mestiao Cristalisado
cposição
rm ao te o 508.056
- marca
a.' 508.960 •Moi co Dadiva Com e rcio de Atuonu.weis S. A.
t
Eugenia Leite da Luz
°P11i0(' R yco Vita - classe 41.
Oposi ç ãolêrll i s) il. ') 51)7 - 900
ao termo n."508.174 - Marca SeFundição Tupy S.A. -- opusi..a:a3
Fundi çao Tupv S.A - Opus çao
nhora .
marca Tupy 511.085 - Mar.-a
ao drnio
Volkswagen do Brasil Indústria e
"Antonac - S. A . Distribuidora de aoclasse
t:rrno
21 511.968
.
.
-- - 21 -- Comercio de Automóveis S.A
A.
Automóveis Nacionais -- Oposição ao
Companha
(1.1.iiiinca
Industrial de
ii
e .33 .
- 39 - Oposição ao termo n." 507.924 - t4rmo n.° 511.296 - Nome Comarcial Laminados - oposição ao termo ra°
A Capital Modas S.A.
Volkson Aparelhos Eletrôn i co s i Atitonac Ltda. 499.968 -marca Vibro ,I. c
,
tóriro ri." 5(18.002 - - Titulo A - Classe .
(ao
Sociele RhocliK'eta - - Oposlç6o au'
Garvey S , A. - - ()posição 110 tenra)
Classes 8 - - 9 - 1 /
Capita/
Cervejaria Guará S. •A. - Oposi- termo '513.026 -- Marca Tercoton 482.952 - marca Old Patrick .
12 - 13 --- 14 - 15 -- 22 - 23 - ção ao tre;:'1110 11.
. 667 -- Marca _ - Classe 23.
Laboratório Brasileiro de Chim
34 - - 36 - .37 -30
24 .
- Guará :Mate - Classe 43.
Knecht Max Ileinrich
OP-`,11,l)11- pia Produtos Labrapia S . A . •
opo
f 41.).
Cervejaria Gura
a
S. A. --- OpJsi- no te' raio n.° 510.447 - - Marca Tusri 0„0 MIO
a
459.009
marca
Liso.
-OpoPani
tiradura
1 ild
- Classe 16.
çáo ao termo n." 511.947 - Marca
clas..e 3.
o ti':mb n.'; 508.056 -- Marca
Guará -- Classe 50.
Imperial Modas S . À. - Oresição 1Quimica Industrial de
.
-• Classe
Cai . Agro Industria 1ga rassu - Banco Nõvi) Mundo S.A. - Oposi- ao termo ia° 513.154 - Maraa Tm- dos --- oposição ao termo 505.485 ção ao tênia) n.° 508.238 - Marca perial - Casse 35.
marca Decoplac
Oaosiaão ao termo m u 507.350 -Nóvo Mundo - Classe 6- .
Decreinont Rein SÃ. Engt•nharia,
Cia Ltda - opaDianda T.opez
Classe 4.
Gnaçu Mar,
N . C. Co s ta - Oposição ao tCrato Saneamento e Tratamento de Mai( da Calcados Monroa Ltda
n » 511.098 -- Marca Costatnar - Oposição no termo ta.° 511.711 -• saiaç lã)::
46
. al o- -tr21',°Iss5a 0813
0.
r
-- - 111''''..1 ( ''''''.- Opdsiç ao termo n." 507.671 Classe 41.
Marca Reimpex - Classe 6.
Sociedade Paulista de Artefatos Mi.Tituio Casa Avenida .
N . C. Costa -- Oposição ao -ermo
Rena S. À. Indústria de Maquinas talúrgica S . A. - - oposição ao termo
P. Fri,.,71 de Calçados Momo,. Lida .
ri." 511.097 -- Marca Jacosta -. Clas- ' Registradoras - - Oposição rlp térn:o 497.810 -- in;u-ca NVolfen - classe 3.
- - Opa sição ao 1 ermo n» 507.678 - se 41.
n.° 511.311 - Marca Renare A. -- opaSão Paulo Alpargatas S.A
Avenida
Clasrca
'Fitai() s upermedo
- Saturnia S . A. Acumuladores Elétrl . Classe 6.
.
s.cos = Oposição ao termo 508.095 508.744 '-- 1nd; c''''
Vemag S.A . Veiiculos c Nliicitiina Gsiçalíti°1111:1111.) ti'riuu
Cia. Ltda . Tini iple Sadocce
Marca Saturno -- Classe 38.
Agricolas - Oposição ao tel i:no nii- 1 São Paulo Alpargatas S . A. -- opa.
Oposição ao te rmo o.°" 512.349 Panificadora "Monte Cano" Lida. mero 511.643 - Marca Vc!cat . -- sição :to ténia.) 509 .
'189 -- mar, it r..Mar, a Casa Henrique - Classe 36.
- Oposição ao teso n.° 508;402 - Classe 1 1.
Laboratório Tenax Lida - - OposiTitulo 'Mercearia Monte Carlo - Oslii;t.dadora Casa Berta SÃ. Braspost S. A . - - Opositção ao th. ciçIlc
Çãe ao termo n.° 501..811 - Marca
ses 41 - 42 c 43.
mo n.° 512.936 - Marca AROS - oposição ao termo 509.124 - marca
Synol
Chiabra ndo ri Anianclol'a Ltda . - Classe 8 .
Pi riu marid Lopes Indústria e Co 81 Jia
randense de
Opo...ição ao ténia) n» 508.417 - TICia .. Paulista Agro-Mercantil
me iaao S . A . - - Oposição ao ti: rmo
Rs ii 't:ãg o ao termo 5(1'1.622
fulo Vinicola Asti - Classe 42 .
Miguel"
-Oposição
no
têrmo
ni
'
i
S
m
a
ro- Beir4:1111:P'.11Na opo
n.° 511.628 .- Merca Rico - Classe
.:An.:arca 13:ir e Lant !leira 17 i/ti go.
G •k
lados i
S Lida. - Oposição ao ro 511.783 -- Marca Carol -- Classe S
ri" .18.
termo 508.395 - - Marca Sky Scotch n." 41 .
International \Voo] Secretariat Perfumaria Lopes Indústria e Co- Classe 12." 50.
Wa
Mamar
Corrêa
-oposição
ao
oposição
_i_ disse
a- Cri io S. A. - • Oposição ao té•rmo
trn,:e° 3509
6 . . 653 - Phircd
Cooper Mc Dougall 5' Robertson Ltd termo 509.242 - marca INAI -- i
° 507.870 - - Titulo Fasinácia Regi- Oposição no tê raio n.° 508.594 - classe 41 .
retariat .-International \\ T ool Se,
Casses 3 e 48.
na
Marca Bantisol --- Classe 3.
Socil Pro-Pecuaria SÃ. Indústria e oposição ao termo 509.654 - marca
N,colau A. Haddad
Ferragens Precis:a Ltda . Indústria e Comércio de Forragens - - oposição ao' Ter " . °° T --- cidsse 23*
Oposii, ai) ao tenro n» 507.729 Corneis. ia ____ o pos i ção ao té mo aa_ termo 509.581 - marca SOCEL .._
Terra Roxa Imóveis e Administração
Marca Faniciit -- Classe 36.
mero 512.148 - Marca }':;i ___ classe 16.
Sociedade Técnica de Materiais -So- Classe 5.
Laboratório Inkas Ltda . - oposição -L-td;'llt"---:' .11-çril.(i');"içi''')us''''')
Oposição ao térmo
-"."11:"''')'''.50()
5. A.
5 9: 007
lem..
Cchrysler Corpoiation _- Oposiçia, ao termo 511.129 - - marca A s pi i i•ip 1\ IVS Is' - a.' 507.974 -. Insignia Soarmo Cobria-lua Cia. Brasileira Imiti)! açã o
ao termo 11» 510.98k) - Insígnia Irn- - classe 3.
C1,t ,:C 333.
- tétperla: - Classes 6 --- 11 e 21.
- Santos São Paulo
• n•
e Colonização
- - Oposição
ao sComo
508.983 - - Nome
coiners:ial
Chrysler Corporation -- Oposiçao ca Ltda . -- oposição ;io termo 511.531
e Imobiliária S.A. - - Oposição
Promoções I ndustriais
ao termo a» 510.981 - N0111.2 r o. -- marca Brasel - classe 8 .
asa ti nuo n." 508.055 -- Titulo Sansão
1•.. ia , ) e '3t et !agem Campo B ek, IP.riLIC,:neC
reilis d.,'
marcial O Comercio de Ferragens ImC::,,sse 33.
Cobrinico Cia. Br.tsi/ eira Irrát?r,u;:i
3 a9
a-- oposição
perial S.A
A.
Orn,:sse
a , 5211.5
Meti-dúraica Rossi S.AA. içãoopri ao
nco ,tèritt_o
. Co9lso lnii z a .;_ ião N--1 -,-,r,Opos c
50,8
,,
Indústria Gessv La y er S.A. -- Upoté.aano n." 50 13.216 (i ão
King Indústria e Comercio S . A. - c
sição ao508.061
ténia)
ri."
Marca
Soe ieta Generale per
Mamei
oposição ao 'termo 508.115 - -- mirta L'''''' '' ' t''
Super Brilho -- Casse 46.
Mineraria e Chienaal Cabril/leo Ci.] . Brasileira Imigração
Bebidas Wilson S.A . Indústria e King -- • - classe 50,
Oposição ao termo 507.773 - Mariat
s
.
A
__
oposi, e Colonização - - Oposição ao termo
i
i
Abrasivos
Bom_B
Comércio - - Oposição ao termo nuia Sy !piam - - Classe 28.
- Titulo • Coprinco a 5
çáo ao termo 508.061 --- marca Sit. 08.952
mero 511.731 --- Classe 42 .
Sot:iedad..- Paulista de Artefatos MeCl asaes 16 -- 33.
per Brilho - classe 46 .
Comercial
Stil.ast
ião
Correia
de
MelOposição ao termo
S. A.
Fundição de Ferro Mala...1yd Omai iLqwen'td". s. A •
lo S . A . - Oposição ao têrmo
197.812 - •-•Mdtea Wolk!,
•
de
Meteis mero 510,250 -- Marca Cremovi ta -- S.A . - - oposição ao termo 510.396 ; Aliança e Artefatos
45.
Opaaição ao tcrina 505.826 --. marca Silicon -- classe 5,
Classe
41
.
S. A
Sher',s i a
Daniel Martins S .A. Indústria e lo , Casas Alvocada -- Classes 8 Blalip011k,t Werker GMBH - Opo•
rimas e VC1- 1112CS - - O POS n Ç n ' ) :10 1:".1-Comércio
--- oposição ao termo 'Minero . ' 11 - • 12 - 17 --- -- 21 - 23 - - 36
•
,; 00 .256 __ 1,„/ „.,„ ame, fo „ o _ . sição ao termo n." 507.825 - - Marca 511.109
- marca Silve: . Lifiht __ - - 40.
Ponto
Azul
Classe
8
.
. 'iãsse 16.
tlisse 8.
Transineçá.lica S. /3. Indústria 1:C
ROSCP. , . S. A . Administ r ação I nsiôsDe . C , Schletissiwr Fotowerke G.
Me talure ica Rossi S . A. -- oposiaão Máquinas -- Opia iç. --i) ao terra) n.•
¡II:, , Cr11,,trt i{/ • Opos;,:ao ao t ermo M. is. 1-1 . __ cip,,s,ção ao termo má- ao termo 508.215 - -- titulo Rossi - 509.047 - - Ma rt a
Rale.) - - Cl.-' i- e
.063 - - Mvrca Rocama • --- Clas- lucre .508.075 -- Mareia Mo - Cias- t lasse .33.
50.
Nt.'
8.
•ir 4 (
1 Cesario Maria Faria --- aposição ao
D. G.OS. .1 111,11 '1 n Iri..,,; Gr:tfi,:,1; ;i. A.
ir
S. A. Indústria do, 13y1; -Guiri, ti 1.o -.I, ri Clu ir.i . elie l'a- 1 kl ' a, 510. 036 - are.: 8,1 1,tle ric 1.....r -.
O p osição ao , i a o ::-, t" . 74',
- -..
• ._,...., ,,,2',
M. r, - -- Casal i 1.:m...
- 1 -1) ; ' , - ;., á o ..i.- termo ou- 1,ril: G . f , '; . E. 31. - Diiii,?.;•,:o a , .
'._.l. ,,. 38.
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DIÁR:0 OFICIAL (Seção ,111)

Janeiro de 1962

1base do gargalo e obtida, por ex.mTERMO 99.075
pio, por mandrilagem.
(de
10
de dezembro de 1957)
- Seguem-se os pantos 2 - 3 c
TERMO N° 92.556
4 --5 --6 .- 7 -- - 9 --10 -:r;
Lev., S. A. Requerente: Comn Products Compa.
José Sampaio Freire - Estado 11 - 12.
Oresi o ao termo 512.063 - Mar ny
Estados Unidw. da América.
da Guanabara.
c._! •S,.1-- Classe 41 .
Privilégio
de invenção para: Proces.15,1,drinar,. Priviléaio de Invenção para EsPrermi. Proseri....acri,ur
TERMO N. ° 98.304
so para Ilidi ° bi se interrompida de
trutur.a.
fie
aço
cie
forma
circular
Oposição
a.
tèrmo
vuswS.
amido.
De 7 de novembro de 1957
--- ,ustentada por um eixo central ro 512.031
Priailégio de boxes para a guarda
Cl ;sse I .
General Electric Company Pontos Coractei isttcos
ados Unidos . da América.
Compannia Mio-dica Com é!'cia e de automóveis".
Pontos caracteriÁticos de "AperftiCaci - Opix.ição ac te uma
1° Uma estrutura de aço ca1.0 - O piocesso de produção do
513.67t - Marca
erlere • - - racterizada por um ou mais anéis t::oament o em estruturas lamtaares xaro p e.; de de ytrose, adequado para a
\ta-jos"
-Privilégio
•__eu
.
Chassi , 2.
parolas a equidistantes do eixo cen- .lurenção.
produção ca dentrose ou COMO Mil, caIndústria e Comércio de Ar- tral, providos de eMos interligados
racteri.zr.do por partir de amido de mais
REIVINDICAÇõES
Oposi- 611e susatam bra:e.i para guarda
tefato:. de Cimento Ltda .
de cerca de 1 por ceillo, em base seca,
Insignia de automóveis, dando-lhas estação ao tèrrno 511 ..635
O que a requerente -eivindiea ermo de pret.eina insolúvel, o qual compreent.Sanniari, - Classe 33.
lai:IC.2,de permanente na posição t.ttvo é:
de a hidrólise do dito amido sob forma
1. - `'Apirfea•ramento
em .2.5trilCasa Mercúrio Comércio e Indús- horizontal.
• .
• . de pasta aquosa com ácido até um vaicnnl-a
ria
I
r
tria S. A. - Oposição ao trino n."
20 . Unia estrutura de aço como . conforme
especificado no relatório lor D.E. entre cerca de 18 e cerca de
511 .29- • Marca Ckbe1 -- un 1° , caracterizada ainda por se 'supra. compreendendo um processo 55, ajustando o pH do hidrólizato parClasse 21 .
destinar a guarda de automóveis 'de fabricacão de uni condutor elétri- cial num valor na faixa de pH entre
Opoiiição ao termo com uma porte (inferior movi- co isolado que consiste na aplicação o valor empregado durante a hidrólise
Eric()
• Marca c Super Hene
508. -178
mentando-se através um fosso), ;da envoltórios d e uma polioiefina ori- e 5.5, separando as impurezas insolú.
subsolc, substancialmente como »liada de pêga térmica por irradia- veis do dito hidrolizado parcial, em seWarner Lambert FhLirmaceu ti cal descrita no relatório ihr;trado com , ção, com elctrons de alta energia guida hicirolizando dito hidrolizato parsábio um condutor aeguida pela ron- cial em meio ácido ate um valor D.E.
Company - Oposição ao tél mo o.° ris desenhos que o acompanham.
ttração pelo valor da poliolefina. ca- acima de 60 por cento, ajustando o pH
508.847 - Marca: Na riclrin - - das- • Segue o ponto 2.
'e o
• t
se a.
envoltórios de poliolefina orientada e do hidrolizLto final num valor entre
Leve r Brothers Port Sunlight Limi,o condutor e entre os envoltórios au- o pH empregado durante a última hited --- Oposição ao termo 510.234 -- ?LR XI O N. 94. 8a0
icassivos de poliolefina orientada. drólise mencionada e 5.5, e separando
uma camada de poliolefina termo- as impurezas insoláveis do dito hidroliMnrca cOleo de Lavanda Luso> De
5
de
junho
de
1957
plástica, tendo um ponto de arriam- zado final, o hidrolizato no último esClasse 48.
The Singer Manufacturing Compa- Manufatura de Brinquedes E,trel a mento acima de 82C e que a tempe- tágio sendo tratado com bentonite.
lratura para o aquecimento final é
(Seguem os pontos 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ny - Oposição ao Urino 510.480 - - São Paulo.
Modelo de utilidade para: "Um acima do ponto de amaciamento da 9, 10, 11, 12, 13 e 14.)
Marca s S.
- Classe 8.
,poliolefina. termoolástica no qual a
ntivo
brinquedo
para
armar
diversos
Laborterápica
13ristol
S. A. ln- jagos e formar variadas construçõis. Ipoliolefina orientada tende a contrair
dúst:ia Qr imica Farina céutica -,de modo que a contração da polioleaErvuencleirôrs
TERMO 100.592
!fina orientada a poliolefina termoOposição co termo 508.032 - Marca • Mer..nol.• --- Classe 3.
Em resumo nivindicam-,e como p'ástica flue para dentro dos vasios
(de 25 de fevereiro de 1958)
I ezistentes entre os envoltórica.
São Paulo Alpargatas S. A. - pontos caracteristicos da nweneão
- Seguem-se os pontes 2 s2guinte,s:
Com
Products Company - Estado
Oposição ao termo 510.152 - Mar3 e 4.
,
. - "U m neivo brinquedo pai indo Velarvare.
Diirasev
alar diversos jogos e formar variadas
.5 A. de Tecidos Votex Opo- construções, caracterizado pelo fato
Privilégio de invenção para: Processo
•
'121ZMO N. 9 93.38i._
sição ,i0 térmo 508.944 - Marcif ,elti ser constituldo de peças em forma
para prevenção da rencidez dos odores
cVolftes .• - Classe 23.
de disco (D. provida em tóda a sua
de amido nos amidos secos e pre-~ leDe 11 de novembro de 1957
1mprèsa iornalistica Guarani Limi- icireunfeaancia de várias reentiajncia
tinizados.
Thomas
Terry
Grace
São
Paalo.
tada - - Oposição ao tèrmo 503.517 et • nas q u ais se encaixam as pacas
entre
si,
na direção perpendicular das
Pontos cararterístioos de -Uma
Pontos Careci eristicos
- Classç 32. !
Marca cGuarau
Universal Food Speciaities Inc. - ! mesmas, urnas am relação às outras. nova máquina para colhér cafe" Segue-se
o
ponto
2.
Privilégio de invenção,
I.° - Um processe para a prevenOposie. 50 ao tètmo 508.474 - Mar1. - "Uma nova máquina para ção da rancidez e de odores de amido
ca -013clicrerria . - Classe 41.
cclhèr café". caracterizada essencial- em amidos secos, pre-gelatinizados, caThe Nestlé Cotnpany
mente por compreender dois veatila- racterizados por compreender a gelati- OpoTERMO N.° 97.847
dores centrífugos acionados por mosição ao térmo 508.337 - Marca
De 18 de outubro de 1957
'ter e montados na parte frontal da Meação e a secagem rápida por aqueci- Classe 41.
I. B. C. -Research Laborat;:ries maquina: - uni dos ventiladores in- mento do amido e a edição ao mesmo,
Sociedade Algodoeira do Nordeste
(eta ar limpo na máquina por maio antes da fase de secagem, de 0,005 a
Brasileiro S. A. - Oposição ao Inc. - E-nados Unidos da America. de filtro e o outro aspira o c?.fe e 5,0% na base do amido seco, de um
térino 509.5+4 -- Marca c.130.4iciosíra 1 Privilégio de invenção para Ap
detritos jogando-os diretamente para agente de sequestro que liga os ions
i feiçoada composição fertilizante.
-- Classe 41.
dentro da máquina: pelo fato ainda metálicos sob a forma de complexos,
REIVINDICAÇÕES
da máquina, em :tia parte frontal inieziatle Algodoeira do Nordeste
terna compreender três desfladeitas, esse agente de sequestro sendo selecioOposição ao
Brasiloiro S. A.
1. - Uma composição ferttlizante
dispostas
no mesmo plano vertical. nado do grupo que consiste de pirofosicoi>
a p erfeiçoada, caracterizada por in- unia superior
tèrrno 511 .C8 - Marca
a que recebe os grãos, fato de tetra-sódio, pircfosfato ácido de
cl.uir
um composto iodado solava] cm fólhas e refugos e duas inferiores
Tèrmo 511.893, 15.4.sica
Classe 48
di-sódio metafosfato de sódio, tri-poliágua,
cuja
solução
%aturada
provê
(. Emblemática.>
- Classe 41 - Tèrientre as quais dispõem-se a abertu- fosfato de sódio, suas misturas e ácidos
uma
concentração
de
bons
tri-locio
a
mo 511.994, Marca cRicso> - Clasde entrada do arb - as que pro- (Alieno ditenina tetra-acético.
gr.al não é tóxica para a vida das ra
cedem a sep aração ou selecionase 46.
p'. antas .
mento dos arilos de oesad o enComercial e Importadora Tropical
- -Seguem-se os pontos 2 - 3
caminhando-os diretamente para a
6
7
TERMO 100.649
8
Ltda . - Oposição ao Verme 509.145 t u -- 5
10
primeira ensacadeira e. as pedras que
-- Marca Tropical Coolerf . - Clas- , 11 - 12.
são expelidas através de uma tela de
(de 27 de fevereiro de 1957)
se 8.
arame inferior: pelo fato ainda
destas cle•41a&iras serem montadas
Comercial e Importadora Tropical
TERMO N. 9 97.851
por meio de dobradiças e acionadas
Requerentes: José Leal Cuellar e
Ltd.] - Oposição ao termo 506.424
ou reguladas por me i o de alavancas Domingos °ratice Junior - São Paulo.
- Titulo eAuto Peças Tropical De 18 de outubro de 1957
- Seguem-se os pontos 2 Classes 4 - 6 - 7 - - II
Privilégio de invemaiai para: ReciCompanhia Química Ilhodia Bri- 2 e 4.
-- 21 - 2831 - 3 .
sileirn, - São Pálio.
piente de couto destinado ao transpor- 39 - 40 - 47 - 50.
"Aparelha atomizador" -- P:te, oonaervação e higienização de qualinveneão.
Comercial e Importadora Tropical 1 0
TÉRD.10 98.f83
quer b..clida ou outros produtos líquidos
Ltda . - Oposição ao tèrtrio 506.123
rsavrauncArt&s
e
olerrsos.
2
de
dezembro
de
(de
1957)
- - Nome comercial :Amo Peç.Z g Tro, 1. - "Aparelho atomizador- para
: picni
Sociáé
d
Prospaction
Electrique,
rei nc/icações
la projeção .atob forma de aerossol de
Companhia Americana Industrial da .produtos em solução ou em .su•spm- Precedes Schlumberiy,er - França.
ónibus -- Oposição ao têm° 501.131 são num gás liquefeito exitido num
Privilégio de inver.cão para: Apar1.° - Recipiente 40 couro, destina- Marca c
- Classe 28. .
Ifrasco dotado de unia válvula ,t'araela feicoamentw em cargas Ocas de.stinadas do co transporte, conservação e higieEinpr:Isa Construtora Brasileira So- na sua parte superior. caract2rtz,adr
perfurarão.
nizarão de qualquer bebida OU outros
. ciedade Auánlana
Opo- ; pelo fato de que o corpo da vai aliaAparíciçoaraentos em cargas iscas liquidos e óleos, constituído de. um reiçãcuo tèrmo 514.203 --- 7.,:tarca ' e disposto, após o en elnra e 2 dertir.zslips a perfurarão e cornoortando cipiente de couro adequado e caractetifosco sôbre o Ramal') d."•;:itc o qual,
aErobras ‘-•-• Classe 16.
isso, é dotado - uma sa iên_ um trtet'ilica caracterizados sada por ser lubrnetirlo a um bano°
M2rito Marcas e Patentes .acto. - nora
porcina c:institui em fabricar este invó- químico eapecial tornando-se nntiss*-:ninerier anular flue orai!. s-r e
Opcs'ção co termo 514.247 - Mar- tuida. no caso de tuna ssm-rr
/rern can um nó ns2t-;.lic•a comprimido. tico, =tio-Uri-cio e intifeneivo à saúde.
ca cMermtoa - Classe 7.
o ponto 2.)
po': uma gar:nta dl.sp.-,-,ta na
(E-aguena os penatos 2, 3, 4 e 5.)
r S. A --- Mar- CIr.s..' 46.

Privilégios delir:er.ção

rataa

-

a
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Tle.R.N10 Ifn . 764

TERMO N" 101.661
De 11 de abril da 1958.

ide 5
março de 1958)
Moldex Indústria e Comércio Ltda.
Requerente-: Frederico War.kchitx
Varr Groelie — Es- - São Paulo.
Modelo de. tnilidade para Um novo
tado da Guanabara.
Plivi:eeio inverreM para: Equipa- modelo de bomba de ar.
mento de at ; vrção frigorifica para gePontos CiraCteri,qiias
VeOire,..

I", Um 'laivo modelo de bomba de
ar, caracterizado por uma ponteira de
1." — Eparn.mto de ativação fri- matéria plastica dotada de uma parede
gclificu para ge.leiras, caracterizado anular. perfurada no centro, contra a
Riierin(bcaciies

per cernpreeader contra as paredes etrladera., do congelador, um parede dupl.:, que forma um c.-mal com sua entrada e saída em comunicação com a
crnata geral da geladeira; tendo este
canal um entilador de recirculação do
ar e dentro do mesmo canal elementos
de :..condiçionamento de ar capazes de
ataar dm combinarão CUM o sistema

qual se apoia uma arruela metálica
premida por uma gacheta plano-convexa e por uma calota metálica que
eqbre a referida gacheta.
IScoue o ponto 2.

TÉRMO 101.030
• (de 17 de março de 1958)
França.
Pierre Etienne Bessiere
Privilégio de invenção para: Aperfeiçoamentos em bombas alternativas MI..
• TÉSMO 100. 847
toregutadoras, notadamente para injetde 7 de marco de 19581
ção de combustível de motores.
Ansul Chemical Company — EstaPoreis Característicos
do,. Unidas da América.
I.° — Aperfeiçoamentos em bomba
Privilégio de invenção para — Apaalternativa autoreguladora, notadamenrelho p..ra extinuir inrendios.
Pu"res CaracteeiNtiece:
1." -- Uni aprrelho para extinguir
carz,cte:izade por comnreen(kr: um torre; um bico montado de
modo pivotante na referida torre e urujet.ele para ser deslocado de modo ;_.juslavei para um âng g l..) e:.colh:do de inclinação em relação à torre; um dispasitivo do contrôle de j ata arrioeLdn
cor/ o bico, para determinar a vetocidada e o formato de um jato de agente
eNtintor de inctindio expelido pelo bico:
em di . ,00sitivo entroncando dita torra
e dito tli, , pc:•iti ,,o do contrle da je.to para escolher uma predeterminada forma
e ‘elucidada do jato emitido em correlação com o angulo de inclioaciin
bico si.;bre a torre.
I,Segnem o, Dentes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

a a 10)
TÉRAIO 10a .853
de 7 d , - tn:ar • a do 195e)
.ocie
Alionvme des Etahlk,ement,
Nea — frança.
Privibi, gio de invenyT,o para: Di-ipusitieos de Proteção e de Distribuição
de Ar Supanaturado.
P0,7:tcS Caracterisricos
1. 0 — . Dispositivo para produção a

distribuição de água pulverizada em gotieulas esivaas, visando a produção de
ar superiaturadu, caracterizada pelo fato de compreender num envia-ocra cilíndrico, uma haliee para a movimentação
do ar e urna copela dispenta "viiaa-aas"
da hélice, na direção da montam.: 0111
relação ao sentido da circulação da ar,
e impulsionada em sentido contrário ao
da rotação da hélice, sendo que essa copela recebe a água por intermédio de
jtmeae% convenientes e a projeta, em
arande velocidade, de maneira a formar um véu liquido, por sua vez induzido mesma velocidade da copela,
acasionando o encoatro classe véu 11auido com a héctico a formação de gutizuhis muito finas gira são arrastadas
oela corrente de ar, senda dirigida em
Argisida assa mesma corresate de ar atrarés de um tubo condutor distribuidor
para ser repartida nos locais a serem
earnidificadosa
(Seguem os pont., 2, 3,
3, 9, 10 e 11.)

Janeiro de 1R.2 ét3

está em plano inclinado e tem inicial; molas rara ,;1!!-,.1m,r.
mente um bordo delgado depois da I por ser condemtda por uma armação
tangência das duas racas a disco( e a vertical na qmil são aplicadas duas
face lateral da primeira parede, fican- mandíbulas superpostas e reguláveis
do a lamina sabre a qual se gpera com de. uma morsa destinada a prender as
liberdade de deslocamento sabre o seu folhas de mola ou o feixe inteiro, uma
próprio plano, de modo a serem tam- das mandibulas sendo movel em relabém praticados cortes com curvaturas ção à outra por mcio de um disposititangentes ao plano das 'duas facas a vo hidráulico comandado á inão; mictes em parte comandada; e cm parte
disco.
(Seguem os pontos 2, á, 4, 5, 6, 7, prementes, destinados a enCurvar
folhas soltas do feixe; uni martelo, de
8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.)
TERMO N" 101.213
De 26 de março de 1958.
Serra Circular para cártes em ;InTilos ajustáveis — Privilegio de Invenção.
Prandi
Fialkoski Ltda. — São
Paulo.

uma primeira parte de seu curso de ret6rno, durante a qual ela recalca líqui-

do através de um estrangulamento de
um canal, o que vem a provocar 'uma
. frenagem substancial, controla um alargamento da seção de escoamento do líquido recalcado por ela, e que provoca
uma brusca aceleração do curso re retOrno.
(Seguem :ai pontos 2. 3, 4, 5, 6, 7,
8 e 9.)

em direção vertical saibre a superfície
inferior das folhas encurvadas; uma
bomba hidráulica destinada a fornecer
a pressão necessária ao aperto ou afastamento das mandíbulas da" morsa citada e ao encurvamento; um motor do
tipo reversivel, que aciona os divcocs

e dois braços rebativeia,
de comprimento regulava', destinadas
1". Serra circular para cortes em ân- a fixar o feixe invertido, para a prova
gulos ajustáveis, compreendendo uni de taragem.
Seguem os pontos 2 — 3 — 4 — 5
conjunto de motor elétrico e disco de
serra circular, caracterizado pelo fa'.6
Pontos Giraetcrísticos

de se achar a serra montada na extremidade anterior de um braço superior
articulado na zona posterior à extremidade posterior de um braço inferior que
te para injeção de combu-itivel em mo- se projeta solidariamente, para trás,
de um disco girável sabre uma base
tores compreendendo essa bomba, com
em tórno de um pino central e fixava
o objetivo de regular a quantidade de
sdbre a mesma em qualquer posiçe.o,
líquido suprido em cada ciclo, urna pe- permitindo â serra cortar, , em quaisça móvel denominada "lançadeira" quer ângulos, peças ou barras
coloca("navette"). tendo, de preferencia, a das sôbre uma guia apropriada, sob
forma de um pisZão auxiliar e efetuan- serra.
do seu curso de ida sob efeito da presSeguem os pato' 2 — 3 -- -I — 5

são de um líquido recalcado pelo pistão
pra-reinai da bomba, contrariando uma
[Orça de chamada exercida, por exemPio, por lia mola, caracterizados pelo
fato de que a lançadeira ao fim de

preferência inecânáco, provido de meios
elásticos de retorno, movei em sentido
transversal, que age ziutonli:tticamente

6.
TERNIO N 101 .2h5
De 27 de março de 1958.
Canadian General Electric Company
- Canadense.
Limitada.
Pontos caracteriticos de: t:Aperfetçoamento em sistema
descongelador
I tipo de gás quente:: para — Privilegio
de invenção.
I O que a requereme reivindica ,010,)

-

PlJVLJ

InCCalliSMOS;

TERMO N" 101.682
De 14 de abril de 1958.
Nicolino Guimarães Moreira — São
Paulo.
Privileuio de invenção para Naao
cipo de motor iérinieg.
1") Navo tipo de motor termiea,
ructeri za do pelo fato de ba;ear-Ec O
reis funcionamento num advo ciclo que
consiste em comprimir-se o ar, eonteado água pulverizada ma iaispensão, fazendo-se passar .1 :imistur, rr uma superfície de iiqueciniento. ond: ii água
se vaporiza, aumentando g ramal eu: ent e,

a pressão ou o saibra:o. is aliando então
mistera garo y a
pdra compensar o trabalho da aoraire , sao c fornecer um trabalho resul!ainte do amuemo de presçao eu volu'me da massa gomosa.
Seciumn os pontos 2

é:
PC!:(),S

Cur.ic(cris:icos

la Em UM sistema de refrigeraçáo
que emprega refrigerante quente para C.
degelar o evaporador, ura compressor,
TtiRMO 101.039
um condensador e um limi .,:acior liga(de 17 de março de 1958)
r.
dos CM Série e a.
catre
.
.. ama
S.T.E.F.A.S. Soc.R.L. - Itália. to ,..omereor
lálha cie sucção p: , ra o refriPrivilégio de invenção p.;. a: Aper- gerante do dito evaporazior pura Oito

feiçoamentos em tesouras rotativas.
Pontos Característicos

1.° — Tesoura rotativa para praticas
sare fiithas, lâminas e similares de metal ou de outro material, cortes segundo urna linha reta ou também curva ou
mista, caracterizada pelo fato que a ar.
m.u;ao
- de suporte da tesoura ó ecrnstiruída por um embasamento do qual se
ergue 1111ffla primeira parede que sustenta uma chapa substancialmente horizontal lida à dita primeira parede
mente na parte posterior; chapa essa
que, por sua vez, e encimada por urna
segunda parede idéntica à primeira e
simétrica a esta, mas deslocada lateralmente, alem de ficar a nível diverso,
corno também, sôbre a parte anterior
plana e paralela das duas paredes, são
montadas as duas facas a disco da te.
rouca, es duas abas segundo as quais a
lAraina á. subdividida depois do corte
são encaminhadas ao longo 'de dois corredores separa:loa, um compreendido
entre a face superior da dita chapa e
a seguuda parede, e o outro compreendido entre a face inferior da chapa (que

compressor, uma linha de derivação ou
sby-pass:> de dito condensador e limitador, e uma válvula normalmente fechada situada em dita linha de aby-

passa operável para deixar o refrigerante quente, passar diretamente do dito compressor para dito evaporador, o
aperfeiçoamento caracterizado por com-

TERMO N 101.7 ;5
De 16 de abril de 1953.
I Du Pont de lai,:inearii And
1...111idoti Cht

:avençao
( , Y1'.1:1;e0 IIICL

thi.-.mn.alte

Pontos

1". Censo uma ...o:e2o:.:ç3o cie materia, uma composição de polioxi-rnetileno adequada para fabricar artigos, tendo um lustro metálico, durável, caracterizada por compreender um polioximetileno tendo uma viscosidade inerente em p-clorofenol (solue. ão mm
de pelo menos 1,0 c uma constante cle

preender sim segundo meio do restrição velocidade de reação para degradação
ou limitador em dita linha de sucção, térmica a 220"C de menos que 1% e 1:11
Seguem os pontos 2 — 3 — 4 — 5. piso de polimero por minuto, o dito

TERMO

101.679

De 14 de abril de 1958.

lioxi-metileno contendo de 0.1% a
4% em paso de um pé metálico fino
uniformemente d,sperso através do pelimero.
Seguem os pontos
-- 5 — 6 — 7.

2 -- 3 — 4
José Lenzi — São Paulo.
Privilegio de invenção para Máquina combinada para a taragem, decomTII.F0/10 N.° 10I.759
posição, encurvamento, marte/agem e
composição de molas em feixes, parti- Depositada em 25 de março de :958
culormente para veículos automóveis.
Requerente Antonio Barbnsa tle AlPontos C...wacteristkçs
meida. São Paulo.
Patente de Invenção neva Itlinj.linet
1‘,4aquina combinada para a ti1 ag em, decomposição, amura amena"( para Montagens de !Radiadores.
1. 0 Nova 1V1aIgasina para Manterem
!nadei:nein e composição, oe feixes de
moles, praticularmentc de feixes de de Radiadores caracteriza da e•sencial-

Quintrs- r ira 4
mente por compreender duas bases horizontais. uma isferior fixa e outra stli•
perior movei, superpostas e espaçadas
paralelamente, pelo fato ainda da baae inferior queé montada sobre uma
plataforma assentada em pés, ser provida em seus vértices d.e um suporte,os quais servem de guia a quatro pinos rosqueados verticais de sustentação
da base superior.
Seguem os pontos n°s. 2 3 4 .
-TERMO N.° 101.825
De 22 de abril de 1958
Mario Alexander Sessler — São
Paulo.
PriviljaAiõ de Invenção para Bomba
de Agua.
1." BOmba de água, caractE raiada
por compreender um conjunto formado, por um eletro-imã e um núcleo de
ferro, conjunto este mantido suspenso
sôbre uma placa anelar, provida de
prolongamento inferior em pescoço ,ebular, perfurado lateralmente. e sendo
o mesmo conjunto protegido por camp5mila superior, fixa sôbre a placa
anelar citada; e partindo inferiormente
do nucleo de ferro sendo previsto um
eixo yertical, sôbre o qual se "aplicam
duas euarnições elásticas flexivei. uma
fixa ao nível da referida placa anelar,
e a outra ao nivel extremo inferior do
pescoço tubular citado, esta última separando o dito pescoço, de Urna capa
tubular. provida de aba anelar inferior, e dotada de tubulação em derivação lateral.
Seettem os pontos n." 2 e 3.
—
TERMO N.° 101.864
De 23 de abril de 1958
Modelo de utilidade para disposiModelo de utilidade para novos dispositivos porta modelo aplicaveis aos
tornos copiadores Hidraulicos.
Jau da Costa Miranda — Argentino
.° Novos dispositivos . porta-modãlos,
aplicáveis aos &Ornas copiadores hidrãulicos, caracterizados pelo fato de,
se ponte que se sujeita ao carro do
tOrno, ser disposta Urna rola acenalacta guiadora de um modelo-padrão.
de sorte que o costado reto posterior
docitado modêlo apoie-se na periferia
acarialada da dita roda, e em seu costado oposto apoie-se o apalpador do
tórno copiador; dita roda acanalada
sendo capaz de percorrer o citado modelo-pealrão que se acha sujeito por
uni extremo a uma prancheta suporte que se vincula a uma parte fixa
do tArtio , preferivelmente a bancada,
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TERMO N." 101.994
De 28 de abril de 1958
Privilégio de Invenção para — Extintor de Incendi° Munido com.
Reservatorio de gás
Comprimido
.
em separado,
Miirimax Aktiengesellschaft.
•
manha
1.° Extintor de incendio munido
coni reservatório de gás comprimido
em separado e com punho de suporia
disposto em posição superior, aproximadamente horizontal, onde o obturador para o reservatório de gás comprimido, a ser aberto sómente ao pôrse O extintor em puncionamenta. bem
como, o obturador para orificio de saída do meio extintor são abertos e ou
fechados com o auxilio de uma alavanca de acionamento, caracterizado
pelo fato que a alavanca de acionamento (11) é disposta na vizinhança
do punho de suporte (12) de modo
.tal que a mão. segurando o extintor,
possa, sem .mudar a posição deste,
aciosar ao mesmo tempo a alavanca
(11); e pelo fato que a lavanca de
acionamento (111 atila através de um
fuso unico comum, de movimento ascendente e decendente (5). sobre o
obturador para o reservatório de gás
comprimido (2), disposto no interior
do recipiente de meio extintor, a sobre o obturador para o orificio de saída do meio extintor (6) e_ Segnern
os Pontos n. Os 2 3 4.

peça de cortiça, mantida em posição
por meio da aba interna de um corpo
anelar, atarrachado na rosca do citado pescoço.
Segue o ponto 2.
TERMO N9 102.209
De 7 de maio de 1958
Carnaut Borla — França.
Privilégio de invenção para — —Pro•
cesso para fabricação de placas e folha., a partir de materiais termoplásticas.
Pontos Caructeristicos

Janeiro de 1962
peça constituida por um corpo alongado, de gomos. encimado por uma
cabeça e com uni cordão em sua extremidade oposta, sendo que o dito
corpo apresenta uma abertura ou rasgo apto a permitir a passpagem e retenção do cordão; sendo que este cordão é para êsse fim constituído por
elementos de retenção, Mia como es. feras. triângulos e outras figuras 'eumétricas, regulares ou irregulares, de
modo que. nap.-sando e puxado o cordão pela dita abertura no corpo da
peça, por meio de ditosa elemento; de
retenção, é o cordão fixado no ponto
de esticamento deaejado, opaaandose o féeho.
Seguem os pontos 2 — 3 — 4.

1 9 Processo para fabricação de placas e folhas a partir de matérias terMoplásticas tais censo cloreto de
cautchaa poliealireno e tatclas
Ta:RMO N 9 102.912
as substancias análogas suscetíveis
de se ainalatimarem sob o efeito do
De li de junho de 1958
calor eaou da pressão, pplastificadas
Requerente: Dse Ning Tjian — Esou não, puras ou estado de resíduos
contendo impurezas diversas, caracte- tado da Guanabara.
Pontoa característicos de : "Procesrizado peplo tato da mataria termoplástica ser primeira mente deaemba- so para a produção de celulose ou maraçada eventualmente das impurezas terial para papel a partir de inadata
que ela encerra, por exemplo, por la- ras mistas, especialmente tropicais" —
vagens, flotacão ou saponificação; re- ' privilégio de invenção.
ceber depois, eventuahnente, uma
Pontos CaracterWiéo.
carga e ou plaatificantea, e ser reduzida a grãos ou a p& do qual se for- ; 1 9 Aplicação de um processo de ferma uma camada uniforme que se sub- , vttra química ou semi-química conhemete a ação de órgãos premadores cido, para a obtenção de celulose ou
levados is unia temperatura de pre- ' material para papel, caracterizada
ferencia próxima da temperatura de pelo fato de empregar aparas de madecomposição da referida matéria„ ou deira com menos cio que 1 mm de esa ela simerior, e que xereem sobre pessura para desagregar' madeiras misa mesma, inicialmente uma pressão tas, especialmente tropicais.
Segue o ponto 2.
apenas suficiente para expulsar lateralmente o ar que ela encerra; a seguir, quando atinge unia temperatura
'aa'aaal0 N 9 103.012
sim pouco inferior a sua temperatura
TERMO N` 102.021
-de decomposição, uma pressao mais
De
9 de junho de 1958
De 29 de abril de 19 8
forte, cujo valor de duração são escolhidos
cie
modo
a
evitar
a
decompoModelo
de
tuiliciade — para — Novo
'Dispositivo limpador e coletor de
resíduos,acumuláveis
•
na lamina. da sição total da referida matéria, após I modal° de pé removível destinada
que a placa ou folha formada é mesas em geral.
navalha" — Privilégio de Inveneão
Romeu Hohnuith - São Paulo
José Francisco e Guilherme Fran- submetida a um resfriamento rápido
sob pressão.
cisco
São Paulo.
Reivindicacões
Seauem os pontos 2 — 3 -- 4 — 5
Peitos Caracteristicos
— 7 — 8 — 9 -- 10 — 11 — 12 —
1 9 Novo modelo de pé removível
13 -- 14 — la -- 16 — 17 — 18 --- 19 destinadq a mesas em geral emitiDispoeitivo limpador e coletor
tutelo de peça metálica &a, preferiresíduos, acumuláveis na lamina da — 20.
__
velment,. tronco-cónica, caracterizado
novalha, caracterizado por um corpo
N"
1(r2.844
rff:RMO
pelo fato de que o topo superior da
eai forma de caixa aberto superior
citada peça .;e apresent atechado por
e inferiormente. apresentado também
De 3 de junho de 1958
placa circular, sendo que centralmenuma abertura em sua parte frontal
Georgcs EUel — Estado da Guana- te a tal placa se encontra fixado
aaperior, !ando int cruamente roletas bara.
parafuso, ao qual corresponde porca
dispoatos longitudinalmente, e fixados
Privillo de invenção para — Pro- • dispostft s'olidar'ia a uma outra placa,
nos laterais da citada caiatt; sendo ces,o
mira a laminação conjunta de
triangular, com
um deles, destinado a receber uma bo- duas ou mais folhas ou lâminas de: aproximadamente
vértices arrendodados, placa mia
bina de papel impermeável, passando r materiais elastomeros e termoplásti- dos
provida de orifícios junto a peri para
! tal papel, deste para um roleta su- cos naturais ou aintélicos.
a fixação da inaema, podendo a porperior', para depois ser enrolado por I
ca se encontrar em nível levemente
,R,.irindicações
cutro roteie inferior móvel, que temi
diverso do restante da placa trian-.
seus' movimentos giratórios possibiliEm resumo, reivindicam-se como, guiar.
tados por uru botão, disposto externa- pontos característicos da invenção, os: Segue o ponto 2.
, mente em um dos laterais do dito seguintes:
_
corpo em forma de caixa; rece.uendo
1 9 Processo para a laminação conainda internamente tal corpo forma
TÊRMO
N" 103.588
caixa, unia calha disposta longltu- junta de uma ou mais Rilhas ou lâine,rionto tuna coluna suporte, provi- de
dinatmente
e junto ao seu fundo, seis- minas de materiais elastômeros e ter--; Requerente: ci-onç a lo Regis Nogu-t.. i
da de meios capazes de deslocar-se do provida a mesma de uma placa flioplasticoa, naturais ou sintéticos, ! na — Estado de São Paulo.
. paralelamente à citada bancada nu em superior, pela qual é apoiada nos la- I com outras de natureza idêntica, sePontos característicos de: "UM diasentido transversal à mesmas.
terais da caixa citada, apresentando onelhante ou diversa — laminas de • positivo para cortar tecidos acoplava:
Se,itiem os pontos 23 4 5.
a dita calha tuna abertura anterior, metal, madeira, tecido nu qualquer ou-1 a máquinas de coser e bordar" - que termina em forma de bico, fi- I tra substância -- sem o emprégo del privilégio de invenção.
cando tal fico apo i ado sôbre o pa- qualquer cola, solvente ou substância!
dispositivo para cortar taTERMO N.° 101.877
pel, 'Ia sua passagem do roleta supe- semelhante, caracterizado pelo fato de; 1 9 Uni
aclopável a máquina.s de CMje:
rior para o roleta móvel inferior, des- que o conjunto das fólhas ou Wired- • e bordar,
De 23 de abril de 1918
caracterizado por ser cortatinado a enrolar o papel, de forma nas a reunir ou laminar é submetido, 'Ruído de:
Italia,
Ruegero Santilli
uma placa ou mesa sôbre
na sua pas.sagem por entre (1a rolos
sóa
recolher
os
resíduos
depositados
Privilégio de Invenção para sena , brts o mesmo, ficando ai depositadas, de laminação, a uma temperatura su- a qual se articula um suporte piarcircelai a eixo de rotação virtual e
Íiciente ra uma satisfatória lasti- tador de um eixo horizontal dotada
Segue o ponto "
com p,-)ftincliciade de corte superior
ficação de um, pelo menos dos refe- na extremidade livre de uma roldana
para estar ou não em contacto com e
nidom, materiaia.
ao raio.
volante da máquina de costura: uma
Seguem as pontos 2 -- 3 — 4
1." Serra circular acionada par
TÉRMO N 102. loa
polia-roldana fixada no dite eixo, pameio ,. mecânicos aplicados tangencialra correia de transmissão tubular; ura
De 2 de maio de 1958
mente à própria .serra que se caracteTÊRMO N" 102.703
quadranto dantado articulado no suum carter que , abraça um segmento ' Fábricas Real Ltda. — stia Paulo.
porte manca; do eixo, cujos denta
De 28 de mato de 1958
Privilégio
de
invenção
para
Aperser
a
mesma
-uportada
por
porte-mancai do eixo, cujo:: derit
riza Por
ti
içoamantna
em
rolhes.
São
Rtautert
Linneu
Mattoso
r
ni,
encaixam-se
uns por se', mana bana
circular da mesma corri corda infe, Paulo.
fixada aóbra a mesa: um eixo hora
rior .10 raio. sendo sare o dit.- "ai"Ponto:: Caractet;,tieln,
Fécho
plástico
para
ascos
plásticos
zontal
adaptado
por mancai: em ftea
nmotores e os órgãos que .1ão
1 9 Aperfeiçoamentos em tontas. t.a• 'e outro:: — Privilégio cie invençèlo.
inferior da rnee a : um disco cor-trit.
os
a,rdadOS
os
órgães
dr
ter
racterizados pra. uns disca poivIclo
fixado na dita alma aula patifaria
Reit;i1!dictwdo
lapa- , de encontro aos impul.o.s
pascoeo anelar com roc: exterpa
'atinge a face externa tia
r •"Gltit,/c. ; sôbre a própria serra.
al ojamento iraerna n aall éatinaonatico para 32CO: plásti1^
.
Mn rasza:
xada a parta supaelas
da cas e ota •tres, caraeterleado por unta sei pata mete do. paraf,t,•.?
re
.Seettátrt os ptostos 2 3 4 5 67 a
!

X tçl
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•
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settical e superiormente:, também em
• out cobre parcialmente o gume do • aparelhos anatimicos cie uso odon- carbonna formados e na ausência linha serrillaula, retorna até, pouco além
disw cortante e, !Ma l mente, unta! tológieo. caracterizado pela disti- I dos hidrocarbonetos.
1:racadeira disposta no lateral direito' laeão cie álcool metilleo ou outro ' Seguem os pontos 2, 3, 4, 5, 6; do centro, onde em recta:ainda borida mesa. a fon oe ser esta aelopadal álcool alifatico prinlOrio.. por pro- e 7.
zontal prossegue em linha central non•
ia) lateral esquerdo da na gefina. de cesso de distineão fraccionada, até
' tilhada é O ¡tento de dobra de OMR face
cosau.;.. ro lado do volante desta.
SIM PM a outra e tilIC colado por meias
!!!)obier a a 1:rii l r y: a e
Septie o ponto 2.
TÊRM0 N. o 104.413
• nas ,. dcinais lmptire•eas, peia adit eu:nuns a extensão earrilliada inferior
1.6bre a parte sluturs h:, teremos 41 capa
trint".• pramas de elt.rolor, cão
De 12 de agosto de 1953
Rot carteira cem duas faces abertas: a
, mio ou outro derivr,do halogenado
TeitNio N" lort.C47
Requerente: Afanas Eksilara — ls. teral direita e ai superior; a faca lode hidrocarbonetos e de vinte
9 de junto de 1958 São Paulo.
1
vent
imetros
rábicos
de
formal
Acra) direita. (1.tdo s mlo malar largura
Woaitecantini, Soeleta Generale Per • para cada cem grannes de Olcool
Título: Aperfeiçoamentos no fa- •que a patte dela :ala. unta vez fecrada
rir.ltiineraria e Chin:Ice — • distilado, sendo a mistura aque- • brico de calçados" — Modele de , pelos anelos COMUM, proporei ma uns
:Dália.
•
• eid'a até O ponto de ebulieão e em Utilidade.
saco e finalmente a última (Abertura
Privilégio de Invene0 para - .Aperts.mbi.tn poderá ser fechada, caracteriPootaS leroeirrislicos
ftientuniulos no proce....:o para a pro- seguidLu. resflia • da:* pela dissolu'zando-se também pelo fato sie que em
dução de peroxitto de hidrogénio. a . ção. nessa mistura colocada elo
1.° A PV1 feiçoarneittOs no (abripartir d.. alcon antraquinonns, usando recipiente r . t . vidro, de trinta gra:ninhos ),‘ Lees eouloiào propaginala
; mas de eloreto de cálcio cristalino , co de calçados montado sobre uma irtuu s e s i uma MAi* ciires. COM
novos :olve
dois centimetrot cobi- lâmina de sola.caracterizaoki Ott %CM deNCIIIMS ¡hl` trata OS. Segue
ptfl
Poaias Curaelert...1!4 '03
i co.s de anhldrido acetico e uma . essencialmente por possuir mlibre 'o ponte. 2.
•
1" Aport ele) )aMell l OprOee:e•O pa ra grama de dioxido de Inaniu. sen- • a referida lámina de sola além cfo
;
salto
de
madeira
ou
equivalente.
pio:bicão
tie
11202.
pela
redução
$4
do 'a misture, agitaria fortemente
alieri:adas de alcoll-antrg • e depois 1 vponsada por 12 horas e • do tipo "anabela", tinta Lunina
TÊ:h:MO N.(' 1(15 . 624
-quinoas,crelzd3pquw:- Mi roda : pela dissolucão. no pro- de feltro. coberta por orna pal•
ru.s antraquitivas :são dissolvidas riu duto obtido, ir cinqáenta centi- • milha, as quais mantém relida
1.1ie
5 de setembio de 1.se
um solvente capuz de manter ein so• pelas cxli emidades laterais, a
eorant
e
usualmente
grairos
de
ls tção ambas as turmas. quirainica
iitvenciin para --Ode encaixe do pé: pelo fato . Ptivilépin
bitimquition:ea. dos produtoss de Ira- vendido no cuméccio sola o nome alça
politnerizar;uo de cloreto de
•cie irga Piaste, vermelho. L3. L. de que a palmilha e costurada cevso
i:ali:o.
pela sua borda a uni tecido reSegue o ponto n. o 2
tg; plilltUz, '2 — 3 — 4 -sistente. de 001' :Aferente e que
Saciaté Anciaym a1.1elgica.
G.
.
.
é unido ao enleado mediante ponPM
dos Cana-mis:ira.
tos Mil cruz, moduzidos piar corTi;'1:1‘1.0 N." 103.931
TERMO N 103.589
dão de cor ainda diferente e que
pr.)ees:o de poli:me:il.*.
I."
De 24 de julho de 1938
parte de unia aleir á outra comi- 'ciá) cle cloreto fle vim,ilo. cararteti/ado
3.ic 4 de julho de 195$
tornando
toda
a
periferia
do
salRequerente: Buichi Mizuta. Ka'parque a polimarização
(Kumla em
.ricqueethic: Gonçalo Ilegis Noeuet- metichi Ito e Illokieli Koike, : to do 'calçado,
.pret:ença tini catalizador constituído
) Aluizio N0811 4 'tva -• t
Segue o ponto 2.
Assai Estado do Paraná
;pelos derivado; orgánicos de boto imo
idt. de São Pauto.
Titulo:
Um
aparelho
para
apli1
!solisrap eei 5 fórmula geia! 111.23. R recaracteristieo,,
de:
"AperreiPomo.,
:prosei.tando uni radical alquilico. Seo:Intentes intrulbtddos eia maquinag cação cie ventosas — Modelo de
TÉ:12MO
N.
o
104.:04
para coar e bordar" --- Privilégio dc • Utilidade.
guern os poiaos 2 — 3 — 4 — 5 —
Invenção.
De 26 de attósto de 1958
.6 — 7 — s e 9.
Ponfos corotteristieoY
int
roduzides
1" AperfCiçu,.lfl(i1l US
1 -- Um aparelho para aplica- • Modelo • de Utilidade para: Um;
CM máquinas para coser e bordar, ca•,
modèlo de poltrona' de desracterizados pelo fato de ser a agulha ção de ventosas, eaTacterizado novo
N ,° 105.103
subs•ituida por uma lâmina dobrada , pelo fato de ser constituie.0 em canso.
David Cerf -- São Paulo.
•rn forma de. uni de baste dupla. seu conjunto, de uma lximba as
De 11 de setembro de 1958
tendo uma dessas bastes a parte de ipirante. com a haste do seu Ui,:
i viu (1 levedes
Modèlo de utilidade para -- Ora
risaão e a outra o gume inclinado bolo terminada em anel e for-;
e Itivorittcl à operação de cortar.
I macia, laterojmente, com duas, 1.°) "Um novo mociélo de pol- 11AVO ~kin de maçarico.
S cgtarn 08 Pontos 2 — 3 — 4.
• trona de descanso", estofado em ! José Alves Me•oplito — Minas Gevote( õos apostas eiti n,rdn- i'ira
1
baixo, portanto. ainda, inferior- borracha vit outro material apromente. unia válvula. seguindo-se.' priado e revestida por couro ou
Tehloo N° 103.2122
tecido conveniente, assim coPontos Caracteri:•ticas
um tubo, na extremidade do qual mo
•
De 18 de* junto de 195'i
SiMpiesMente dotado de enencontra- se uma segunda válvula,
N
1. 0 — Um IIISVO M nd •l el de maça
Requeri Mc: Cibn, Sockté .Anonytne, seguindo-se uma seção móvel para costo e assento de junco, cipo, i rico, caracterizado por um corpo cilinlasileia, Suíça.
Nrtnitir a' substituição do frasco Cama cia ilidia ou similar, caracte- idrico que encerra um balão ou para de
rizado pelo fato de se apresentar
pomo caracteristico: "Processo para que completa o aparelho.
com armação metálica constitui- ! borracha, dotado de válvulas re• labricacão de pigmentos de ftaloSegue o ponto n.° 2.
da por vergalhão de seção trans- tentaras nua extremidades superior •
emüna, que :.ão ri:st-tentes à. LIOCUIU- •
liersal qualquer. apropriada, O ' inferior; estando ainda previsto na pa- privilegio de illeellçãO.
qual conforme as bordas superio- jrede lateral do eorpo eilindrieo um moMIMO N.° 104.203
• Poaias Coructerislicos
res e laterais do encosto, assim Inipulo provido de dun g bastes ligadas a
De 1 de agii- sto de 1958
Processo para a fabricação dej
como as laterais do assento, sen- l een p urificador em forma de calha, siresis tência
de
bpro-ftalocianinas
do que após 'ste, cada ramo, da tuada) no interior do cilindro contra o
Für
Depmitante:
Consortium
• rleiçoada i rimai:içá°, caracteriza- • Elektrochemische Industrie O. m. estrutura e recurvada em espirais balão ou
2
de borracha. Segue o
tio p•-•10 fato de se tratar uma cuprocom terminals retos fixos conve— Alemanha.
ftalocianina com formadeido ou um
• mpost ii fornecedor de formal:1Mo,
Pontos característicos de: "Pro- nientemente ás sapatas longituna presença de um ácido forte e na cesso para a obtenção de compos- dinais suportes da. poltrona.
auseuein de compostos capazes de MI-. tos contendo Carbonila" (PriviléSegue o ponto 2.
TERMO N.° 105.124
Irar em reação com grupos hidroxi- gio de Invenção) .
De 12 dr setembro cie 1958 •
S(peicm os pontos 2 — 3 — 4 —
Pontos c« ro leríst ieos
•
TÈRMO N.° 104 .7%
N. I. Do Polir de Netnaárs And
•••-••• 7.
ti n•••
'Company -- Estados Unidos da Amé•
1. Processo para a ObtcnçãO de
De 28 de agiisto de 1958
•rica,
compostos contendo carbonila pela oxidação de lildrocarbonetos Requerente: latis Otio Recke — EsTê:RAIO N.') 103 . 896
Privih1/41.5 de invenção para — Desolefinicamente insaturados, nãO tada da Guanabara."
•
dobramento
da Usina,
1958
de
julho
De 23 de
sendo alterado o número de átoTítulo: Embalagem e proteção de
Pontos
Características
para:
mos
de
carbono no hidrocarbo- jornais, revistas e correlatos. como veiPrivilégio de Invenção
T •rocesso de preparação de Poli- neto, caracterizado pelo fato de culo de propaganda (Pat. M. Ut.). I1. 0 — Em um processo para desilo•
roer Flexível para ser empregado se colocarem hidrocarbonetos ole- Pp. Agência Moderna de Marcas e ¡bm. a Usina, tio qual os sais de
nas diversas resinas aerificas des- finicamente insaturados ou mis- Patentes Ltda.
;sina e de D-lisina do ácido 1.. - glotiltinadas a c:Confecção de aparelhos turas contendo estes hidro earbo:nico são cristalizados fracionadamente
Pomos
Carachrhticos
etos
e
oxigênio,
em
intimo
connorMinicoa de uso odontológico e•
etn unas mistura solve:de eoropo:cta por
tacto
com
soluções
aquosas
conO próprio pollinero.
1.°) — Einbalegsm e proteçfto de .metanol e água. o aperfeiçoamento caOtávio Ilonorto de Oliveira — tendo Compostos de metais plati- jornais, revistas • correlatos, como veí- ! cacterizado por compreender a realizaDiens e sais de metais polivaien- culo de propaganda -- constituído por
Si!
'; Paulo.
ter; bem como ions balOgénio, a uma capa, carteira ou Saco, caracteri- içíio eia cristaiiração fracionado em unia
P 011 iOS caraulerislicox
!mistura que contém amônia numa
i temperaturas até 200 0 C, e - de se
por um reteIngulo de material !quantidade não superior a 2 moles por
1.Processo de preparação de tratarem estas soluções por meio zando-te
formado por urna linha ver- / Mu) de lisina presente, essa quaatidapolímero flexível lura ser einpre-I de oxigenlo, ar ou outros gases maleável,
godo InsS. diversas retinas
contendo oxigênio, depois da ee- tical que termina em unia fladi ho- ! de sendo igual, a, pelo mente. 0.6 mot
que não onlie sido
eas destinadas
confecção de t paraVio cf.t .s COmpostos contendo rizontal inferior. entoe se gve ice 11,11)01 ,por mo]
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'eternizada anteriormeste e, pelo menos, a 0,4 moi por moi de usina que
já tenha sido racemizada antes. Seguem os pontos 2, 3e 4.
TÊRMO N.° 105.54,
De 29 de setembro de 1958
Raffnele Pirro — Itália.
Privilégio de invenção para — Dispositivo pare fechamento de garrafas
sob alto vácuo.
Pontos Característicos
1. 0 — Um suporte para prender vidros, para ser usado no fechamento de
vidros sob alto svácuo, caracterizado
por compreender unia peça plana formando a base do suporte e uma outra
peça, geralmente plana, tendo aberturas com substancialmente o mesmo diâmetro, destinadas a receber os vidros,
sendo esta peça movei verticalmente
com relação à base e sendo tal a disposição, que o deslocamento ascendente da peça produz a abereura, e o deslocamento descendente da mesma produz o fechamento dos vidros. Seguem
6
5
3
4
os pontos 2
7 — 8 e 9.
• TÊRMO N.° 106.053
De 23 de outubro de 1958
Nome: Ronaldo Barbosa — São
Paulo — Capital.
Invento; Nevo tipo de dobradiça
com duplo amortecedor para — Modelo de utilidade.
Pontos Característicos

1. 0 — Nóvo tipo de dobradiça com
duplo amortecedor, caracterizado por
ter dois pares independentes de lâminas dobradiças, sendo o primeiro conjugado com um amortecedor a óleo de
eixo longitudinal móvel e, o segundo,
conjugado com um amortecedor seco
de mola espiral que tendo a manter
sempre fechado os referidos pares de
dobradiças. Seguem os pontos 2 — 3
—4—5e
TÊR1V10 N.° 106 . 903
De 25 de novembro de 1958
Requerente: Ciba Societé Anonyme.
Basiléia, Suíça.
Pontos característicos: Processo para
a fabricação de uma nova Alcoil-Hi&atina (Privilegio de invenção).
Pontos Característicos

1. 0 — Processo para a fabricação
de uma nove alcoil-hidrazina, cantemrizado pelo fato de se introduzir o radical 2-metil-butila-(3); por método
direto ou indireto, em hidrazina. seus
sais ou derivados, contendo radicais fàcilmente dissociados, por agentes htdroliticos ou bidrogenolíticos. e quaisquer dos radicais especificados presentes e capazes de dissociação. depois. serem dissociados em qualquer fase do
processo. ou o átomo de nitrogeniu de
2-metli-3-amino-butano ser , combinado,
por um método direto ou indireto, com
\ grupo arnino. e, se desejado, da
base resultante serem preparado . os
sais'ou dos sais resultantes a base.ilke.
Seguem os pontos 2 — 3 — 4 - • 5
— 6 e 7.
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TÊRMO N.° 107.324
De 16 de dezembro de 1958
Um aparelho para a prática da cultura física — Modelo de utilidade.
Georges Augusta Pierre Simon —
São Paulo.
Pontos Característicos

réde não linear acoplado ao circuito
coletor-amissor do transistor e tendo
uma gania operacional comparativamente reduzida de modo que um impulso do bloqueio acentuado é realimontado à base do transistor no momento em que a corrente no seu circuito emissor-coletor novamente se
torna zero devido à oscilação no circuito de carga. Seguem os pontos 2
-.3 -- 4 -- 5 -- 6 e 7.

1. 0 um aparelho para a prática
da cultura física, caracterizado por um
cinto provido, nos pontos correspondentes aos flancos, de fivelas, das quais
TERMO DE PATENTE
pendem tirantes elásticos,-ai presos por
engates, sendo tais tirantes elásticos
N.° 77.111 de 30-12-1954
passantes por carretilhas, nas quais são
Requerente: Abbott La'ooratoprosas também por engates estribos
para os pés, sendo es extremidades de ries — Estados Unidos da América.
ditos tirantes dotados de argolas
Privilégio de invenção: "Proguisa de pegadores para as rnãoe. Secesso de preparação de composiguem os pontos 2 e 3.
TÊRMO N.° 109,200
De 17 de março de 1959
Um sofá transformável em beliche
— Privilégio de invenção.
Battista Bonetti ês Cia. Ltda. —
São Paulo.
1. 0 — Um sofá trensformável em
beliche, caracterizado por quatro pés
tubulares que sustentam um estrado
preso pelos quatro extremos, disposto
horizontalmente e a pouca altura do
solo, recebendo estes quatro pés tubulares, oxialmente, um tubo extensível que funcionará telescOpicamente o
de forma ajustada nos ditos pés tubulares, estando tais tubos assentados
sare uma mola helicoidal alpjada no
fundo dos pés tubulares, cuja função é
facilitar a sua ascendencie; sendo que
quando elevado tal tubo, é mantido por
uns clico previsto externamente na extremidade superior dos pés tubulares,
agindo com sua trava e mfuros praticados na face correspondente dos tubos
móveis, servisdo também este clico
para manter o tubo recolhido pelo acavelamento de sua trava sare uma aba
prevista na extremidade de tal tubo.
Seguem os pitos 2 e 3.
TÊ121140 N. 0 112.9E4
De 2 de setembro de 1959
Rubens de Sena Braga — Brasília
Pontos característicos de: Aperfeiçoamentos em burrinhoe de freio mestre.
1.° — Aperfeiçoamentos em burilnho de freio mestre caracterizado por
serem constituídos por quatro depósitos de óleo, independentes, cada um
deles diretamente ligados a tubulação.
própria da roda correspondente, sendo
os quatro burrinhos acionados ao mesmo tempo por melo de uma peça com
quatro ramificações do pedal móvel.
Se g ue o ponto n.° 2.
TÊRMO N.° 120.70.
De 30 de junho de 1960
N. V. Philip's Gloe i lampenfabrieken — Holanda.
Privilégio de invenr :io pare — Aperfeiçoamentos em ou reguláveis conversores de voltagem transistores.

Jai',i.ro

13e2

sendo cada um dos COl.kilMtJ.;
constituido por um tubo saliente
na face extrema da placa, provido de botão cujo prolongamento
apresenta extremidade chanfrada
que aciona uma lâmina articulada, mantida em posição por uma
mola, sendo a citada lâmina, provida de uma lingueta saliente,
cem mola, que age Ware uma
roda dentada, cujo retorno é
impedido por uma peça recurvada
e articulada.
Seguem os pontos •s.: 2. 3.
4 e 5.
TÉSMO N.° 87.733
De 5 de julho de 1956
Avraham Grunberg — Estado
da Guanabara.
Privilégio de invenção para —
Aperfeiçoamentos em ou relativos a união de trechos de cintos
ou braçaletes.
1. 0 Aperfeiçoamentos em ou relativos a união de trechos de
cintos ou braçaletes, caracterizados- na conexão de corpos prismáticos (1-1) por meio de encaixes, macho (2) e femea (3)
de que são dotadas as faces verticais dos referidos trechos.
Seguem os pontos ns. 2 e 3.

ções para inalação' .
pontps-Caracteristicos:
1.° Processo para preparar
uma aperfeiçoada composição
inalante estável e desprovda de
efeitos secundários nocivos, caracterizado por compreender, em
conjunto, a separação e isolação
de 1 — desoxisfedrina mediante
formação do tartraro como seja
por cristalização ou dissolução.
fracionado do tartrato de 1 —
desoxiefedirm de modo a estar
substancialmente isento de drestéreo — isômero e a dissolução
ou suspensão do tartrato de liTERMO N.° 87.420
desoxisfedrina, substancialmente
Depositada
em: 20 de abril de
puro, num veiculo fluido.
Seguem os pontos ns.: 2 e 3. 1956.
Titulo: "Novo mddêlo de cofre"
— Modélo de utilidade.
TERMO N.° 83.408
Requerente: Caixa Económica
De 2 de dezembro de 1955
do Estado de São Paulo. — São
Req uerente: Hedwig Ema Han- Paulo.
ny Vogelsang (neé kKaper) —
Pontos earacteristcos ae:
Alemanha.
1.0 "Novo modêlo de cofre",
Invenção: "Liga ou suspensócaracterzado por uma semi-esfera
rio para meias".
inferior (1) apresentando exterRelxindicações
namente o pedestal circular (2)
1.0 Liga ou sus p ensório para prêso pelo parafuso (3) .que fixa
meias, consistentes em uma placa' também a peça projetante (4), •
de material elástico, porém não de secção q uadrada, e que apredistensivel p rovida de uma fenda senta interna e superiormente o
esscencialmente fechada, através orifício (5) provido de roscas e
da qual é a travessável um botão que recebe o parafusb (6) cuja
conectado à placa, juntamente cabeça é provida do rasgo (71
co ino tecido da meia que deve onde se vem alojar para desaser p osto por cima do mesmo, tarrachamento do parafuso (6 n
caracterizada pelb fato de ser a a chave de fenda (8); caracteplaca provida de um refôrço de rizado ainda pelo fato de dito
bordo; e pelo fato de que a fenda parafuso (6) quando livre do
termina, em sua extremidade orificio (5) dar passagem livre
sup erior, em
aos ressaltos (9) existentes da
duas fendas par- parte
inferior interna da haste
ciais, curtas e obliquas.
Seguem ds p ontos ns.: 3, 4. (10), também de secção quadrada para impedir o jogo lateral
5, O e 7.
das semi-esferas, sendo a sua
parte superior fixada à semi-esfera superior (1,11, por meio de
TERMO N.° 87.196
solda ou outro.
De 15 de junho de 1956 .
Seguem os peritos ns.: 2, 3
Marano Foix Ribas — São e 4.
Paulo.
----Prvilégio de invenção para -TeRNIC5 N. B13.231
NOVO segredo para cofres e ouDe 31 de julho de 1956
tros.
Cluett
Peabody Co Inc. — EstaPontos earactertsticOs

dos Unidos da Atuérila.
Privilégio de Invenção — Para supor1. 0 — Um 'conversor de voltagem outros, caracterzado por uma
te para colorniho.
de transistor auto excitado tendo um placa - suporte vertical, portadora
PONTOS CAIZACTERISTICOS
circuito de carga sub-eriticamente de um ou mais conjuntos Iguais,
amortecido determinando a frequência correspondentes 2111 Tlártlet0, ROS
-- Uni suporte para uai colarinto
operacional; caracterizado poi uma namoros do segredo do corre, do tipo tendo tuna porçâo dobrada. para
Pontos Característicos

1.0 Novo segredo para cofres e
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e posterior. provido de urificio ela mioNi 102.863
I xição determiwd.i. guarnesidu por plaDe
20
de
maio
de 1958.
qu,1
rinho eta nua
, co de revestimento, :tendo que em cada
3...nr.•ead • onia tira de ni :teria' em loIndústria Daitte Ratteezoni S. A. - montante posterior é prevista Mod.*
Rainha:ido Camilo - São nado.
m•n • uma largura rproxinna- São Paulo,
i nova plica revestiudo-o. e dotada de Niedelo de utilidade para Nrivo tiro
dameitte igual
PriViii'çiin de hiVetajto para -- Pro- ' orelha lateral. Seguem os pontos
altura do colarinlmo. e
2 de Plug.
de uni contprittICII ta aproximadamente iizo:U de Librisação de aliapetta **Mit
- 4.
-- Neivo tipo de Mu.' caratteri.
ma.il no tomprimento do colarinho. feu- tip,waént Ia de veludo ou nutterbd pro• ..
:ta d.) por ter, internamente.
ternate . taale;as
n
do, • ....Ia porção externa da tira, urtm vido de pelos.
onc1,. si' ' 1 (ta• . 1 I UtIttl os tios elétricos.
ponta em liguei 1 4 . Stel1de11d0-e i e SM
1." • • Processo de fabricação de Lha- i
IRRNIO N ., 99.061
dando maior segurança ao conjunto do
are , 1“ laterai rapt*r.er. e :1.•br..t.1.1 p era r:as com aparem:Ia de veludo ou matrás sôbre uma Iate (Ia tir.i mio 1011•30 terial pawido de palos. iaeratteriaada •1 Depos.tado em: 10 de dezembro de plug no manejo de ligar e desligar a
¡com nte elarica
Segue O ponto 2.
de Lidais divergentes ove começamu apro- pela pulverização. sob a ação de um 11957.
• xinhtila1114.1Ite 11.1 )1111to.t 1 daquela aresta
1r-`Po wafP 1t:11t o. de fio x•egetal ou ria"
1:Ni:cren te: Mu 'obra S.A. Gintèr•
superior com .1 ire.t.t d.1 litteta tiloiS re- animal reduz:do a particulas da ordem
TIkIZMO N.^ 103.390
mela (h core:111,mile adjacente da tira,
0.5inta. sõbre um rCkestimento de i cio e Indástria - - São Radia
a e, treini.k.de rvre redobrada da cola aplicado .1 11111 ehapeu de lon•i, • Pontos .:itracti :ristices de: ..Novo
lb' 26 de junho de 1958
dita limws ta e .1 porção d., referida lira feltro ou material similar. dita pulveriza- dispoy itivo para r egulagent dos áng
•
sob a txtrentid.icie livre tia na:matinada ção sendo feita antes ou após a orlo 1- los dai seções em grades de discos -Mário ii Costa Salazar Diniz - S.
!invada,
p,:ra confinar ção do cliapeu. - - Segue o ponto 2. mivilegio de inve nção:
•
Paulo.
• extr:inid.-de livre da lingueta em sud
..... .
1 1") Nõvo disrusitiso para regulaModeelo de Utilidade. - para p)çição itobrial.1 para ha ; No • • St•t111,111
4.
gem dos angulos das seçues com tirades n6vo modélo de calção para banho.
• rt011105 2 __ 3
TRRN•10 N." 92.15't
ide discos, caracterizado essencialmente
*
De 30 de janeiro de 1 9 57
!por disper de um eixo de tomando com
inani. ela e prux ido em seu comprimenTI-i0.40 N. 88341
1." NU() modàlo de calção P ara baTetsuo Ohashi - São Paulo.
pri vtkv, de i nvenção para ._ No‘ o to de duas roscas. respectivamente cos- nho. confeccionado eni tendo asnearia1), 2 cle ampilo de 1956
.proeeta.‘ ,, de fabricaçao de copos de /.3 a _ eit a dii'd til e TO*34...1 ZN esquerda,. porta- da, dotado de. pala menos uni bolso
Cluet: PeadoLy ei Co. bac. - Es- rei sem emeneta .
doras de duas peças de apoio ao :nas- caracterizado pelo fato de que
s
tal
América.
si• !LIN referidas roscas. tem montadas , bolso se apresem *
tados Uaidos
dotado de fèrho
PONTOS
CARACTER
iSTICOS
'
Privikgio de Invenção • Para CoalVt1
rosoucadas hat • rnatnente, as quaki "eelair - , cujo cursor se apresenta com
la:inhos para pekas de vestuário.
1." Novo esso de fabricação de sio Orovid-5 de exPann
ews 11.15 gomis; dupla malha e acionável tanta do ditopos de papel sem eanencid. caracteriza- aja) 1113ados (lufai%) brd,:us '111,' Por :;11ill reito, como do avesito do bolso, o qual,
PONTOS CA17ACTE1ZIST1COS
i do pelas :.egam t es sl dses de op,:raoes. vez traasmitem o co ," mdo do eiNU
• 1111, colacinho tio tipo de uma itim:rsão da parte tema de um molde . seções doa di.;Lu: : . akala par poi.mair: esta segueda pasicão apreseina capa•o peka com parte:: de capa e do mtula tonstituida por um corpo tico perfurado um temiam ponto tis.: apoio do eixo gaja; cidade para o recebimento em seu inredor do re•d:nt.
aduai".
e compreendendo t ta111,1(1.1S. dianteira e ligé-da por um tubo à tio, exaustor, ema também é ligado ao tim.:ssis por meio
Segue o pravo 2, •
disposm.is em relação de justa- I tua rieip
tat
• fi 110 ti • • r i O lato e tt
• t-nte
;
proxi: s!o dm.• massa d • me. atitunei•
l
ptcação e présus entre Si 'ao longo dos pel; I s go'cão do exaustor para aderea- dispositivo ainda dispor, de du..s tanas
caracterizado pelo • sLm da massa a parte tèmea: encaixe de apo:o para
1.octios marginais.
de*, dis,:ev; 4111;
Tli:RMO N." 10,1.904
tato de que a camada traseira ao longo; da parte femeaa: substitu:ção d,t parte Isetts deslocamentos.
• Segue o ponto'
do bardo marg:mil da parte em cana
t".o semelhante lisa. ai:mero 2.
por unt 1)1010
de 23 do junho de 1058
s: acha relativamente isenta de tetisao.. comprimido na ifiterit.r da p..rte Ina•
estando o restos sujeito .4 ter1S50
TI-mi. Singer Manufacturitia Compa4
cito; retirada da .opo monto do inol•
11111.10 de dir..;ões luntlitudatais do cola.1;
Eq aalui Unidua da América.
Ef./ZNIO N" cA. 325 •
S..gue o ponto 2.
r.nlio e ao longo dr:s bordas lateral ,: •
Prieilég:o
de.
•
- • otai
e pelo fato de que a camada de 1,,t4e1
D: 18 de dezeiabco de
enftatier de aguttat 0 .4ra io.optinas de
rt•lál it'.iittentt • isenta da • Gd •
.at
rfe.IZNIO
. 341
Regacreme: jia nelas' Slalia e Via- austera.
;ida. sendo ar:acate,
1. usa..
dimir Putticeit
olarinho solicitadas , 1.); 8 de novei-. bro de 195i".
•
.15 pontas do(
•
PONTOS CA RACT i s . rt cos
t direm..ão tio plaao da P•Irte d tlivisó - ¡Mas, Nieo'ay•- S. P.ado.
1)rivikatio da
Proteçao
1." Máquina de rosattrit teado uma
tamiidi.
,at entre as partes viu ...mim e em g (1 la, i wiida
contra radia. áo e:
ara:leão abraligendo anu cala ao, unta
4 - • „
• Smtieln-se os pontos 2 - •
soina•m!e-..ms
para
;10.
at::.0 de i•obições
: barra de agullia 17/011 .1.ada no referido
t, • 7
8 • 9 • • 10.
PONTO C:AILNCI'L.RIS'1.1C0
de 11 .,1)
e xiinilares.
'cabeço visando o um mavintentao alternativo lunp,itudittal, unta ap,ullta
;
PONTO CAWACTF.RfSTICO
Ni:Iltrial de protec..o contra
TÉRNI:0 N."
'montada 1.11 preferida bitra de ,1I 1.. -r,',o
!oiti:ante,
com
•plisação
de
um
cont..-ucias para arit.:d1 lha e tendi, um olhai para fio, carac;.1,, 1956
l): 2S de
tario de soimiçées
u;,tolirbas 'suporte ou mat.:ri.11 de x cindo ei•gãnizo
OU Moi-O:ta:o. elaborável a trio ta: a I terizado pelo fato de compreender uma
m•
•
carasterizada
por
nem
•
cor.
.
Cia
h
Soo Paulo.
Pinto
privik. u . 0 de lir.
p..rd
tilintirco aaliatado cuja csarearida- quente. eventualmentt"vb mes..ão, ca- berra de enfiar montada no referido
fre
cair um arquivo r i n . .i. i dr superior é provida de muna projeção raeter: zado pelo fato de ser o ..urnpo- eabeco i isando a um movirnanto do
latem al O funilacta e alia:g:ida e•bt e cais. neute ab:morvedor de raciações um ma- retieáo a um movimento de desiizai
:ó- terial residual 011refego dos processos Mento longitudinal tála e uni a:xo paCofre M
coa
ugclo 0111 4.0111 11111 armai• ponta se :d:Lopta tuna ,obre-tattipa
de mineração ou metalurgia do chumbo ralelo o espia:cila da referi(' m barra de
por
Oh
a
C
cj
u
a
extreniidacie
inferior
termina
co ficiniro - - caracterizado
ser
e que encerra qualquer combinação agulha; unia garra fie enfiar itaaalagola
de
,•dayem
"Ma
..onstittlido de uni corpo blindado refor..
apresetaddo na parte superior uni ,i tação ao continente da solução,
Se' dos elementos Pb. Fe. Sn, Si. Cs, Sb. da na 'referida berra do (adiar; tira
As. Mn. Al. W, Cr. Cu. Zn. Na Ag (longe disparado lataralmant a da retofre do tipo comuta. tendo na parte in4 9 "e•
P"in " 2.
Ni. Cd, Li. Ti, quem em estado ele- feridaLarra de enfiar: tira braço dis•
_
ferio:. duas gavetas destinadas II arqui-1
mentar, predominantemente, porém, em parado laleralmeioe da teferida barra
co e trim gaetas
v
destinadas a fichário.;
forma de compostos como óxidos, sul- de .1gulita e penetrando na trajetária
T r::12M0 N" 98.139
ft do enfim. :mito : itbstanciatmente des-1
fetos c. eventualmente, de composto:: de mosimento do referido flange quancrito neste relatório e ilustrado nos' de-1 De 13 de novembro de 1957.
complexos.
do dá rota,-mo da referida barri do -enanexoy.
Koichiro Yabara - • São Paulo.
fiar. estenda o referido flanae constituído de modo ta passar por sou o rePrivilegio de invenção para AperTARN•10 N" 101.026
ferido 'braço quando da rolaco :ia refeiçoamentos com escada.
T121:1110 N." 89.972
ferida barra de enfNr. quando a refeDe 17 de ourtibto de 1956
De 17 de março de 1958.
PONTOS CARAM:121STICOS
rida barra de enfiar movimentada,
long itudinalmente até a rusitintt deterJacques llochberg •
SAI) Paulo.
1" Aperfeiçoamentos CM escada coDr,
Dagulierto
R:1HW
•
S.
Paulo.
Privilégio de invenção para - Aper- racterizados pelo fato de .ser ela comminada pelos referidos disaositives
feiçoamentos em cintos.
.
Moda, de utilidade para Suporte p osicionrinento, para sá permit ir,
ipreendida em duas partes, uma anterior
¡formada por montantes laterais para- para combinado de telefone.
assim, a rotaeão da refetida barrad.
PONTOS CARACTERISTICOS
! Idos ott eventualmente fechando-se paenfiar quando a mesma se aeha situah' Aperfeiçoamentos em c:ntos, ca- lra o alto, c mantidos solidários por deReit•indiens-tnce
da. long itudinaltneute. em t roal eã o cem
racterizados pelo tatu de unta das extre- ' graus. e outra posterior, também fora referida garra de enfiar alinhada com
midades da tira de t.omo, :irem citraves- inada por montantes laterais. paralelos
1'. Suporte para combinado de te- o untai da agulha, e a impedir o mal
!;a: a fivela. ser fixada ao restante
e interligados por degraus; e sendo os lefone caracterizado por uma gancho cimento longitudinal da referida barpeça, per meio de dois balões de mes- ¡citados montantes, tanto posteriores co- em adaptável ao combinado e a
são, um cios quais mamai em posição lmo anteriores, providos superiormente ele fixado por litn.1 lamina aparafusa- ra de caullta quando a referida barra
girada: e dispositivos atuaunta cias extremidades ela alça limita- ! de placas laterais de revestimento, for- da nas extremidades do gancho, de de enfiar
dores destinados a creu>, o movi:nendor.: do curso mantém em posição uma madoras de mancais para tun eixo ho- cuja junçAo tom um a chapa encurvato
longitudinal e.
T0. côo tia referit ! as extremidades da alça limitadora do
rizontal mu bino do qual se articulam da de apoiose projeta tuna lâmina en- da barra de enfim.
iurro dril passador móvel do cinto. as dita s partes an teriores e posterior: curvada também de apoio. - Segue
Seguem o spontos 2, 3. 4. 5.
ts:gite o ponto 2.
7.
.e sendo ainda cada montante, anterior o ponto 2.
2, 9 10, 11 e 12,
e u.".t.. debred.., .1 (Mi de wanter o:oba-

De 13 de novembro de 195m
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sistir num tubo ciliodrico. tico interior- P3 ( P ) tal que a corrente po,isa passar nindros de motores a explosão, caractemente, e terminando numa de sua ex- racilmente do ponto de estréie (6) do rizados por ser recartilhado em baixo
de 19 de agósto de 1958 tremidade numa cha p eleta, de forma primeiro (P) Para unia extremidade ¡relevo tOdu superfície lisa do Pistão,
Requerente :Howa Sangyo Kabushi- circular, e na outra extremidade por da carga-.(20). e sendo a polaridade do 'com arabescos, paralelas. rendilhados,
Urn fâcho móvel, de diâmetro um pou- segundo grupo tal que a corrente possa ¡ xadrezados e equivalentes. produzinde
ki Kaisha - .TaPão•
Titulo: "Aperfeiçoamentos em gera- co maior, de modo a se ajustar no tubo passar facilmente da outra extremida- I um panorama de baixos e altos relede de carga (20) para ' o ponto de es- vos.
dores para refrigeradores por absor- cilíndrico.
trela (7) do eeesindo grupo (fel), senSegutm os pontos 2. 3 4 e 5.
Segue o ponte 2.
ção • ' - para - privilégio de invendo pelo menos um grupo de retifica-H
dores (P) de uns tio, de cundutividade!
PONTOS CARACTERÍSTICOS
TP.R1\10 N 106.615
tal que o seu ponto de caceie (f) es- I
TERMO N.° 106.420
ia ligado rio', eletredoe coletores do 1
te
1» Geradores para refrigeradores por
de 5 de novembro de 1958
referido grupo; uns grupo de transferDe 12 de novembro de 1953
06:enceto empregando u mgas inerte,
Indústria eletro mecânica "Pugolo" • madores de corrente (17, 19. 10). ca.- I
caracterizado pelo fato de consistir em
S50
Tecelagem S2o Carlos Ltda.
um cilindro aquecedor substancialmen_ S.A. ,T- São Paulo. . da tirn el;des disposto de modo a ter
Privilégio de Invencão para - nova o seu enrolamento primário corrente Paulo.
te vertical, um evulidor de configuracão tubular disposto no lado de fora válvula para copiador hidráulico de pruporcional ít corrente numa linha inModélo de utilidade - - para -- Uns
mecânico.
'dividual diferente da fonte abastecedo- novo dispo,.1tivo de multiplas aplicado
do mencionado cilindro, e um tubo
,ra
(30),
achando-se
um
primeiro
cofino a guisa de bomba de . circulação
PONTOS CARACTERÍSTICOS
:õea pra praia o ..:ampo.
I rolamento secundário em cada transda liquido e av.ancando através do men1.0 Noca válvula p ara capiador hi- formador (17. 18 195 lieeclo entre o
cionado cilindro, estando a referida
eletrodo coletor
bonsha dispre,ta de maneira que possa dráulico de tOrno mecânico, caracteri- eletrodo de base e
o um , corpoalongado
providoed dos dito retificador controlável (14,
angao provo
ser positivamente aquecida pelo lado zad a por
j
1 - .• Llm iiõvo dispositivo de multi•
de fora sóbre pelo menos urna parte
t entrada e saída de óleo e. internamen- 15 , a6) em um grupo (N) tendo a n ,.,
para praia
• p.
t
alojamentos,
d
t
te
.de
dos
aoamenos.
no
maior
os
mesma
linha
abastecedora
como
o
en
`''.
'"
'1 '''''''' s
localizada abaixo do nive Ida soluçíio
é disposto. de maneira deslocá- rolamento prinv:irio do transformador- constituído de sacola plástica portadora
forte. e encerrar a mencionada soltevel, um corpo tubular, estando ambos I (17, 18. 19). achei/cio-se um seguis- ' de toalha de banho c dotada d e co rdel
cão .
os alojamentos em . comunicação com a :do enrolamento seetitidári„ ligado
s" bôca. car:Ict " i``' d ° Pd ' fatb
Seguem os pc,ntos 2, 3. 4. 5, 6 7, entrada de óleo e com o cilindro do! de que tuna t'tre o eletrocli) de base e o eletrodo das parceles de tal saeota
8, 0. 10. 11. 12, 13 e 14.
aprewlita dupla e estanque, dotadis
pistão acionador do porta-ferramentas letot do dito retificador
e- li Ne
evt'Pe78ecrá
(11. 12, 13) no outro grupo c`aulroláve1
(P) ten- , de bico para insuflação de ar, -en,quaado tOrno.
Seguem os pontos 2. 3, 4 e 5.
do - a mesma linha abastecedora, efetu- 1(-) que lateral e externamente se' a pn, _
TERMO N..° 105.138
ando-se o passamento das ligações deV'icilt ‘,/ tal s`lc ° 1 `1 d ° Ll`la de chllent'''''
maneira tal que os retificadores com- j de 11xaçã'° que se conjugam a 01111.0,
• Ar 12 de setembro de 1958
TERMO N.° 106,460
troláveis sejam comutado .; sineronamen- ' dispostos nu/11' (1,1s bordas da toallss,
'reit S . A. Indústria e Comércio -de 7 de novembro de 1958
te para fornerer owrente unidirecio- 1 elementos esses tai,,, como de illioses e
tio Paulo.
Caterpillar Tractor Co - Estados nal iicarga (20); um trajeto condutor botões de presão.
, o, •
Privilegio de invenção para - ruivo
(5) comum aos circuitos de enroleUnidos da America.Segue
o 'porto n
fecho para saquinhos e congéneres.
mento
secundário
associados
a
um
gruPrivilégio de inversão para - mePONTOS CARACTERÍSTICOS
canismo de embreagem de mola hidiau- po (P) de retificadores tendo um ponto de estrela (6) do eletrodo coletor
TÊRNIO N • 110.727
1." Novo fecho para saquinhos e 'içamento desligavel.
era comum;
dispositivos interruptores
bengeneres . caracterizado por ser consReivindicaçoes
de circuito de conteile (26) Para
De 26 de -maio cie 1959
tituido por um corpo alongado. forma1.° Num trem de fórça, uns rneca- terromper o trajeto condutor e aplicar.
£10 por ditas metades, uma das quais nismo de embreagem de
s imultaneamente
te urna oltaee_de
pom
Geraldo Queiroga
krioat Gerais.
mola,
*presente. eas sua extremidade
:terizado pelo fato de que ele inclui um lariracão (4) no eletrodo de base de
Privilégio de isveneão paro --- Aper•
Uma saliencia circular, cuja face late- tambor interno sustentado de maneira cada retificador controlável (11. 12.
ral é dotada de uma reentrância ane- ' destacável numa das extremidades de 13) no grupo (P), sendo a Voltagem feiçoatnento em dir:poitivo dc interruplar. 'onda a outra metade, provida de [
'dita embreagem, um tambor externo de polarização (4) de tal polaridade e tor de duas faces to:litigado o uni aouma nalienciet anelar, sendo finalmen-i eustentado de maneira destacável numa grandeza que belos os retificadores con- totrnn,fo,rmulor.
te, uma das metades da peça, provida l extremidade da embreagem, uma fen- trotáveis (11. 12. 1.3) no dito grupo
I - - Ape:-Iciço.allento ent dispositivo.
de um rasgo alongado, ao qual corres- ;te de pressão de fluído, meios hidráu- up) posiam toreer-se p arcial ou totalde interruptor de duos fases colijo:41.13
panei' tuna sa iCmcia ran ura a. pre- ¡ticos adjacentes a um dos ditos taro- mente não cor clutivos entre os seus a um ntOotrat:slorni,idor peei
vista na face interna da outra metade. ;botes e acionados pela dita pressão de eletrodo ' coleto ' . r. em1 ' snr
relainpago sincronizado tont tita3
-opntúmerdis. 5
¡fluido p ara efetuar o desengate de Seguem os pontos 2. .1 4.
6 • 7 ' câmara fotooráf'ea. gana totograft,s comembros de frição acoplando ditos
brida e preto c branco.
nieio
---tambores um com o outro, ditos meios
'fumei-idas
incendes ‘ entes. caracterizado
TÉRMO N.° 105.147
TÊrzmo
N.° 106.461
hidráulicos formando uma parte intepelo fato de que estas lampadas br('
de 15 de seteMbro de 1958
gral do trem de forca e permanecendo
13:
d teivemb'o de 1958
iimm sol , o aerio de uma cemente snoperativamente intatos depois de dita
Diais ° ROSSI - São Paulo.
per-voltado, corrente cato de voltagem
Frieclrich Stivdir.• - Aleitund -w
embreagem ter sido destacada e desPrivilégio de Invenção para -- Re- maior do qui , a 'oit,mgem da corrente
Priviigio de Invenção para - nôvo locada.
mendo para saltos r , p rocesso pera a comercial, lampadas estas podereis leri dispositivo para limpeza de calçados .
Seguem os pontos 2, 3, 4 e 5.
sua aplicação e fixação.
!bar tainbsin sob a rt('No de tinta corPONTOS CARACTERÍSTICOS
1. 0 - Remendo para .,alto com rente abaixo da voltagem normal, iirt•1. 0 NOvo dis p ositivo para limpeza de
uma camada de andameeto de mate- bas as voltnryos sob o controle exc er teTÊRMO N.°. 106.465
calçados. caracterizado por . uma peça
rial resistente ao desgaste. elástica, e sivo de tuna eutotransfortnedor. o qual
de 7 de novembro de 1958
retangular de palha de aço, sabre a
uma camada de refórço fixa ajudando está sincronizado com o obturador do
qual é disposta urna folha de papel de
Westinghouse Brake eG Signal Co. na fixacão do remendo de salto no máquina fotoqráfic,, por interitit'de ) de
dimansões correspondentes,
corpo do salte, caracterizado pela fato uni interruptor de duas f.,ses.
podendo Ltd, - Inglaterra.
entre esta peca e a folha de papel ser
que a camada de refarco e composta
Seguem os p3i110 , m. 2, 1 e 4.
Privilégio de invenção para
aper espargida anilina eco pó. terras corande material plástico de grande esirabifeicoamentos em e relativos a circuitos
tes e pigmentos químicos. se,Ido as
lidado, bem como mana grande resistênretificadores,
das!: p artes citadas, enroladas e encaicia em rolarão à curvatura, esticamenTERMO N» 106.581
1» Arranjo de circuito Para fome- to e pressão. Seguem os pontei
s/arfas em uma cápsula tubular, provi4 - 5 - 6 -- 7.
da de um fundo com orifício central, cer uma corrente unidirecional centro- 3
de 18 de outubro de 1958
lavei 3 uma carga elétrica a partir de
s6t),
o qual assenta um disco.
,
\uma fonte abastecedora de corrente aiSegue o ponto 2.
Ernst Ktsorr - Sâo Paulo.
kernada polifásica, caracterizado por
TIRMO N.° 106.578
'dois grupos, ligados em estrela (P. N.)
Modelo
de utilidade -- para - nóvo
de 21 de outubro de 1958
de retificadores de ener g ia controláveis
TÉRMO N.° 105.164
tino de reboque moterixado.
Metan - MetalUreica Anchieta Li- .
(11: 12 13. 14, 15. 16) do tipo de
de 15 de setembro de 1958
1.0 1‘ Ovo tiOn de reboque motoriea
transistor, tendo cada uns del,es um ele- lanada - São Paulo,
Privilégio de invence--e) --- para ...._ i do. caracterizado por ter trarTio os,
Usabrol (Importações) S.A. - Es- trodo emissor, um coletor e um de ba4
IlAra ci_191.1as roda; dilnteiras obtida por ri i •
se. sendo e polnridede do primeiro etu- a perfeienArriont . ), ene
fado daGuanabara.
'de um eixo to ticcilado. de um I,:4)
Moi4".4o ele utilidade para -- nevo
a t r avés d.5 it Ut dket, de I. rico, , , 1', • ,i 1
tetod :Ila de re'clio aplicável as latas e
- -- -- ;+1 s• -•;:',und_t rwil ch,, da ewit•.:1 tit-• i.•;:tr,I,,.•
çasi;hames de líquidos.
ido trater e. da ,motim lini, dite•:..-.,--:
1," Um rióvo mod;. 10 de fecho apli2,1mIdos
rolhe., iltAiii .:,...f.3.:
tiGvel as latas ou vasilhames de
Piti-':(:,() 1) . 0 Nf. :NIEIZO 1)E 110,1E .'
. :;, , ern on e ,Nr.te. 2 e ...'..
1
aos. caracterizado Pe i o feto de
TERMO N.° 10-:-.526

rej,i 7,?,
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