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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE
•
INDUSTRIAL
Aviso
Rio 10 cie janeiro de 1962
O Diretor Geral do Departamenter
Nacional da Propriedade Industrial torna
público; para conhecimento dos intereszados, que, de acôrdo com o disposto
no art. 50, da Lei n. o 4.048, de 29 de
'ezembro de 1961 (publicada no Diário
• ficial de 8-1-962) - foi extinto o
Conselho de Recursos da Propriedade
Industrial.
A partir desta data, todos os recursos
Interpostos contra as decisões do Diretor
)Geral do Departamento, deverão ser
interpostos para o Ministro da Indústria
ç do 'Comércio, dentro do prazo de 30
dias, contado da data da publicação do
f to recorrido, sendo '2r recurso apresenI3do no D.N.P.I.
Quanto aos recursos já interpostos,
mas que, até o dia em que entrou em
,vigor a referida lei, 8 do més corrente,
Pão foram julgados pelo Conselho de
Recursos ora extinto, serão encaminhalios à imediata decisão do Ministro de
Estado.
Rio 10 de janeiro de 1962
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Diversos'
•
.
Termo n.° 72.303: Jean Leoa Justin
:Vellas e Pitig Lorenzo Casanova Privilégio de invenção - Em face das
Informações torno sem efeito 0 despacho
que ordenou o arquivamento do processo,

Foram mandados deferir os seguintes
pedidos de privilégio de invenção cm
face do laudo técnico.
N.° 68.171 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a processo da preparação
de agentes terapóuticos Chas Pfizer
C) Co, Inc.
N.° 72.471 - Processo para a digestão de material contendo celulose Hercules Powder Co.
N.o 63.728 - Circuito para separar
a deviação do 'valor absoluto de uma
voltagem variável de corrente continua
- AEG Cia. Sul Americana de Eletricidade.
N.° 75.040 - Aperfeiçoamento cm
processo de preparar arroz de cozimentos
rápido - Ataullah Khan Ozal Durrani.
N.° 83.435 - Pneumático sem cãmara de ar tendo características contra
furo -.Pirelli Societa Per Azione.
N. 84.528 - Processo para fabricar
folhas de material celulosico - não fibroso
etn folhas continuas - E. I. Du Pont
Nemours And Co.
N.° 84.832 - Novo dispositivo
molhador de papel gomado - Indústria de
Papel para embalagens Papex Ltda.
N.° 84.940- Extensometro - United
States Steel Corp.
N. 85.290 - Novas disposições em
ferro elétrico de passar roupas Weston Indústria Central Elétrica-Ltda.
N. 80.691 - Construção de

Gravatas Formadora de Covinha
Cluett Peabody dz. Co. Inc.
e determino seja dado prosseguimento
N. 86.743 - Preparaçção
ao mesmo, voltando ao exame técnico Antino Esteres - Cras. Pfizer &
dr, Morais Vieira.

Divisão de Privilégio de
Invenção
Dia 10 de Janeiro de 1962
NOTIFICAÇÃO
vez decorrido o prazo de recurso
previsto pelo artigo 132 do Código da
Propriedade Industrial, e mais dez dias
para eventuais juntadas de recursos.
do mesmo não se tendo valido nenhum
Interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer
a este Departamento a fim de eftuarem
n pagamento da taxa final concernentes
expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias :Ia forma do parágrafo único do artigo
131 do Código da Propriedade Industrial.
'(Republicado por ter saído com incorreções no boletim do dia 9-1-62).
UMA

diação solar - Bernardo
pho Sehneider.
N. 95.490 - Coagulação do Late. - Columbino Carbon Co.
N. 96.516 - Unidade de vidro
eletricamente condutora e procesN. 89.380 - l'rocesso e meios so para sua fabricação - Libbey
para suprir as formas cargas mol- Owen Ford Class Co.
dadas de vidro derretido N. 101.453
Equipamento
Owens Illinois Glass Co.
elétrico destinado notadamente
N. 89.910 - Um aparelho des- carga de uma bateria de acunxutinado a traçar linhas horizontais ladores
- L'Eclairage des ychie verticais em qualquer tipo de coles Surrail..
máquina de escrever - Wilson
N. 101.457 - Processo e disPrestes.
N. 90.189 - Apãelho para positivo para medida de catnpoa
moldagem de artigos de vidro - magneticos . mesmo muito fracos
especialmente o campo terrestre
Owens Illinois Glass Co.
N. 90.670 - Aperfeiçoamentos Principalmente para fins de prospeção - Comissarialt a L'enerem aparelhos de refrigeração
gie Atomique.
•merican Motors
N. 101.461 - Aperfeiçoamentos
N. 91.400 - Processo de preParação de: sais dialcalinol de co- em ou relacionados com equiparantes (horto hidroxi azoieos mo- mento de controle de velocidade
nosuRonados e suas aplicações - para motores elétricos - British
Compagnie Française des Matiers Telecomunications Research Limited.
Cólorantes.
N. 101.511 - Um . proceso meN. 91.630 Suspcnsor elétrico para cargas - Dr. Otavio Bi- talúrgico - Stralegic Udy MetaIlurgical and Chemical Processes
cudo Filho.
N. 91 . .870 - Aperfeiçoamentos Ltda.
N. 101.551 - Dispositivo Reem parafuso a ser ancorado numa rocha - Sven hugo Strand. gulador para gerador em derivaN. 91.920 - Processo de pre- ção próprio em particular para
paração de novas ominas - May geradores de luz em veículos auand Baker Limited.
tomotores - Robert Boseh G.M.
N. 92.756 - Alma para calça- 11.11.
dos provida de corrediças para
• Limpador de
N. 101.697
substituição dos saltos - Indús- Sucção - The lloover Co.
tria de Madeira Gerhardt Ltda.
N. 101.721 - AperfeiçoamenN. 92.847 - Processo para re- tos em ou relativos a materiais
dução de combinação não satura- ferro magnéticos
N.V..
das por meio de mo metal alca- Gloeilampenfahrieken. .
lino ou alcalino terroso em amoN. 101.749 - Processo de cornea liquida - N. V. Philips rosão • - Farbenfabriken Bayer
Glocidampenfabrieken.
Aktiengesellschaft.
N. 93.540 - Trem de laminaN. 101.878 - Processo para
ção para fitas de bitola alrgá - o depósito eletrolitico de cromó
Hans Cramer.
- PecUiney Companie de ProN. 93.570 - Processo para a doits Chimiques et eleelrometalprodução de polimeros cristalinos lurgiques.
de butadieno de configuração iso- • N. 101.947 - Processo para a
tatica Montecatini Societa Ge- preparação de uni aldeido subsnerale Per L'Industria Minerária tituido - Les Laboratoires Français de Chintiotrerapie.
e Chimica.
N. 93.603 - . Nova barra de
N. 102.167 - Processo para a
prender plafonniers Ralo Er- fabricação de 4 imidoalcoil 3 mecole Ballarini,
ta 2 felilmor folinas - G. I).
N. 94.450 - Processo para a Searle tt Co.
produção de polietleno finamenN. 102.170 - Processo para
te subdividido com tamanho de redução de oxido de alumínio grão determinado - Teehnoplast Pechiney Compagnie de Produits
Spinder Aktiengesel/sehaft.
(Cluhei stoigoes et Eletro
N. 95.218 - Nova disposição
construtiva de aquecimento • de
N. 103.569 - Nova máquina
água ou outroliquido por irra- regístragora
Edelba S.A.

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Co. Inc.
N. 88.059 - Aparelho para
fusionamento de chapas de vidro

espaçadas Libbey Owens Ford
Glass Co.
N. 88358 - Processo e aparelho para prover um dispositivo de
transportar vidro - Owens Illinois Glass Co..
N. 88.400 - Um velocímetro
Registrador para automóveis servindo para o contrôle de valores
da ação do freio e da aceleração
do automóvel - Kinzle Apparcte
G. M .13 .
N. 89.102 - Novo processo para a ornamentação de velas de
adorno em geral ceralit S.A. Indústria e Comércio.
N. 89.210 - lIoniogenizador
para leite de substâncias semelhantes - Oscar Marcolino Mendoza 010mendi e Rafac. 1 Pantano.
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- As Repartições Públicas'
deverão remeter o expediente
destinado clk publicaçãe nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diariamente, até às
OtRaTOR-GERAL
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
quarido deverão fazê-lo até
CHEFE DO sEsavio oa p uaLicAçOas
cHara 0.4 scçÃo DE RECI&IÇÃO
11,30 horas.
MURILO
FERREIRA
ALVES
."
'
MAURO MONTEIRO
-• As reclamações pertinentes à matéria retribuida, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, deSEÇÃO -11s
verão ser formuladas por es•
•Çge d. pobilcid.da do axpadlont• do °apartamento
crito, à Seção de TIedação, das
Nacional dge Propriedade inakfisiFfal do Nfiniatirlo
d• Ind4stria
Cernirei°
9 às 17,30 horas, no
eté 72 horas 'após a saída dos
impresso na. oficinas do Departamento de imprenea Nacional
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por 'quem de di- REPARTIÇÕES E PARTICIILAREi
FUNCIONÁMOS
reito, rasuras e emendas.
Capital c Interior:
Capital e InleriOrt.
- Excetuadas as para o
Semestre
.
.
Cr$
600,00
Semestre
. . . Cr$
450,00
exterior, que serão sempre
Ano
Cr$
1.200,00
Ano
.
.
.
.
.
Cr$
900.00
anuais, as assinalaras poderExterior:
Exterior:
se-ão tomar, cm qualquer época, por seis meses ou um ano. Ano . . . .
Cr$:1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00
- .4s assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sei:t parte superic7 do enderêçe vão continuidade no recebimento
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinanaviso prévio.
Para facilitar aos _assinantes de registro, o viés e o ano em tes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
a verificação do prazo de u'alí- que findará.
IV fim de evitar relação de mínima, de trinta . (30) dias.
dade de suas assinaturas, na

EXPEDIENTE

Janeiro de 1962
- As Repartições Públicaicingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro 'de cada ano e as
iniciadas, em quarquer época,
pelos órgãos competentes.
A fim de possibilita'r a re- .•
:nessa 'de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos ás edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ata da' assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus' ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no alo da ,assinotara.
- O custo . ele cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, aérescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido.

N. 96.460 - Máquina depena1:viam mandados deferir os deN. 94.328 Novo modelo de
N. 87.640 - Novo er.caixe pasenhos e modelos industriais em caneta esferográfica - Sm-flato ra grades de camas infantis e ou- dura e escamadeira - João Fre- •,
derico Husken..
tros - Olavo Luiz Napolitano.
Inc.
fuce do laudo técnico.'
N. 94.414 -,Novo modelo de N. 88.121 - Novo modido
Foi mandado indeferir o seN. 87.422 - Nova configura- ventilador de bôtso - Flash Apa- suporte facial - Marte Rociai.
ção em cbfres miniatura - Caixa relhos Elétricos Ltda.
N. 90.460 - Novas disposições !milite pedido de modelo de alieconómica do Estado de São
N. 95.510 - Conjunto de dis- em forma para fabricar pequetios lidade em face do laudo
Paulo.
cos metálicos para adorno e -pro- blocos de fèlo - José Francini.
N. 100.762 - Conjunto aplica-.
N. 87..681 - Caixa de Aces- paganda - .Adolpho Gilberti.
N. 90.970 - Espalliador de vel em bancas de jornais e anasórios para Mios - Societe
Novo tipo de su- chama para fogão a gas - Cia. logos para vulgariapção de • inforN. 107.751
Guer/a in
porte para lápis - Ayral -Al-Hage., Ultragaz S.A.
mações e propaganda - José
N. 87.895 - Uni novo modelo
N. 115.601 - Novo e' original
N. 95:780 - Novo tiPo
Erilly Costa.
de medalha honorifica de exal- desenho ornamental para tecidos lâmpada para teste - Kiyoto Kitação a mãe - J. .Gouveia Pe- - S.A. Ind. Reunidas F. Ma- kuchi.
Foram mandados indeferir 'os sedrosa.
tarazzo.
N. 96.158 - Novo modelo de guintes pedidos de desenho ou
N. 87.953 - Nova Configuramodèlo industrial em face do
N. 120.151 -- Novo e original paliteiro - Indústria (e utilidação em escovas pára banhos e ou- desenho ornamental para tecidos des em plásticos indene Ltda.
laudo técnico tros fins - João Maschke dz..
-.S.A_ Industrias Reunidas . - F.
N. 109.680 - Novo modelo de No 73.456 - Nekvo modélo de
N. 88.633 - Um novo modê- Mata razzo.
lancha - Jose( Plitek.
reciipente térmo isolante - Ecolo de adorno de uso pessoal -' N. 120.391 - Nevo Modelo de
rei
Empresa de Comércio e Ree
modèlo
•
de
Restauração
d
.
Jorosiav Kores. boneco -- Metalúrgica Hestos utilidade:
presentações.
N. 88.641 - Original modela Ltda. e Vittorio Cimino.
N. 120.481 - Novo tipo de ,
de móvel combinado de luxo paN. 87.617 - Nevo tipo de. ar- enfeite para festa em gera/
N. 120.591 - Novo desenho de
ra televisão Philco rádio e tele- rastro para pneumatico Dunlop gola ftexivel para chaves, Willen Van Belien.• .
visão S.A. Rubber Co. Limitei!.
Brandão Porto.
N. 89,293 - Original inodela.
N. 121.391 - Novo modelo de
Exigências
Restauração de desenho Ou
Antonio Leite. .
de adôrno
tapete - Irmãos Daud .& Cia. modélo
industrial:
N.
85.742
- Pittsburgli Plate
N. 89.875 - Novo e original Ltda.
Class Co. - Satisfaça exigência., •
modelo de miniatura de locomoN.
105.622
Novo
tipo
de
arForam mandados deferir os se- quivo para papéis - José TraN. 76:023 - José Antonio Motiva - elétrica - Atma Paulista Sim. guintes
pedidos de modélo de vesset Pijoan.
reira de Souza e Roberto Gradis
Indústria e Comércio.
N. 90.058 - Desenho para fins utilidade em face do toado técnico
N. 108.170 .-.Novo tipo de co- - Satisfaça exigência.
N. 91.087 - 'Fite Eqsy WaShing
de radiestesia - Charles Honnold
N. 75.137 - Aparelho para lo- lherinha provida de um cabo seCrispin.
comoção de objetos,, peças .ou melhante a uni violino - Antonio Machine Co. - Limited - Satisfaça exigência. .
N.. 90.236 - Novo modelo de quaisquer corpos baseado num Valero Ojeda.
medalha com corrente - Glad- sistema de rolamentos de esferas
N. 111.185 - Novo .tipo de N. 97.528 - Laboratoria Phar-'kow & Tesser Ltda.
eai giro sem fim - Allan Kardec braço para fixação de espelho re- maceutica Dr. .C. Janssen N. V.• •
N. 91.090 - Lancheira
Bello dos Santos.
trovisor para lambretas e outros Neder Landsche Combina:ie . Your
Chemische Industrie - Satisfaça
henrique Casarini. •
N. 81.481 •- Dispositivo para - Luiz Orlando Tor/oni.
•
exigência.
N. 92.453 - Um novo e ori- exposição a venda de fechos corForam mandados indeferir os
N. 98.515 -.João Alfredo Gaginal moda() de caixa para rádios rediços - J. & P. Coats Limited. seguintes
de valdão - Satisfaça exigencia.
pedidos
de
privilégio
- Antonio , Sacias Amengual. •
'• N. 85.535 - Novo tipo' de reNúmero: 104.860 - Oscar relia
N. 93.106 - Novo modelo da cipiente pequeno a:zt duas partes inve n ção em face do laudo técnico
áimilar a ampolas de injeção distintivo' para lapela e outros
N. 81.466 - ,Chave trifásica Edwin Wecherle - Satisfaça exigência.
Primeletrica Ltda.
•
Dr. Gerhard Mana.
universal
Oscar Pedroso Horta.
.
N. 93.472 --- Forma de egef.'- N. 86.357 - Novo inoilêto de N. 87.403 - Prensagem dê coa- N. 107.080 - Farbenfabriki,n
tite 4 15, ara resistor de fio - Cerâ- carrinho portátil para 'criansàs -- jiintos curvos de vidro laminado Bayer Aktiengesellschatt - SatisFranziolino Ramos,.
,Pittsburgh. Plate Glass ;Co.- faça exigência.
mica Eletrônica Celec Ltda.
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• 108.300 - Aktiebolaget
;4IN.
eetrolux - Satisfaça exigência.
4

.

N. 128.443 - Mitsuru Kawano
" Gato Tadase - Satisfaça -exi.
ência.
- N. 100.240 - The forgrove
gaebinery Co. United - Satisklf,p ca exigência.
.
i N. -102.642 . - Continental Gil
Xo. - Satisfaça exigência.
-. N. 93.171 -'Societe Anouyme
w ite General Thermique Procedes
rola - Satisfaça exigência.
, N. 97.478 - Montecatini SOMete Generale Per L'Industria Mil 'ieraria e Chimica - Satisfaça
xigência.
N. 119.136 - Clovis Bevilaqua
o Azevedo - Satisfaça exigência.
_1rorof,ít
jj

Foram mandados deferir os
seguintes pedulOs do título estabelecimento:
N.o 344.209 - Oroxo - Carlos
Henrique Sehulze Classe 33 De acordo com o art. 117 n.0 1 do
código.N. 0 375.822 - Garage Regência
- Foschi Martinelli Ltda. Classes 21, 33 0.37 - De acórdo
com o art. 117 n.° 1 do código incluindo-so a classe 21.
N. o 379:053 - Gama - Construtora Zarzur tSz Rogan Ltda. Classe 33 - De acôrdo com o artigo 117 n. o 4 do código.
Foi mandado indeferir os seguintes pedido do marca:

de modelo industrial:

N. o 280.605 - Kleenkar - Adel
'Antonio José Gonçalves Moreira
;cite (no pedido de prorrogaçáo Tarabay - Classe 46.

.a patente modelo industrial minero 1.133) - Concedo a PaOr
.
-'ga.0o

12

-

Divisão de Marcas

•3 n;.XPED11NT1I1 DO DIRETOR
L -SITI2T11'uTo
Dia 10 do janeiro (101902
. Nolificactio:

Diversos:
•
-N.° 376.395
Orlando Rego
Junior - Aguarde-se.
N.° 485.438
Sunbeam Anil
Corrosives Lirnited
Aguarde-se.
N.° 315.65 - Union Carbido
Corp
Aguarde-.se.
N.° •338.014
Jozef Szymon

Taube - Aguarde-se. •
'
Prorrogação de marca:
N.o 491.833 - Neblina - Nelson Macieira Guimarães - Classe
n. o 48 - Prorrogue-se o registro
uma vez que não tem procedência
a exigência feita.

J:1,7rna vez decorrido o prazo do.
Iftcurso previste pelo art. 132 do
ródigo da Propriedade Industrial,
mais 10 dias para eventuais jun1,adas de recursos, e do mesmo não
Diversos
ando valido nenhum interessaN.° 323.498 - Jair Kalife - AguarVfo, ficam notificados os requerenMs abaixo mencionados a compa- de-se.
recerem a ésto Departamento, a N.° 331.885 - The M. W. Kellogg

¡fim de efetuarem o pagamento da Co. - Aguarde-se.

N." 341.235 - Chemische Fahrik
' taxa final coneerente à expediKariek Ges Mit Beschranter Haftung o Ao ,, • respectivos • certificados Aguarde-se.
?lenirei do prazo do GO dias na forN.° 341..602 - Comércio e Indústria
ia do parágrafo imico do artigo
13 .1 .(10 Código da Propriedade de Café Lili Ltda. - Aguarde-se.
N." 341.781 - Cerâmica Eletrônica
1z1.0tis
Celec Ltda. - Aguarde-se.
.
•
N.o 342:102 Cicap Comp. Import.
Foram mandadas deferir os
de Caminhões Acessórios e Peças :eguinfes pedidos de marcas:
Aguarde-se.
't" N.0 358.324
Atv Ultra -- N.° 343.067 - Alimenticia Martins
,pno Fabril, Exportadora S. A. Ltda. - Aguarde-se.
'OPE. - Classe 1 - Sem ex- N.° 343.428 - Irmãos Krolikowski -7-iCIusividado no uso da cor verme- Aguarde-se.
N.° 343.590 - Exportadora Brasileira
Aba na -figura de eruz constante do
de Café Ltda. - Aguarde-se.
N.o 343.680 - Cia, Sul Americana
N. o 3GO.:192 - Coldflex •- Ibras
Trichlsi ria 1:rasileira de Seringas de lloteis -7 Aguarde-se.
.• N.° N." 343.962 - Cia. de Canetas
A. -- Classe 10.
• N.° 3Go.91G - Eroblemátina - Compactor - Aguarde-se.
lParenti , liodrigues S. A. lndilitria .N." 343.959 - Produtos Alimentícios
p . Com (• reio ilie Bebidas - C:risse Trigo de Ouro Ltda. - Aguarde-se.
N.o 3-13.982 -- Spl Serviços cle Plane47,
N. o Z;(1 .1',3 - Ma g azine dt "•,„ar jamento Engenheiros e Economistas Associados ---. Aguarde-Se.
L.:•:ada q Alves - Classe 32.
- A Dias S. A. ComérN.° 37! .507 -- Pungi/yr-11c -- cioN.c 344.113
Importação - Aguarde-se. rabormedica Industrial Parroar\SN.° .348.024 - Cointreau.- Aguar,tiort Ltda. - Classe 3.
de-se.
N.° 376.85R - vaioão Negro -.. N." 348.025 - Cointreau
AguarEstudi t i
t.lacirnar S. A.
cle-se.
Classe :12.
N." 348.026 - Cointreau - Aguar• N,o
- Soniflex - S. !!.. de-se.
a
Tubos
--- Classe 15.
N." 3-19.667 l Cia. rala.
370.021
Soniflex - S. A.
Aguarde-se.•
ciam ° io.
N.' 3-19.741 - Importadora e CoAristocrat Ltda. - Aguarde-sc.
Foram Ifi allilating deferir os mercial
N." 349.838 - Lanifício Santo Amaro
.Segt•iioles pedidos de nome eo.,
S. A. - Aguarde-se.
mereial:
N.o 349:839 - Lanifício Santo Amaro
337.:;18 - móveis Dariano S. A. - Aguarde-se.
N.° 349.958 - Cia. Import. e Exportida. - 'APS\ eis Dariano lida.
tadora Santa Rosa - Aguarde-se.
E.° 313.l51 - MJ rcoplas Cia.
N." 349.959 - Cia. Import. e Export.
yoslrial de Plásliccs - Marco- Santa Rosa - Aguarde-se.
it; Cia. industrial itu l'!ásticoF.
N. 349.976
Sinalux Indústria e

Comércio de Catadiotricos Ltda. Aguarde-se.
Norca Industrial e
N.o • 350.102
Comercial Ltda. - Aguarde-se.
N. 350.123 - Casas Eduardo S. A.
Calçados e Chapeus - Aguarde-se.
N.°,350.151 - Cia. Prada Indústria
e Comércio - Aguarde-se.
Cia. Brasileira de
N.° 350.209
Adubos C.B.A. - Aguarde-se.
N.o 350.380 - Cia. Riograndense de
Aguarde-se.
Adubos CRA
N.° 350.386 - Antônio Gragnani Aguarde-se.
N.° 350.412 - Ron Bacardi S. A.
- Aguarde-se.
N.° 350.447 - Neo Rex do Brasil
•
Ltda. - Aguarde-se.
N.o 350.535 - Mesbla S. A. Aguarde-se.
Fiação e Tecelagem
N." 350.579
Kanebo do Brasil S. A..- Aguarde-se.
N." 350.895 - Distribuidora Santos
Mala Ltda. - Aguarde-se.
N.°. 351.097 - Eznprêsa Industrial
Garcia S. A. --- Aguarde-se.
Cia. Mineira e FluN.o . 351.099
minense da Laticínios - Aguarde-se.
N.° 351.106 - Elektrit Indústria e
Comércio Ltd .a. - Aguarde-se.
N." 351.515 - De Vita Artefatos
de Metais Ltda. - Aguarde-se:•
Flowe Sound Co. N. 352.208
Aguarde-se.
N.o 360.014 - Laboratório Lomba
Aguarde-se.
Ltda.
. N.° 360.816 - Eletrônica Rio Branco
Ind. e Comércio de Rádio c Televisão
Ltda. - Aguarde-se.
N.° . 363.485 - Ind. de Secadores c
Acessórios para Pastificios Royola tda.
Aguarde-se.
N." 369:092 - Emprèsa de Serviços
Telefônicos Este! Ltda. - Aguarde-se.
N.o 369.100 - lbea Ind.' de Botões e
•
Afins Ltda. - Aguarde-se.
N.° 369:575 - Lonas Frik Ltda. Aguarde-se.
N.° 369899 - F. D'Almeida e
Souza - Aguarde-se.
N. 370.101 - Multiplast S. A. Indústria Comércio c Importação Aguarde-se.
N.° 370.251 - E. C. de Witt e. Co.
•
Ltda. - ,Aguarde-se.
N.° 370.283 - Ltunar Comércio e
Indústria S. A. - Aguarde-se. .
N.o 370.285 - Dedini Capellari 5, A.
Transformadores - Aguarde-se.
N." 370.343 - Malharia Lã Ger Ltda.
- Aguarde-se.
N.° 370.473 - Fábrica de Brinquedos
Tri4gu10 • Lida. -- • Aguarde-se.
N." 370.521 - Redenzià- Floriani
Zordan C; Cia. Ltda. - Aguarde-se.
N.o 370.645 - Comercial Santo
Aniaro Ltda. -- Aguarde-se.
N. 370.690 "- Coral Comercial Representações Auto Acessórios Ltda. Aguarde-se.
• N." 370.721 - Farmácia Imperial
Ltda. - Aguarde -SC.
Auto Contineutal
N." • 370.33?. Ltda. - Aguarde
N.O 370.983 - Química Industrial
Goiana Ltda.- Aguarde-se.
N." 377.701 - Comp. Fábrica de Teciclos D. Isabel - Aguarde-se.
N.° 377.716 - E. Baroni ti Filhos
- Aguarde-se.
N.° 377.718 - Importadora Bris•tol
Ltda. - Agaurde-se.
N.o 377.722 - Rozyntex Armarinhos
Comércio c Indústria Ltda. - Aguarde-se.
N.° 377.730 - Calçados Tabu Ltda.
- Aguarde-se.
N." 377.731 - Carlos Assumpçãa
Neves - Aguarde-se.
N."' 377.754 - Andratell S. A.
Construções e Montagens -7:Aguarde-se.
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N.0 377.764 - Itzhak toei & C.4a.
Ltda. - Aguarde-se.
N.° 377.784 . - Calçados Coty Ltda.
• - Aguarde-se.
N.° 377.839 - Bar e Bolte Society
Ltda. - Aguarde-se.
N.° 377.8 .12 - Ferrayaas Pinheiro
Guimarães S. A. - Aguarde-se.
N.o 377.880 - S. A. Maraba Imobiliária Indústria e Comércio - Aguarde-se.
•
N.° 377.890 - Lanifício Corte Real
Ltda. --Aguarde-se.
N.° 377.928. - 377.930 Ourinhos
Ind. c 'Comercial de Oleos Vegetais
Ltda. - Aguardem-se.
N." 377.942 - Queimado Res. Olímpica Ltda. - Aguarde-se.
N.0 377.944 - Mussa Salomão Aguarda-se.
N.' 377.796 - Deicil Delorme Exportação Impcgtação, Comércio. c Indústria Ltda. - Aguarde-se,
Plastifou S. A. Plás-N.° 377.947
ticos c Derivados - Aguarde-se.
João Francisco da
N.° 377.979
Silva - A ;raiarde-se.
Exigências

n

N.0 383.517 - Paulifarma Ltda. Apresente clichê.
N.° 388.516 -7- Patilifarma Ltda. Apresente clichê.
N.° 388.550 - Fábrica de Canetas
Delta Ltda. - Apresente clihhê.
N.° 388.843 - Moacyr.Roubaud Apresente clichê.
N.o 388.538 - Moacyr Hélio de
Araújo 7- Apresente clichê.
N." 388.539 - Clava Confecções
Italianas Ltda. - Apresente clichê.
N." 388.553 - Comercial e Distribuidora. Rigoni Ltda. - Apresente clichê.
N.° 388.555
Artigos Infantis Leogim Ltda. - Apresente clichê.
N.o 388.562 .- Panificadora e Coafaltaria Rosangela Ltda. - Apresente
clichê.
. N.° '388.668 - J050 Gomes Xavier
Cia. Ltda. - Apresente clichê.
N." 388.697 - Manuel Bota Viegas
- Apresente clichê.
N9 388..V87 - Calaadas
Ltda.
- Apresente clichê.
N.o 388.947 - Colclair Refrigeração
Ind.- e Comércio Ltda. - Apresente
cliché.
N." 389.057 - Cia. Industrial de
Juta - Apresente Clichê.
N.° 389.149 - Safar & Cia. Ltda. Apresente clichê.
N. 388.844 -Moaeyr Roubaud Apresente clichê.
N.o - 388.865 - Braga ./.5 Filho Apresente clichê.
N." 358.864 - Construtera .7rernal
Ltda. - Apresente clichê,
N." 338.863 - Distilaria Pinheiros
Ltda. - Apresente clichê.
N.° 387.473 - Metalex Ind. Metalúrgica Ltda. - Apresente clichê.
N.° 387.484 - Cia. de Automóveis
Vale do • Paraiba - Apresente clichê.
N.° 389.220 - Libbs Laboratório
Industrial Brasileiro de Biologia e Suatese Ltda.
Apresente clichê.
N." 389.276 - Laboratório Liber.as
Ltda. - Apresente clichê.
N.° 390.790 - Icamel indústria e
Comércio de Artefatos de Metal Ltda.
- Apresente cliché.
N.o 390.802 Aliança Cia. Nacional de Importação e Exportação Apresente clichê,
.N.° 391.008 - São Nulo Alpargatas
Apresente cliché.
S. A.
N." 390.919 - Transpesa Transportes
Pesados Ltda. - Apresente clichê. .
N. 497.653 --• Evans Medical Liznited - Apresente clichê.
N.° 390.145 7- •Moishe Rosanbliit t
Apresente cliché,
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N.° 390.146 - Palmira Rodrigues Apresente clichê.
N.° ' 390.162 - João • Nogueira e
Leoa Czynczyk - Apresente clichê.
N.° 390.165 - Sociedade Comercial
Damco Ltda. - Apresente clichê.
N. o 389:936 - José Mauricio Nislanderley - Apresente clichê.
• N." 389.916 - Editora Maxima S. A.
- Apresente clichê.
N." 389.884 - Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft - Apresente clichê.
N.° 390.040 - Regina note/ Ltda.
- Apresente clichê.
N. o. 389.980 - Laboratórios Ostam
S. A. - Apresente clichê.
N.' '390.420 - Copeira' Com:nrcio
de Peças Brasileiras Ltda. - Apresente
clichê.
• N. 390.576 - Plásticos Mundial
Ltda. - Apresente Clichê.
390.577 - Tecelagem Borritex
Apresente clichê.•
Ltda.
N. G 390.578 - Tecelagem Borritex
Ltda. - Apresente clichê.
N. 390.581 - Neonpan líd. de Luminosos Ltda. - Apresente clichê.
N." 390.585 - Hersil Serviços Técnicos e Industrais Ltda. - Ap1/42sente
clichê.
' N.° 390.587 - Hersil Serviços Técnicos c Industriais Ltda. - Apresente
clichê. N.' 390.590 - Ind. e Comércio de
Produtos Alimentícios Patrício Ltda. Apresente clichê.
N. o 390.601 - Cid Comércio e Representações Ltda. - Apresente clichê.
N.' 390.602 - Income? Indústria e
Comércio de Equipamentos Elétricos e
Rodoviários Ltda. - Apresente clichê.
N.° 390.395 - Confedera/ Conservadora Federai S. A."- Apresente clichê.
N. 390.370 - Lavanderia loja Ltda.
- .Apresente clichê.
•
N. o 390.465 - Gastão Câmara S. A.
- Apresente clichê.
•
N. 391.078 - Glastec Comercia/
Limpadora e Conservadora Ltda. Apresente clichê.
N. 391.167 - Ferrovica Materiais
de Construção Ltda. - Apresente clichê
N. 391.247 - Bonc/er Fábrica de
Produtos Abrasivos Ltda. - Apresente
clichê.
N. 391.242 Abrasivos Norton
Meyer S. A. Indústria e Comércio Apresente clichê.
N.'' 391.233 - Comercial e Import.
Lupin Ltda. - Apresente clidiê.
N." 391.232 - Fábrica de Móveis
Doron Ltda. - Apresente clichê. •
N. 389.347 - Panqúimica S. A Apresente clichê.
N. o 389.357 - Cia. Harkson Incluo:Tia
e Comércio Kibon - Apresente clichê.
N.° 389.394 - Artefatos de Couro
Apresente- clichê.
Columbia Ltda.
N. 4 389.403 - Michel Haziot 6 Cia.
Ltda. - Apresente clichê.
N. 389.464 - Hyster. Co. - Apresente clichê.
.N. 0 -389.503 - Laboratório Lutéc:a
S. A. - Apresente clichê.
N. 389.517 - /rmãos Rivera S. A.
Importação e Comérsio - Apresente
clichê.
N." 389.603 - Novir Sebastião' dos
Santos Barbosa - Apresente clichê.
N. o 389.713 - Aldovrando Macect,
Graça - Apresente cliché.
Corabras S. A. Co.N." 389.719
merciai Brasileira - Apresente clichê.
N." 389.722 - Esportes Moura Ltda.
.
- Apre'sente clichê.
N." 389.723 - Adega Doilio Ltcli:•
- Apresente clichê.
N. o 389.737 - Fábrica de Canetas'
.
Delta Ltda:' :--- Apresente clicbe.
N. 389.738 - Alvirã
Apresente:
Comércio ' de Malte Ltda:
-•
clichê. --

• -

Jaltr:o 4e '15262
••-

Kit-várias e 4 (3- (10 - Tiasentilideno
I (propil) Piperazirlas Optis-fções
'
.i.d.7...s" de . American, Cyanaraid Co po
S. A. Inciusj v iz3 Votar:intim roPosi- tos publicados em 13-12-61. . •
, • '.oe•3
V. invenção,' c) vh.„..., 83.53 -:--p'.• • i ewa
vão ao termo 103.663
de André Prançais Conchon 'e Erigel ,21:.
venc..:_
oo pare "D:spositivo de teguza ..
bert RoLeri:). .
• .
i
laristal Myers_Company (oposição ao i co para cigarro adaptável , eborda ,4
A)betti
termo 3b2.4.77 mocielo de utilidade de , cinzeiros '' de .Gottfried Atuiu:
1 Christian. Lena - Pontos pcbiicadoá . .
Max Factor- & Co.).
- ; em 14-12-61 estabelecido nu Estado de
R ecurs '
,
. ,
-.,- Guanabara.
•
.
Laboratório Lutécia'
S.r.,...
A.freur-'
que
&durou
ea
:
1
O
,
termo
/00.969
PriVilégió
e
Exigènelas:
re
,
rendo do despacho
duco o pedido de caducidade da mar- !invencao para "Processo e arerelb-9':'
13anco Coopera- ca Fisioltaan ri? - 151.239)-. •
.. N.° 302.953
para a embalagem esterit de 'ar.izza, es.1.6';
Sa- Laboratório Inhas- Ltda. (recorreu- i tereis para consumo' 'de Aloura A.G.J/
tivos dos' Transportes Ltda.
do do despacho que indeferiu o ter- --: pontos publicados em 14-12-61 estar'.
tisfaça exigência.
324.898 marca Vermibom) .
N.° 392,980 - Agência 'Casa de moArno
na Suíça.
•
. , I"
Julian() e: Cia. Ltda. (recor- helecido
O termo 102.247 - Privileelo . dgis.
Publicidade Ltda. - .Salisfaça exi- rendo do
despacho que indeferiu o
invenção , para t'Processo de •extraçãOr'
gências.
termo 375.307 marca Hansa).
•
. X.° 392.979 1-- Agência Rasa •de Roberto L. Gordon (recorrendo do ee , nmndoas de cõeo babaca priieccia.'
Publicidade Ltda. - Satisfaça as despacho que indeferiu o tèrmo nú- nade" de Cia. Industrial . de Equipet‘:;
360.863 Marca- Dou Lux).
mentos e Engenheria - pontos publit'
exigências e . prossiga-se conside,- mero
Indústria de Linhos Goldniark que
Li- cados em 14-12-61 estabelecido no EsSI
rando-se substituindo as expressão mitada
(recorrendo do . despstcho
genero de negócio por -artigo..
Indeferiu o tiérmo 372.079 Marca Gold- lado da Guanabara.
X.° 391.206 - Produtos Quina- emiti . • O termo 104.950 - Privilégio de
Setedias Editora Ltda. (recorrendo invenção para "Uma tampa ou rani?,
cO3 Saronio Brasileira S. A. do despacho que deferiu o termo nú- inviolevel para frascos em geral" de'
Satisfaça exigência.
mero 357-.830 marca 7 Dias).
.
Distalrxia Medalha S.A. - .ponte
Brasitex Polimer Indústrias Quimi- publicados
Arquivamento de processos:
em 14-12-61, estabe4ec1:10 nÓ
c a, s S. A. (recorrendo do despacho
que deferiu o termo 369.954 marca Estado da Guanabara.
N.° 321.511 - Siap Soc. Indus- Polimul
Privilégio cf;
O termo . 109 .976'
trialização Agrícola . Pimenta Ltda. tai). de Durdop Rubber Co. Limi- invenção
pare
"Aperfeicoamentos
N.° 329.131 - . Cia. Nacional de Irmãos Carm ignani (recorrendo do lajolas ou tacos qplicados em pai
vmeu•
Engenharia.
despacho que indeferiu a expressão de
NP 316.513 - 11. S. Med do propaganda E' o Fino em Refrige- te cão versátil" de Marius 'Theophile
Mercier e Alfonso Martignoni
Brasil S. A. Indústrias Farma- rante" têrmo 370.030):
Irraãcs Carmignani (recorrendo do tos publicados em 14-12-61 estabeIeci:'•
cêuticas.
despacho que indeferiu a expressão do -no Estado da Guanabara.
N.0. 350.639 - Pontes S. A. In- de propaganda E' o Fino em Caninha
O termo 120.249 - Modelo iodes:::
dústria de Móveis Artitis.cos;
têrmo 370.024).
tos publicados em 14-12-61 estabelec-:'
NP 351.148 - Cia. Cestari Co- Sandoz S. A. (recorrendo do des- do rio Estado da Guanabar.. ,
pacho que -deferiu o termo Pandesia
triénio e Inchistrias Químicas. O termo 120.249 - Modelo ii,di,
N.° 351.161 - lbia Instituto termo ‘ 369.655 de Oriuima Indústrias
trial para "Original modelo de poltrd.'
Bioquímico Inter Ainericano S. A. Químicas Reunidas S. A.).
Acaiaca S. A. (recorrendo do des- nas" de Igino Tosi - pontos publicaj`
• N.° 352.057 - Wadth Ary & Cia. pacho
que deferiu o termo 368.324 dos em 14-12-61 retifico o enche cgrá
N.° 352.199 - João Perrone.
marca Acaiaca de Casa Para Todos saiu encabeçado pelo termo 120.253'
• N. o 352.418 - Distribuidora de Ltda.) ..
O termo 92.581 - Privilegio de 13},.
•Tecidos Coteninga S. A.
Daimier Benz AktiengeselIschaft
NP 353.179 - Safety Industries (recorrendo do despacho que deferiu venção para "Aparelho para soldar
o termo 362.19 marca Expresso Es- melas de matéria plástica"
de x1.7
Inc.',
trela Branca de Expresso Estrela de oyto Rato pontos publicados em 15 de' .
-. N.° 355.536 - Soc. Amigos .da Prata
Ltda.).
Criança.
Bar e Restaurante 'Pigalle Ltda. dezembro do 1961 retifico o n o ponte:• N. o -355.537 - Soc. Amigos -da (recorrendo do despacho que deferiu Aparelho para soldar lamelas -de jra::
Criança.
o termo 361.388 título Bar e Restau- .éria plástica, caracterizado pelo fatli•
N.° 335.973 •-• Standard Propa- rante PigaIle de J. Leite de LYra). dede ser constituído de duas placas'
Produtos Rocha Químicos e Farma- metálicas alongadas incrustadas .
ganda' S. A.
N.° 353.980 - António Jnsé de cêuticos S. A. (recorrendo do des- uma das extremidades a um cabo aprd."
pacho que deferiu o termo 361.135 priado este atressado por condutores
Araujo.'
Probavit de Lab. Farmacêutico
NP 356.561 - Fortecnica For marca
elétricas que alimentam resistência ele.'
Ltda.). -necedora Paulista Téimica Eletro Marus
Farbwerke Hoechst' Aktiengesells- elétrica interposta as duas plaeas
Hidráulica Ltda,
chaft Vorm Meister Lucius Bruning feridas estas dotadas anteriormente dl
N. o 338.952 - Indústria e Co- (recorrendo do despacho que deferiu calotas entre as quais seencontra
o têrmo 359.463 marca Meyerinal de posto disco co mbordas serrhhadas sei'
mércio Aique Ltda.
Medicamentos Alopáticos Nacionais do tal disco fixado por parafcso que ss; ' •
- N. o 363.053 - Manoel . Pedro.
NP 3E3.654 -.
Dor Be- S. A.).
Santapaula Country Club (recorren- pr,!sta também de _suporte para o fio
drosian.•
do do despacho que deferiu o térmo ine.lico que na parte anterior do cal.'
. N.° 36-1.401 - Sot.ramac Trato- 359.238
marca Santapaula de Santa- junto sustenta roleta compressor,
res Acessórios Ltda.
paula Melhoramentos' S. A.).
tendo, ainda, o aparelho dotado de der:
NP 367-.633 - Plpriaria Uni- Demo S. A. Ind. e Com. Export. canso intermediário . formado por fila . ,
verg o Lida.
e Import. (recorrendo do despacho mento metálico.
lt,
1f
N.° 368.612 - Paulo Maranhão que indeferiu o termo 352.736 marca
O termo 92.955 - Privilégio de
Dantas e João Carlos Pereira da Dama).
•
invenção para "Redução da redundaAF..nearnação.
RetificsOes
, eia e largura de faixa" de Weste*
• N.° 368.938 --, Antônio Inacio.
Co - pontos publicados eiti'
N.° 370.812 - Xango - Lanches O termo 92.024 - Privilégio e in- Vectric
venção para "Aperfeiçoamentos em e 15-12-6/.
Ltda.
O termo 94.665, de iá;•,4'
N.° 371 . .785 - Jorge Estevam relativos a ralhas pulverizadoras ou ex- venção para "Nevo eletrodo diaterm4;
tratoras de líquidos para recipientes
Rodrigues &_ Irmão.
goaculador unitivo unipolw termacorit'
NP 371.793
Estrutras Prefa- fres e garrafas - Mário Narciso Re- trolado endocervical e endoistmico" de •
mígio
Morgado
pontos
publicados
bricadas Ca`elipo• Ltda. . •
Affonso Blanco 'pontos publicados er¡ti
N.° 375.708 - Comércio e In7 em 12-12-61.
O termo 90.464 - Privilégio de 15-12-61 retifico o final do-1.°-ponto:"diístria de Bebidas Nana'Ltda., . - •
invenção para 'Processo para a prepa- •.. . no canal cervical durante a
-- Arquivem-se OS processos.
_
•
raçãO de isoxazolidonas" de F. Hof- caçao diatermocoaguladora.
Notifièação
fmann La • Roche ks Cie S.A.,
O termo 98.130 - Modelo de'
publicados
_
, em 13-12-6/ dep beitado lidade'para "UM nOv̀ o Medeie de esC6.'
_E' t convidado 'Vime pereira Aranha teis
. :' .; . . 'oj portátil para roupa" do,João Ca,
ost
a. comparecer a êste Departamento,„a iem
. 1 . j. .
Juvenal
PrivAkeilO
de. Jt!ini°r. e • Costa de ' • ;
fim de efetuar o, pagamento da. taxa ' 0 ,.terino_
finai 'da marca :Totinbo' gueto -,inveliçãO 4 para '4 (3.)
Oliveira ' Filho ' pontos
e i
;).•
'mero 35r.019, ` •
,t1- itcteno) , (Propit) Pi-p'erazins i'="- suba- 15-12-61 estabelecido em Si Paulo.- 11 '
N.° 389.768 - So cr iedade Industrial
Piecibrns Ltda. - Apresente clichê.
389.769 - Panificadora Sama?o
Ltda, - Apresente clichê.
• N.o "389.770 - Indústria de Luvas
Nancy Ltda. - Apresente clichê.
Angelo Pirozzelli N." 389.771
.Aprrsente -clichê.
N.° 389.589 - Sodival Sociedade de
Divulgação Industrial e Comercial Ltda.
- Apresente clichê..
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Relação dos pedidos de priviléO termo 122.767 - Modelo imitisN.° 110.155 - Time Iloover Co. reação - Processo para tornar,
Ciai para allovo tipo de calçado» de gio de invenção, modelo de utili- - p rivilégio de invenção - Coma- interrugáveis peças de vestuários
Hojinte Ota pontos publicados em 15-12 dado desenhos o modelo industrial, trole elétrico para aspiradores ou partes 4Ias mesmas.
de 1961 as reivindicações num total de apresentados no período de 2 a 15 de pó.
110.175 - Millus -Coménio
à pontos.
do maio de 1059.
N.° 110.150 - 'lhe Itoover Co. o Itolástria ode Roupas LI da. O termo 65.675 - Modê.lo de utiN.° 410.135 - Romualdo Ber- - Privilégio de invenção - Man- Modelo de utilidade - Novo moo
lidade para 41.1in revolver autornatico Imiluzzi Itegazzi--.-- Privilégio do in- gueira e chave comutadora con- ciclo de fecho para poria. seios.
Tsutonnt
Yasuda
ponde brinquedo> de
venção - 'Novo processo do ali- dutoras de corrente eleirico.'
N.° 110.176 - salva tome
tos publicados em 18-12-61 estabelecido mentação das caldeiras.
NP 110.157 - Time lIoover Co. miani - Modelo de utilidade ein S. Paulo.
--- Privilégio -do invenção - Man- Novo modelo de cigarreira autoN.° 110.1ar,
Asot Agoplan
O termo 63.99 - Priv. invenção
•
poro çProcesso c aparelho para a sc,-- Modelo do utilidade - Churras- guelra extensível elètrieamente má t toa.
condutora.
N.° 110.177 - Fuller 11.1:111Ufare lorradeira doméstica.
unem e moenda simultáneas de produ- queira
N.° 110.158 - The Iloover Co. turing CO. - Privilégio de inven. 7\r .0 110.137- Nelson Feri-landes
'g os vegetais animais» ch: Carlos S.F.
Asoi_ ção - Dispositivo para autonióvel.
jove1n:J/2
--Privilégio de invenção - Novas Diez de Sollano pontos publicados Lm
N.° '110.178 - Vyzkumny A.
18-12 .61 as reivindicações num total oLsposleOes construtivas em fecha- radores de pó.
N.° 110.159 - 1-Ymbrica Italiana Zkusebni'neteckly Ustar-- Prividuras para portas de autos em
de 26 pontos.
Magneti, Marelli S. P. A..- Pri- lé g io do invenção - Aparelho reO termo 86.563 - 11/44-m.leiro de" uti- geral.
lidade para Novo Modelo de SeparaN.° 110.138 - Gecidio Fonseca vilégio de invenção aperfeiçoa- -gislrador oleiro magnético.
N. 0 11C.179 - Montecatini SO'"
dor de fios para tecelagem manual - Privilégio de invenção - Em- mento" 'em dispositivos de comande Sajiniii Ishiwa pontos publicados em prego , de inhilddores e prole teres do especialmente . comuladores para ejeta Generale Per 1:Industrio Mi- •
18-12-61 retifico o inicio do 1» ponto: (10 corrosão com relação • ao ao limpadores de parabrisas funcio- iteraria o Chimica e ' Karl Ziegler
Novo modelo de s:porador de fios para Oco e cobre em. soluções aquosas nando duas velocidades.
- Privilégio do invenção N.0 110.160 - Vy-zkumny A. liculas e artigos fabricados a base
tecelagem manual Caracterizado por mie ácido chlorich•ico.
(luas chopas alongadas dotadas de rs•
N„0 110.13o - Ernesto de Abra- Zkusebni Letecky Ustav - Privi- de polímeros alfa olefinicos imgos paralelos transversais cujos rasgos, m() - Privilégio cle invenção - légio- de invenção - Detetor de p ermeáveis a gases vapores graxos
•rc.
torsão magnelostricilivo.
o simiares,
O termo 121.055 modelo - industrial APerfeiçoamentos eirm puxadores
N.0 110,161 - TheBix Soai
N.0 . d to, -180 - Ilidrotecniea Copara
janelas
do
correr
e
similares.
para' eOriginal modelo de criadeira para
Corp - Privilégio do imo-e:não - mercial e Industrial Ltda. - Priaves.>" de Avetex Industrio de Artefa- -NP 110.110 - Teleco- Tralamento de - Superficie com con- vilégio de invenção - AParellio
tos Avicolas Ltda. pontos publicados municaions Iteseareh Limied
invenção - .Aperfci- ereto boturninoso oucole e Pros dosador a seco para fluossilicalo
em 18-12-61.
do sódio.
em
ou relativos a dis- cesso.
çoamOn.1.os
O termo )7.376 - Modéloindustrial
o 110.162 - Noye Sassaki
ce N.°.
N.° 110.181 - lhlefonso Valpara eNovo c original modelo de po- positivo:s telefônicos. il•-•8‘
Modelo kle utilidade. - NOvo -mo- carcel Iteonl - Privilégio de inxacIoi de Mctalurgica Paulista S.A.
N.o 110.111 - Masa° Risamori dele de quadro para guarda de
venção - Aperfeiçoamentos em .
pontos publicados em 18-12-61 retifi- - Privilégio do invenção - Ator- objetos de odensílies• de cozinha.
dispositivo
para encher e calibrar
co o L. ponto: Irovo .e originai mo- felebamentos em galinheiros.
N.O 1 .1 0.:1 63 - siemens
coimaras de ar.
delo de puxador caracterizado por ur
?» 110.112 - C. P. R . ConfeeALtiengesellschaft - Privilégio
NP 110.182 - Umberto Forconstituido por duas barras redondas eões Francesas Reunidas S. A. Inredimem; paralelas entre si que são dústria O Col 11 éPei O Privilégio de invenção - Processo para a ciotti - Privilégio do invenção - fabricação
•
de condensadores elé- AParelho extrator' a solvente para
concordadas com a alça ou propria- (l iiivciio - Aperfeiçoamentos
tricos auto recuperantes.
óleos vegetais. - mente dito na fornir; de uma semi he- eio • ma
N.0 110.101 - Siemens liaisN.° 110.183
liée.
The Goo Lyear
N . ° 1 1 0.1 - :Mord dos San- Lo Aktiengesellschalt - Pri\ Régio Tire ççc Rubber Co. - Privilégio
O termo 88.453 - Priv. invençâo
tos
Drumond
e
Roberto
JopPert
de'
•
invenção
-Con
n
pai% alam máquina de embaralhar cordesador ,.elé- de invenção - ç o mp osio5es Polisas de jogar» de Mendel Kelman pon- Marlin - Privilégio de invenção {rico em particular com estojo ,ine- meras.
Aperfeiçoamentos
na
fabricação
tos publicados cm 19-12-61 as reivintático cilindrico.
N.° 110.181 - The- Goodyear
dicações num total de 5 pontos e es- de tarugos o vergallgies redondos
N.° 110.105 - Siemens
Tire S.; Rubber Co. - Privilégio
e aparelhagem que o realiza.
tabelecido no Est. Guanabara.
ke Aktien gesellschaft - Privilégio de invenção - Processo de Iam-mil-N.0 110.144 - Nicolino Gu ima- cle Invenção "-- Processo para en- nação,.
O termo 95.822 - Priv. invenção
pari, Motor Hidráulico acionado peic: r5es Moreira - Privilégio do in- velheoimento . articifial dos conN.°*11 0.13 5 Valle Permovimento Jos ondas» de Abel Leonel venção , - ,Aperfeicoamemitos -em densadores chaMados de papel me- moldes - Modelo .de utilidade
Corroa pontos publicados em 19-12-61 fornos nata produção do ferro estaiN. p 110.100 Siemeos liais- Uni modelo de roupas de banho
deposiialo cai 18-7-57 e estabelecido ponja.
salvavidas flavalfer.
n Et, Guanabara.
N.° 110:145 - .A t I allto S. -‘• 111- Jmo Aldiengesellschafl - Privilégio
N.° 110.186 - John ConstantiO termo 105.083 - Páv. invenção dústrlao Médico Odoidológiens' - de invenção - Processo para faparo Purgador Recupera- Modelo industrial - Nova configoi- bricação de uma foliã capacitiva p esco - Privilégio do itivenert0
dora pai InstaLção de Refrigeração> ração externa de cadeiras para ga- com tira . conectora• de corrente Construção executada exelluslvamente por oleio
pedras ocas Ou
de Currier Corp pontos publicados em b i netes dentários.
•
,
para .condensadores clectroliticos. gm-aude tamanho»
19-12-NI clt.posiado em 10-9-56. N.° 110.110 -L-• Manto S. A. In-.
NP 110.107 - Siemens HalsN.0 110.187 - Siemens
HalsO tenno 105.970 - Priv. invenAktiengesellseliaft - Privilégio
ção pa ra «Aperfeiçoamentos em ou re- Mi-Irias Médico Odontológicas - ke McI iengesellschaft -- Privilégio
Nlodelo
industrial
Nova
confide invenção - lide de COnfactos de invenção - Reto do contactos
lativos a sistemas de zidonararuto c
arrasto planejados para aparelhos ec guração em assento para cadeiras do tubo protetor.
de tubo protetor.
N. o 1 10.108 - Keller c3; Enapgravaçáo e rrp;od liÇ (50 dc soai» GC odontológicas.
N.° 110.188 - Aluminium InNP 110.147 - Marcos Scliar
Clocilamprnfabrielzen
jrlciiClM1111. - Privilégio de in- dustrie Aktiengesellschaft - PriN.V.. Philips
pontos publicad s em 19-12-61 .estabe- Modelo de utilidade - 13orne pan venção - Veículo para traospor- vilégio de invenção - Procc.sso
lecido Iam Ilalrndo.
lar material a granel .em parti- para operar mula instalação de aloO termo 106.047 - -Priv. iavfnc;.o
N.° 110.118 - Caetano^ Lops -- cular caminhão de lixo. •
para eFuso central pzira troca, discos:. medeio rio utilidade
NP 110.109 - Pertrix Union mie)
Eajes Ore
.').110.189 - Accumulatoren
N(
de N.-V. Philipa Glcseilonipenfabriekeu iahi-iradims too tijolo:o
GesellsChaft, N iL Beschrankter Haf- Fabrik Aktienge.sellschaft Pripontos pi,bliçados em 19-12-61 estabe.
Nel,son Magalhães long - Pii vilégio de invenção - vilégio de invenção - Processo'
N.0 110.1 '19
lecich.: , na Manda.. para et• itar a oxidação do oleiro
,e ut
(.1
Modolo
-- Protetor Colida galvanlea • primária.
O .:érino .195.334 - Priv. invençáo
N.0 110.170 - FricilrOO Rein- dios mo!dallos negativos pertencetr
de
baterias.
para <.Pre estnoio de- freqüência tiltiv,
rich Stradtmann
Privilégio- de
a acumuladores de chumbo.
N.o 110.150 - Roberto Loureiro invenção Dispositivo para fa- tasNP
elevada com filtro de faixa formado de
. 110.190 - Daimler .Bena
circuitos tanque lambra 2 por exem- Pomes - Pri\. ilégio de invenção - bricar tubos soldados em espiral.
Aktiongosellscliaft - Privilégio lp •
Sbrigos públicos robercie.
plo, paro ;: recepção das faixas z1
N.° 1 10.1 71 - Eng. Dimas de invenção - Mecanismo do mudanIV e Vs. de Teleftniken
110.151 - Nelson Magalhães
pootos publicados em 20.12 - - Modelo - de utilidade - Niiv0 Melo Pimenta - Privilégio de in- ça do velocidades própria em par- •
venção - Aperfeiçoamentos em ou ticolur para veículos automotores
de 1961 as reivincl icosõ, s num total de melei -de elelrola.
relativos a escapamentos elétricos com dois jogos do rodas planetá•
6 pontos,
N.° 110.152 •-•- Eherbard Theo- para. relógios..
rias e uni circuito hidrodinamico
O t:ra.0 120.793-=. Modelo de uti- dor Gottfried Steyer - Modelo inN. 0 110.172 - Frau/. Plassere ant aposto.
•
Eclode para :Novo tipo de desintupclor dustrial - Aparelho copiador a
Jusef Theurer - Privilégio ^ de inNP 110.191 - Minnesota Mining
:le Lticiano Macri pontos pu- base de gelatina. •
.
venção- Instalação para levan- And -Manufacturing Co. - Priviblicado: em 20-12-01.,
110.153
Moi2és
Dorfman tam' vias férreas.
N.°
tégio de' invenção ^ - _Cabeçote
O térnu 125.019 - Modelo Indusindustrial - Nova aPreN 0 110.173 - São Paulo Alpar- transductor.
iria] par., ,.:Novo tipo de *aparelho pigatas S. A. - Modelo cio utilidadê
N.0 110.192 - Erich Trautveter
cador de lcuomes> d,. losef Duft pon- S ent aC ã0 de poltrona reclinável.
N.o 110.151 -. Indústrias Reei- - no° desenho para solado , de - Privilégio de invenção -^ TemI as publicados em 20-12-61.
.
pa de fechamento para garrafas.
ri que se refere o ar- fon Ltda. - Privilégio de inven- calçado.
igo 23 2.° do Código da Proprie- çíio - Nevo sistema ds-• COmposi- , N.° 110.171 - Vinício Soares N.° 110.103 - General Motors
Fi000iredo - Privilégio de ia- Copia - Priviléglo de: JAxenção
cri.o m l m lonas de freios.
IOclç loilto-r1411:

•
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N.° 110.233 - Sondo: S.A.
N.° 110.256 - Hertnann Zahn N.° 110.215 - Geselischaft Fuer
.Privilégio de invenção - "Processo de Modelo-industrial .- "Conformação dá
Linde's e Eismaschinen
.¡
parte superior de um isqueiro".
Zweigniederlassung llól- produzir novos derivados 4 hidroxi
N.° 110.191 - Kefatas A, S. N.° 110.257 -- Síntese Editorlal Li.
,Privilégio de invenção - 1,k:Ôvo lriegesireuth - Privilégio de in- peridinicos do tipo de esteres". .•
N.° 110.234 -- Frit: Engel - Mod, mitada - Modelo industrial "Um;
processo para a fabricação de tia- venção - Mistura de gás de proteção para solda por arco voltaico de utilidade - "Uma original Marmaa novo modelo de estante pbrtátil rara
xantentis.
livros".
• N.° 110.195 - Panmetals And com um Metro:tio de fio nu que hermética".
N." 110.235 - The Goodyear Tire
N.° 110.253 - Ernst Johann Studeé,
funde.
Processes me. ;•-- Privilégio lie
Rubber Co --- Privilégio de inven- Modelo industrial - "Nova confiou:.
N.° 110.210 - Soneto Dite 50venção - Construôão de filtro.
ção -- - Aparelho para encher parai- ração plástica de chocolates, balas ç
Ihlic S. A.- ejete D'Exploitation de
N.° 1-10.196
.
' Privilegio de invenção - Processo euillus F(SETAF) - Privilégio de máCcos de nylon automaticamente apos c nage neres" .
N.° 110.259 ...0 Ernst Johann • Stii3ez.
para -a prodiição de celulose de alta invenção - Processo para o des- a cura dos mesmos".
nbrarnento de madeira e material •N.° 110.233
The WM S Merrell - Modelo industrial .-- "Nova corill-,
qualidade.
"Co .n- guração plástico de chocolates, laias è
Co - - Privi/égio de invenção
N.0 110.197 Olin Mathieson obtido.
N.° 110.217 •-- Barro Stuckert - postos omino alcoxi fenir.
congêneres".
Cliemicat Corp - Privilégio de'inN.° 110.237 -- Union Carbide Corp
N.c 110.260 - Nestor Fortunatp
venção - Composições a base de Pr•ivilégio de invenção Dispositivo rIO comando para o registro - Privilégio de invenção - "Processo' da Cruz - Modelo de mi/idade .-:
dj etit estjihestrol.
N.° 110.198 - National . Lead de tempo de estabelecimentos fa- de esticar matéria termo plástico laia- -Uma tampa ou abafador provido elt
xialmente".
câmara para aquecimento dágua".
Co. - . Privilégio de invenção - bris.
N.° 110.•218 - Farbenfabriken
N.° 110.233
Bendix Aviatiou
N.° '110.261 - Sociedade Paulist
Almofada para hibrificação em
maneis usados em estradas de Bayer A.ktlengeselischaft - Privi- Corp - Privilégio de invenção de Artefatos Metalúrgicos S: A. -n;
légio de invenção - ,Processo de tema de suprimento de. gás consbustl- Modelo industrial - "Novo .niodel.,5'
ferro.
N.° 11(/.199 - Luís Carlos Dias produzir revestimentos pinturas vel".
de cabo pára talheres".
:
Lima - Privilégio de invenção - películas impregnações e similares
N.° 110.239 - Dias Pfizer 5 Co
N.° 110.262 - Sociedade Paulista
Alças para a sustentação de sacos
N.° 110.219 - Farbenfa Briken Inc - Priv. de invenção - "Agen- de Artefatos Metalúrgicos S.A,
de papel.
Modelo industrial - 'Novo desenhei
Bayer Aktiengesellschaft -. Privilégio tes terapeuticos-;
N.° 110.200 - Jamil, Janxis
N.° 110;240 F, Hoffmann La ornamental para cabo dc .talheres".
de invenção - 'Processo de produzir
Privilégio de invenção - Máquina materiais leves da natureza sólida ou koche 5 Cia. SOcieté Anonyrne fF.
N.° 110.263 -, Naufal S.A.'
de tombar gradear e carpir.
.
elástica".
Hoffmann La RoChe t, Co Aktiengt- portação e Comércio. . -• •Priviiégio eg
N.° 110.201.-j-- 'rufio Corbani N.° 110.220 - Farbenfabriken Bay- selichaft) - Privilégio de invenção - invenção - "Processo para a purifi-i.
Privilégio do invenção - Porca de er AktiengeselLschaft - Privilégio de "Processo para a preparação de 1,4 cação de esteres acrilicos c metacrilico
segnrança de trava monto automá- invenção - 'Trecoso. de produzir • pin- benzodiazepino 4 óxidos".
procedentes de pirolises".
tico...
turas insolúveis".
N.° 110.241-- Wertern Electric Co
N.° 110.264 - Naufal S.A. impor
/10.202 - Veta EletropaPrivilégio de- invenção tação e Comércio - Privilégio de iq'a;
N.° 110.221
Telefunkeia GMBH Incorporated
tente Ltda. - Privilégio deinven, - Privilégio de 'invenção r- "Disposi- - 'Rede de emparelhamento de mim- venção ---. "Aparelho purificador de
..
C ãO -- Aperfeiçoamentos em co- ção de acionamento em aparelhos de pedancia".
esteres ' acrilicos e metacrilicos".
'
mu tadores.
N.° 110.265 - Takashi Suzuki MS,,
N.° 110.242 - Olin Mathieson Chesom magnéticos".
N.p 110 .203
sigismundo BoN.° 110.222 - Telefunken BMHB inical Corp - Privilégio de invenção saaki Shinda Misashi Mi é Eiichi Ni f
hor
Privilégio de invenção - - • Privilégio de invenção - "Proces- - "Mecanismo de parachoque".
kaido -- Privilégio de invenção -,-'
Aperfeiçoamentos em bombas.
N.° 110.243
Shunsaku Kotiudal "Alarme contra assalto em veículos;
so para sincronização de filmes sonoN.° 110.204 - Gustavo TecnIoli ros e de imagem' separadamente- proje- - Mod. de utilidade - "Um novo motorizados".
f1
N.° 110.266 ,-- Orniex S.A. • Orga- Privilégio de invenção - Novas tados para sua exibição simultânea-. tipo de levantador ou macaco: . para
nização Nacional de Importação e Ex...'
disposições eni porta eletrodo para
N.° 110.223 - Telefunken BMBH veículos".N,0 110.244 --- Jiro Tetsuya - Mod, portação - Privilégio de invenção --,!
solda elétrica.
- Privilégio de invenção - -"MecaN.° 110,305 - FIcissnern Sz, Co. Wsmo para movimento de, portadores de utilidade - "Um nOvo modelo de "Processo de obtenção de einbalageá
GMBH. .- Textilroaschinen - de som gravado em particular de porra r.mpliador para an,áquinas fotográficas". destinadas a produtos em pó de arti:;
N.° 110.245
Tre 'Sol Trefilmfic gos resultante".
Privilégio de invenção - Secador magnetogramas".
/1
com tambores peneira para..veús - N.° 110.224 Food Machinery and de Solda Ltda. - Privilégio de inN.c? 110.267 - Canadian Ingersoll(
de carda fibroso.
"Aperfeiçoamentos em fios Rand Co Limitcd -- Privilégio de ia-;
Chemical Corp - Privilégio de inNren- venção
venção - "Cabrestante para a descar-1
N.° 110.206 - José Kertes - ção - "Composições: herbicidas seleti- de solda".
-.;
,,
Privilégio de invenção Invólu- vas".
N.° 110.246 -- Fritz Kuert - Priv, ga de toros de madeira".
cro ou bolsa para líquidos ou ,ar N.° 110.225 ;- Stamicarbon NV.,
N.0. 110.268 - N V Philips Gloel.i
de invenção - "Dispositvo espremedor
de material sintelico ou plástico Privilégio de invenção - "Contrede de de pastas em bisnagas".
lampenfabrieken - Privilégio de iri.
com fecho automático.
N.° 110.247 - Patiãno Saltam, e venção - "Aperfeiçoamentos ' em cfz.e„
temperatura no processo de preparnção
P 110.207 - Lucian Davidson da ureia . de uni aparelho para efetuar Taufik Sultani Junior -- Privilégio de relativos. a fabricação de telureto cie,, I
invenção - "Nova cadeira".
cadmia de alta resistancia ohmica pai:A'
e Jononel Monotescu - Modelo de este controle de temperatura".
1\1-° 110.243 - Michele Venerito uso em dispositivos semi condutoits on,
utilidade - Escova com cabo ar, k,
N.° 110.226 - Ciba S.A. -. Pri- - Privilégio de invenção - -"Aperfei- dispositivos foto sensíveis".
ticulado.
vilégio de invenção - "Processo para çoamentos eai guarsiições para bacia
Sociedade Técnic9.
N.°
N.° 110.208 Dunlop Rubber110.269
o fingimento ou estampagem de mate- sanitária".
de Hidráulica San Privilégio de InCo. Limitei-1 - Privilégio de in- riais polihidroxilados".
N.° 110.249
Metalúrgica Joter venção - "Moidador impfessor rotavenção - Aparelho para fornecer
N.° 110.227 Ciba S.A. - Pri- Limitada Modelo de utilidade - tivo para a fabricação por compress0
material em forma de fótha a uma vilégio
de invenção - "Processo para "Nóvo tipo de bomba centrifuga flu- e impressão por rolagem de peças tu-,
máquina de fabriz,ar pneumáticos.
t
• N.° 110-.209 - Richards Wileox a fabricação de corantes da série das tuante de dois ou mais estágios"..
bulares ou de contorno fechado".
Manufacturing Co. - Privilégio antraquinonas mudas de ácido peridlN.°
110.250
Metalúrgica
Joter
N.°
110.270
Sven
Anders
Norea
do invenção - Mecanismo de ve- earboxilico e ftalocianIna". Limitada Modelo deutilidade Privilégio de invenção - "Máqui,
N.° 110.228 - Apesa Equipamen- "Um novo tipo de boni' bri flutuante -na rotativa
lildroulica".
dação para painéis divisórios motos
Elétricos
Ltda.
Mod..
utilidade
N.° 110.271 - 1Vlagnesiwn Elektron'
vediços portas e semelhantes.
com contra pêso auxiliar".
"Novo
mecanismo
de
acionamento
N.° 110.210 - Imperial ChemiN.° 110.251 -- João Maria Souza Limited - Privilégio, de invenção -cal Industries Limitecl - Privilé- de interruptores".
Lopes - Mod. de utilidade "in78vo "Introdução de zirconto em raagneso"N.° 110.229
Domingos Crenitte protetor de ou para chuvas".
gio de invenção - Novos ‘ corantes
110.272 - Fernando Aguelo
e processo para tingir com êles. - Privilégio de invenção "Nova
N.° 110.252 - Lourenço Perrottl Alvira
Privilégio de Invenção
configuração
de
ferraduras
para
aderN.° 110.211 - Rádio Corp of
- Privilégio de invenção - 'Bloco "Instalação de auto iluminação de moAmérica - Privilégio de invenção no
giratório de • conjugação para bondas toveiculos para evitar ofuscação e II
N.° 110.230 --- Polycell Products de compressão".
- Montagem de'catodio para válrodovias".
Lirnited - Privilégio de invenção vulas eletronicas.
N.° 110.253 - Fieliner 8 Co ÇMBH
N.° 110.273 - Cerâmica São Cris"Aperfeiçoamento
em
pintura
a
tempe- Textilmaschinen .-- Privilégio de in- tóvão Ltda. - Privilégio de invenção
N.° 110.212 - Zubul Gewero Privilégio éle invenção -• Fores ra tinta ou composições semelhantes". venção - "Disposição parn tratamen- - "Recipiente cerâmico isotérmico".
artificiais vita em 'matéria plás.- . N.° 110.231 Societé Nationale to e úmido de material fibroso -granular
N.° 110.274 - Indústria de Propa.
tica.
D'Etude et de Construction de Mo- ou em forma de fita". •
ganda R R Ltda. 2-- Modelo indusN.° 110.2/3 - Indústria Meta- teurs D'Aviation - Privilégio de inN.° 110.254 -- Majora de CeyVa
lho trial - "Conjunto peças com disposilúrgica Gazola .Ltda. - Modelo venção - ,"Tubulação termo .propul, Chaves - Mod. de utilidade - Nervo tivo para afixar cartões de . preços de
industrial - Ornamentação rdá, L siva de funcionamento periódico con- modelo de- indicador elétriçO de Ingá-, mercadorias em estabelecimentos co-ticaplávebosdhr-. vindo ito funcionamento de um eixo res para cinemas e teatros'..
merciais".
N.° 110.214
Indústria Meta- em rotação e sua 'aplicação particular
N.° 110.255 -- AntOnio Riba Mirai- N.° 110.275
Ana Maria Relnief,
lúrgica Gazola - Ltda. - Modelo aos velames giratórios".
- Privilégio de invenção - "Aperfeil
les e Jorge Mora Pranettiea
indutsrial
Perfil .de contorno-e
N.° 110.232 ..-- José Maria Ferreira de invenção - "p1spoewv.9
lryta. çoamentos em os: relativoS a cOletctIg
• ornamentação plástica de cabos cle Nato - Privilégio 4e invea4ãO,
fil4
geia de roupa adaptável a MtpierSie çij 4rIcreocatos para por,tadores
talheres.
fi Similares ,;;
-••
tpcos",.
• - "Carteira de •contrõTe de , p"agargers".
•
.
Aparelho para retirar cubos de
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N.° 110.276 Eversharp Inc Privilégio de invenção - "Aparelho
de barbear que recebe 'lâminas de um
carregador".
N.° 110.277 - LInion Carbide Corp
.- Privilégio de invenção - "Processo
e aparelho para o achatamento de tubo
termo plástico rígido".
N.° 110.273 - Libbey bViellS Ford
Glass Co - Privilégio de invenção
"Processo de resfriamento de uma :o:rida de vidro em fu.são e for.i3o para
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transportar uma quantidade va
N.° 110.317 - Farbenfabrikei 11 N.° 110.341 - Olin Mathieson Chie.
riável de fio de trama que inse Bayer .Aktientegellschaft - Priv . mical Curp - Priv. invenção «Purirido em uma uldidura con.stitu invenção "Adesivos".
ficação de Ciano Cobalweita»
um integrante mais ou meno
N.o 110.318 - Ronaldo Barbas a N" 110.312
Arthur Herbert Ore.
fundamental de um tecido".
- Priv. invenção "Aperfeiçoa - lich e Hector Warlace Griswotd N.o 110.297 - General Electri mentos em letreiros números e de - Priv. invenção (Pano não tecido st.
Co. - Priv. invenção "Aperfeim corações luminosas".
melhante a um tecido»
çoamento em motor de polo co
N.° 110.319 - Pirelli Sciiété Pe • N9 /10.3-13 - Board of Supereianel".
Azioni - Priv. invenção "Cab () soes of Lousiana Sinta University .Alid
N'.° 110.298 - General Electri elétrico de alta tensão provida Agricultural /Ind Mechanical Colteqe
Co. - Priv. invenção "Aperrei de enfaixamento de blindagem
Priv, invenção «Processo e apareçoamento em meios detetores d entre o dielétrico e ao meno s lho para separar misturas de materlefe
vazamento".
uma das partes metálicas ao grossos e finos»
a sua execução" .
N.o 110.299 - General Electri cabo":
Nó 110.344 - Deni Azzotai -' N.° 110.279 - Packard Ralph MenCo. - -Priv. invenção "Aperfei
N° 110.320 - The National Cash Mod. em
utilidade
g dae «Uma combina ç ão de
cri Soziedad Anonima Privilégio de çoamento
em método e aparelha Register Co - Priv. invenção «Cáp- espelho retrovisor sinaleira
para v.i.
invenção - "Um est6jo para tanque
Contendo óleo e processo de fa- colos
tubular de tinta para lapiz.eizas de bo- gem para carregamento de uni sulas
daães revestidas de aqueciment brica-las»
N9 110.345 - Pechincy Compaqlinha".
1\1 9 110.321 - Solo Cup Co - Priv. ule cie Produts Chimiques et Eirctroper fio".
N.0 110.280 - 'Vieira Materiais de
NP 110.300 - General Electri invenção (Dispositivo transportador metallurgigue ePriv. invenção tProzes.
Engenharia e Instrumentos Reproduções Co.. - Priv. invenção "Aperfei de ar comprimido para copoa de pa- sc.n
de fabricação eletrolitica do'Tene
e Ampliações S.A. - Privilégio
çoamento em motor elétrico d pei ou similares.
invenção - "Aperfeiçoamentos repro- baixo custo".
N° 110.322 - The Chernstrand Corp talo»
N 9 110.346 - F Dei Nero 5 Cia.
duzidos em coldoscopios".•
NP 110.301 - Cahunet & Hecl - Priv. invenção (Tingimento diferen- Ltda." . - Priv. invenção ellóvo embaN. o 110.281 - Carlos Johanes Inc. - Priv. invenção "Tubo com cial de combinados de fibras de Ia e lagem»
Preusche - Priv. Ge invenção aletes radiadores postiças".
fibra de polimero acrilonitrifica).
N9 110.347 - Nelson Mac>, "Fechador semi automáticos para
N.
0 110.302 - G.
Pfaff A G N° 110.323 - Metaligesellschaft Priv. invenção (Aperfelçamncrito.s em
portas de dobradiças com eixo - Priv. invenção "Máquina
para Aktiengesellschaft - Priv. álvenção toca Discos»
.
vertical".
«Processo para feisfata,çâo de metais» N7 110.348 - irmãos Ma=att. Ltda.
costurar
e
serzir°'.
N.° 110.282 - Alfred Teyjoyits
Nó 110.324 - Miles Laboratories -- Priv. invenção eNeva Cápsula para
N.
o 110.303 - G M Pfaff A G
- Priv. invenção "Um bico para - Priv. invenção "Dispositivo de Inç - Priv. invenção «Composição de garrafas»
latas".
Nó 110.349 - Dionisio Denadai enrolamento para máquinas de Diagnostico».
N. 0 110.283 - Egidio Di ViziO costura".
N9 110.325 - A/uminiani Industrie Priv. invenção (Dispositivo ccetader
- Mod. utilidade "Um novo moN.o 120.304 - Leo Ubbelhode - Aktien Gesellschaft - Priv. invenção part chapas metálicas e similares»
delo de chuveiro para adaptação Priv.
«Processo de máquina para a fabrieaN u 110.350 - Joaquim Ribeiro 13as•
invenção "Processo e apa- eão
em torneiras".
de tiras metálicas perfiladas»
tos - Priv. invenção «Aperfeiçoarelha
para
encrespar
filamentos
NP 110.284 - Marcolino de de polimeros termopLá
N9 110.326 - Paul Amor Owren mentos em chinelos»
..sticoS in- - Priv. invenção (Reagente pa
Souza Gama - Priv. invenção
.a o
sintéticos".
N9 110.351 - F Dei Nene E, Cia.
"Aperfeiçoamentos em marimba". teiramente
N. o 110.305 - Sieraens & Halske econtrole da coagulabilidade do sangue Ltda. - Priv. invenção (AperfeiçoaNP 110.285 - John & WlVf Burt Aktienbesellachaft - Priv. inven- processo para a preparação do "imano mentos em embalagem para lãmpeedas
N° 110.327 - V N V Philips Glom- elétricas»
Limited - Priv. invenção "Aper- ção "Detector de germânio".
feiçoamentos , era ou relativos a
N. o 110.303 - The Chemstrand lampenfabrieken Priv. invenção N° 110.352 - General Electric Co
estantes para o armazenamento Corp - Priv. invenção "Aparelho «Aperfeiçoamentos em ou relativos a - Priv. Invenção 4.Aperfeiçoatecrito
processos de produzir composições pa- em dispositivo assimetricanteate conde artigos especialmente cilin- para dosagem ele .flu"dos".
ra agir sóbre o crescimento de plantas dutor»
dros".
NP 110.307 - Metallgesellschaft e composições produzidas por tais proNP 110.286 - Automatic TeleN 9 110.353 - General Electric Co
- Priv. inven- CPSECS.
phone, & Electric Co Limited - Aktiengeselischaft
- Priv. invenção 4r-Aperfeiçoatocuro
ção
"Processo
para
a
proteção
N°
110.328
Rádio
Corp
of
AmePriv. invenção "Aperfeiçoamentos contra a ferrugem por meios
dispositivo assimetricameuee coade rica - Priv. invenção (:Circuitos am- em
em circuitos die geração de pulsa- fosfato".
dutivo»
plificadores
simétricos.
ções".
110.354 - General Electric Co
N.° 110.308 - Metallgesellschaft Nó 110.329 - Merck El Co Inc - - No
N.o 110.287 - Societé Anonyme Aktiengesellschaft
Priv. invenção (Aperfe.eceunnto
Priv.
invenDes Manufactures Des Glaces Et ção "Processo para a, obtenção de Priv. invenção «Processo Químico pa- elT1 dispositivos semi conrheelees e me.
Proeuits Chirnique de Saint Go- r evestimentos de fosfato sôbre ra produção de dioxidos orgânicos)
todos de fabricação dos mesmos»
N u 110.330 - Mckee Development
bain Chauny & Cirey - Priv. in- metais".
Cor Priv. invenção (Processo para /P 110.355 - Carlos Horade Amevenção "Aperfeiçoamento no fa- N. o
ro Salgeiro dos Santos Gaio - PrPv.
110.309
Record
capas
brico continuo de vidraças a par- para Automóveis S. A. - Mod. controlar a qualidade de polpa»
invenção (Máquina aperfeiçoada para
9
N
110.331
E
I
Do
Pont_de
Netir de uma fita de vidro".
o
Industrial
"Nova
configuração
ormours And Co - Priv. Invenção .- fabrico de ladrilhos de vidros e cle
NP 110.288 - Metalúrgica Joter
em capota para moto- «Aperfeiçoamentos em ou relativos a outros materiais termoplásticas)
Ltda. - Mod. utilidade "Un novo namental
N 9 110.356 - Solvay 6 Cie - Priv.
netas".
geradores de onda de linha»
tipo de bomba flutuante com moN. o 110.310 - Record capas para N° 110.332 - Harry Frederick Invenção (Aperfeiçoamentos em procestos elétrico de indução".
sos de oxidação pelos cloriton
N.° 110.239 - Nfis Anders Lan- Antomóveis S. A. - Mod. utili- Gatward - Priv, invenção «Aperfei- N° 40.357 - N V Phillips Groeli.dade
"Armação
articulada
suporte
çoamentos
em
bolsas
e
caixas»
nart Wikdahl - Priv. invenção
N° 110.333 - Moulton Develop- lampenfabrieken - Priv. invenção "Processo e aparelho destinado a de capotas para motonetas".
«Aperfeiçoamentos em ou relativos a
NP 110.311 Record capas ments Limited - Priv. invenção (Aper- uma composição para o combate a
fazer separação de suspensões fifeiçoamentos
em
ou
relativos
a
juntas
para
automóveis
S.
A.
Mod.
brosas em hidrociclonas".
micro-organismos»
"Capota articulada para Universaias ou cardam»
NP 110.290 - Pompeu Gardino utilidade
N u 110.358 - Tire Eimco Corp Nó
110.334
Anton
Fejes
Priv.
motonetas
e
similares".
Priv. invenção "Nova ligação
invenção «Mina para lapis de bola com Priv. invenção (Dispositivo de alinhaN.°
110.312
Svenska
AckuC.'e amortecedor para ônibus e camento de .faixas»
mulator Aktiebolaget Jungner - fecho de válvula»
rhinhôes".
Ne, 110.359 - Robert Gurghzle 9 110.335 - Alexandre Lisnik 1\1
Priv.
Invenção
"Material
finaN.o 110.291 - Romeu Vitali Mod utilidade «Original Moda:, de Priv. invenção eFerrolho Provido de
mente
poroso
e
processo
de
faMod. utilidade "Freio duplo de , bricá-lo".
relais de arranco para unidades sela- Imã»
iegurança para veículos".
NO
N 9 110:360 - Peças Muvitop de fs.
das
de geladeiras»
110.313 - América CyaNP 110.292 - Mário Scares - namid
N 110.336 - General Electric Co bric-es Ltda. Priv: invenção 4-AperCo.
Priv.
invenção
idod. utilidade "Calçado Articu- "Reagentes para sintese de pipti- - Priv. invenção «Aperfeiçoamento kiçoamento mu ou relativos a dispo-.
lado para senhoras".
deos e processos de prepará-los". em terminal ou tap para aparelho elé- s.:ção acionamento de 'limpadores de
N.o 110.293 - Minnesota Mitrico enrolado com folha fina e meto- para brisas para autos em geral»
Ding And Manufacturing Co. - N.o 110.314 - Miguel Annun- do para en fabricação do mesmo»
N 9 110,351- Moore usiness FOCIP3
priv. de invenção "Esteres poli- dato - Mod. utilidade "Novo N° 110.337 - Candido Mercante Inc - Priv. invenção *Conjuntos de
mericos 'sintéticos pormadores de tipo çle alimentaCor automático de Carvalho - Priv. mvenção (Telha Multi copiagem gráfica»
de lançadeira de tear".
Peliculas".
N° 110.362 - Montecatine Soc. Cem
Calha' para beirald de talados»
N.o 110.315 - Farbenfabriken N° 110.338 - Heinrich Wilhelra Per 1.'Industria Mineraria e Chimica N.o 110.294 - Vebradeberger
gazport Elerbrauerei - Mod. Uti- Bayer Aktiengesellschaft - Priv. Arnold Schroeder - Priv. invenção Priv. invenção «Composição e herbilidade "Frasco para bebidas" .
de invenção "Processo de produzir «Um nevo modelo de junção para tu- cida a base de 2,4 Bictoro Fenoxi azeN.° 110.295 - Otis Johnson Mc corpos sólidos ou elásticos alta- bulações»
tamida e o seu emprego contra o peaV.Cullough - Priv. e invenção mente porosos de materiais sin- Nó 110.339 - Phillips Petroletim cum .cetis Callis e outras ervas que in"Dispositivo para perfuração de téticos".
Co - Priv. invenção (Poli Etileno pa- Lstam os arrozais»
poços".
N.o 110.316 - Farbenfabriken ra fibras ou filamentos e processo cie N9 110.363 -"Otto Berre: Co Inc
NP 110.296 - Electronica Tex- Bayer Aktientegellschaft - Priv. prepara-lo»
PYiv. inveação (Construção apertil S. A. Eltexsa - Priv. inv. invenção ,"Processo de preparar N9 110.340 - The National Cash f eiçoadá de recipientes de pressão,
rocesso para a Impulsão de um revOtime3atos pinturas películas Revistei Co - Priv. invenção •Dis- Nó . 110.364 - 111etallgesellsc'wft
Priv. invenção
tiengesellschaft
e/2125121421aLÇa_maz___12," GIZO' it_P-40à1,M4
t mitiv9 'LAtÇll'UP.tOr7

160 Segunda-feira 15
(Prof.:esse para facilitar a deformação
a frio de aços de alta liga»
N' • 110.365 - Metallgesellscha ft
Aktiengesellscha ft •- Priv. invenção
«Processo para produzir revestimentos
de fosfato em meais»
N.'
110.366 - Metallgesellschait
Aktiengesellschaft - Priv. invençâo
«Proccqso para tratamento preparatório de peças em particular peças de feiro e • aço para deformação sem desbaste de metais especialmente para s..m
estirc.gein:.
- N'' 110.367 - Siemens E, Halske
Aktiengellschaft - Priv. invenção -(:El.s trocl!o de grade numa válvula de
clesc.;r9a elétrica)
N" 110.368 - Siemens E, Halske
Aktieuge3ellschaft invençãa
«Vãb..ula especialmente para condensadores eletroliticos)
NU 110.369 - Sietnens E, Etilske
Aktiengesellschaft - Priv. invenção
Proc. .s.io para estabelecer contacto
em delgadas folhas de aluminio servindo como camadas capacitivas cie coodensddores com as abas ou bandeiras
de contacto que servem a alimentação
da corrente»
N ' 110.370 - Siemens Ef Halske
Nktiengesellschaft - Priv. invenção
e'Substaacia para impregnação de condensadores elétricos apresentando a
temperatura ambiente uma consistência
eeracea até liquido pastosa»
N , 110.371 - Siemens C, Hai!..1...c
Aktiengesellschaft - Priv. invenção
«Condensador de bobina com folha
plástits desestirável como dieletr:co
em particular condensador com fol!ta
estirada de poliestirol»
tampa".
N. 110 . 396 - Friedrielt bren-

del Priv. invenção "Assento
para veículos a motor".
N. 110.397 - Clevite Corp -Priv. invenção "Composição dc
Cerâmica ferro-elétrica".
N. 110.398 - Stelling Dritg
Inc.. - Priv. inveiA .ão "Tratamento. de esgoto".
N. 110.399 - J &" P Coats LiIlliied - Priv. inveinão "Transportadores laterais".
N. 110.400 - Magnesimu Elek1 ron Limited - Priv. invenção
"Ligas a gase de magnésio".
N. 110.401 - N. V. Philips'
Glocilampenfabrieken - Priv.
invenção "Aperfeiçoamento s em
ou relacionados a colunas de fracionamento de gás".
N. 110.402 - Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag - Priv.
Invenção "Forno rotativo com permutador tubular de calor e processo de permutação de calor".
N. 110.403 - Weyerhauser
Timber Co. -- Priv. invenção
"Processo e aparelho para a produção de feltros por secção".
N. 110.404 - Kurt Steinhauser
- Priv. invenção "Corpo Magnético Para embreagens de transmissão electromagnéticas com um
corpo de ,bobina de excitação ou
jôgo de bobinas de excitação a
ser engastado com auxilio de unia
massa de enchimento numa ranhura anelar".
No 110.405 - Telefunken O.
M.B.H. - Priv; invenção "Aparelho emissor receptor".
No 110.406 Telefunken G. M.
B.H. - Priv. invenção "Processo para manipulação de aparclhos para gravação e produção
de som com porta fonogramas
korma de fita em Particular apa
relhos de som ma4gOticos"...
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N. 110.407 - Telefunken G. venção "Aperfeiçoamentos Cm
N. 110.331 - Botim & Haat
M.11.11. - Privilégio de invenção composições fertilizantes ou meios Co. - Privilégio de invenção
"Aparelho de som magnético para de cultura sólidos".
"Preparação de copolitneros adidiferentes velocidades do porta
N. 110.418 - Iiuiierial Chenii- tivos para oleos detergentes por
som";
cal Industries Limited - Priv. adição retardada de Comlimero
N. 110.408 - Telefunken G. invenção "Polimerização de etile- ui t rogena d o".
- Priv. invenção "Pro- no".
N. 110.382 • • United States
N. 110.372 Siemens & liais- Steel Corp. - Priv. invenção
cesso e dispositivo para gravação
ke Aktiengesellschaft - Priv. in- "Detetor de poros".
magnética de som".
N. 110.383
Chas Pfizer &
N. 110.409 - Farben fahriken venção "Condensador elétrico".
N. 110.373 - lshikawjima Co. lime.- - Priv. invenção "DeBayer Aktiengesellschaft - Priv..
rivados de dietil estibestrol
invenção 'Processo de produzir Heavy Industry Co. Limite('
materiais sintéticos entrelaçados Priv. invenção "AperfeiOamen- composições para rações animais".
N. 110.384 -- \Vestem Electric
• tos em instalações de pré - aquecide alto moleculav"..
N. 110.110 - Theodor Voss - mento de lama para fornos rota- Co. lncorporated - Priv, invenlod. utilidade "Uni novo modê- tivos. para uso como coletores de Vão "Difusão de vnpor sólido de
material semi-condutivo".
poeira".lo de mesa".,
No 110.374 - Ciba Societé N. 110.385 --• Bolam & Ilaas
N. 110.411 - Vittorio Terraci- Anonyme .Pnv. invenção "Pro- Co. - Priv. 'invenção "Conver,
ni -- Priv. invenção "Escova ro- cesso para a fabricação de novos são de glicosidos flavonodes".
tativa de acionamento hidraulico". benzimidazois".
N. 110.386 Sterling Dru{:
N. 110.412 - ltigesa S.A. Ceinc. -- Priv. invenção "P. acesso
N.
110.375
ciba
S.A.
lulose papel e embalagens - Mo- Priv. invenção "Processo para a de preparação de anilina ici-subs.
dêlo de utilidade "Novo modélo
de preparação ricas tolda no caco".
de mostruário para propaganda". fabricação
N. 110.387 - E. Hoffmann La
em matéria corante".
N. 110.413 - Aluminium \VaiN. 110.370 - Stainicarbon NV Roche & Cie Societé Anonymé' zwerke Singel) C '11 I' II
- Priv. invenção "Peneira curva Priv. invenção 'Processo para a
Priv. invenção "Processo para a para penetrar partículas sólidas preparação de nucleotideos de 5
fluoro uracil o".
obtenção de chapas de alumínio Clil f,tispensão C111 líquidos".
N. 110.388 -- \Vestem Electric
delgadas envernizadas, dotadas de
N. 110.377
Chemie Grunen- Co. lncorporated
- Priv. Invenelevada resistência mecânica".• - tbal (t . . .11 - Priv.
invenção.
N. 110.414 Laraconti Indús- "Processo de fabricaçi-to de COM- ção "Condensador utilizando eletria e Comércio Ltda. - Privilé- postos de penicilina antihistami- trodo produzido por formação de
películas de metal".
gio de invenção "Aperfeiçoamen- na".
N. 110.389 Limitei] --to em rotores de bombas para luN. 110378
Olof Henrik Priv. invenção "AMord
perf ei çoanten,
brificação com líquidos viscosos". Hallstrom - Priv. •invenção "Botos na produção de pentametin,
N. 110.415 -- Metalúrgica Alfa cal de sucção".
matunas
S.A,. Mod. industrial "Novo
No 110.379 - sodeté Des Usi- N. 110.390 - Anua Mendelovimodèlo de fogão".
nes Chrmiques Ithone Poulenc•-- :- ci Mod.. utilidade "Tambor e ei,
N. 110.416 - Thompson Banto Priv. invençao "Processo de pre- lindro para fechaduras para por,
'Wooldridge -Inc. - Priv. inven- paração de novos derivados da tas cofres portas de automóveis".
ção "Betem e trava para mola de penotiazina".
N. 110.391 - Antonio de SanNo 110.380 - Wagner de 80.- ti Neto - Priv. invenção "Dis,'
válvula".
N. 110.117 - Sebastião Moita bova - Mod. utilidade "Comi- positivo para o fecho- autoniátieo
Ribeiro Vasconcellos - Priv, in- nhão aspirador Wagsa",
de calçados".
N. 110.392 - Osniar José de
Moura Niccolini - :Mod. utilidade "Caixa de papelão ou similar".
N° 110.398 - Angelo Iklat tinez
da Fonseca -- Priv. invenção
"Eletro convolsor junior".
N. 110.39 ,1 - Fulter Manufaeturing Co. - Priv. invenção
"Aparelho e método para a sincronização e naulanÇa de elementos dentados mutáveis por rota*
ção".
VOLUME VII
N. 110.395 - Predutos Spai;si
Ltda.
- Mod. 'industrial "OrigiATOS DO PODER LEGISLATIVO
nal configuração em frasco para
esmalte de unhas e respectiva
Leis de outubro a dezembro

COLECÃO DAS LEIS
1961

Divulgação n.o
Preço :

854

Cr$ 180,00

Privilégios de Invenção

Witsto

N. 127.315

De 2 de março de 1961
•

VOLUME VIII

ATOS DO PODER EXECUTIVO
r)ecretos de outubro a dezembro

S.A. Indústrias Reunidas F. Ma-

S. Paulo - Filial. no Estado da Guanabara.
Desenho Industrial - Novo e Uriginal Desenho Ornamental p.tra Tetai-n.7.z ° -

Divulgação n.°_855

Preeo : Cr$ 520.00
A VENDA:
Seção de

Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1

Agência

Ministério da Fazenda

Atende-te a pedidos pAlo Serviço de Reembólso Postal

1.°) "NCA o e originai desel.

namental para tevidus", em (MI:a

,

;

.Ueguncla-teira.
Contrastantes é variadas: caractericado por compreender motivos representando grandes estampas "tipo canhernire" que medem /05x100mms.,
7epetidos em diferentes posimies.
Cada motivo tem na base um losango pequeno com flóres miudas em
Volta: Da parte inferior do losango
faern duas grinaldas que terminam;
em ambos os lado; em forma espiral.
Na parte superior do mesmo há um
motivo em forma de flor, com 4 pètalas, e por cima desta flor 3 voltas
dos motivos miúdos, que lembraria
Colar. Da última fileira saem motitos prolongados que formam semicirculo, lembrando os raios do sol,
dois déles terminando em espiral e
um motivo central formado de pequenas bolas que ao:lhana em bico, no
qual há uma 1/or. O motiva principal é estampado ena 5 crus contrastantas, chapadas e contornadas com
filetes pretos, existindo entre os motivos grandes e pequenas estampas
jogadas irregularmente, que repreSentam pequenas flórea, também em
estilo caehemire". Toda o conjunto executado em cinco abres sabre
' fundo tinto e em estampa roída.
Se g ue-se o ponto n.° 2.
*MIMO N. 127.3/6
De 2 de março de 1961
S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo — S. Paulo — Filial da
('.uanabara.
Pontos — Nas. ° e original desenho ornamental para tecidos — Deseabo industrial.

1.°) "Nôvo e original desenho ornamental para tecidos", em córea
:ontrastantes "e variadas, caracterizado por compreender motivos repreientando flõres grandes, medindo,
aproximadamente, 115 x 145 mms.,
outras menores, medindo 95 x 100
rnms.. e ainda outras pequenas coma
73 x 80 mins., acompanhadas de fa'hal colocadas irregularmente sâbre
o fundo. As Mires. que lembram as
ile.1131 fechadas e com pétalas
irregulares, são estampadas em dual,
?ares sobrepostas, com efeito de
meio tom. No centro de cada flor
existe uma mancha, estampada em
urna ciir mais escura, chapada, que
representa o ralo da flor e por
cima de cada flor observam-se filetes finos em branco mate que,- dada
• sobreposição, realiza a e& usais
clara da flor. As fiares e ás falha,
que São colocadas bem próximas nina
da outra e estampadas da mesma maneira, cobrem quase- totalmente o
fundo, deixando graarecer a Mesmo
apenas ena pequenas, mauchda. -Em
determinados ponto; do deSenhá observa-Se ,. pequena' galho, no..S'entido
'vertical, • „acenpanhado•-".
iguais its descritas 'e f8Ihas isoladas,
sem galhos. Todo o conjunto estariap ado em 4 divas sobrepostas no iam
Jo bramo..
.Segue-so o segundo ponto. t.

eç' 'á° JII).

TOIMO IN:. 127.319

d nitres; 2 botões e 7 falhas; o quarto
tens 1 flor, 1 botão e 3 fótlias;' o
quinto tem 2 .flares, 1 botão e 3 fôUe 2 de março de 1961
lhas e o 6.° tem 2 fiares, 1 botão e
S. A. Indústrias Reunidas F. Ma- 5 falhas. As flóres isoladas tertl 4
tarazzo — S. Paulo — Filial Esta- ou 'T falhas. nadas as fliires•são formadas de 4 pétatas e os botões de 3
do da Guanabara.
pétala; estampadas em tima eôr claPontos — Nâvo e original desenho ra chapada, com sobreposição de ouornamental para tecidos — Desenho tra côr mais escura. O mito das
Industrial.
fiares é estarnapado na mesma cai.
média do fundo; as flóres sio entornadas por meio dos filetes grossos, pretos e os mesmos filetes formam as fólhas, no fundo, e os riscos no centro de cada pétala da flor.
O fundo é estampado em 3 oU . es aobrepostas em "degradé", que formam manchas irregulares, as quais
terminam em' filetes ribos, conser-ando a direção vertical. Todo o conjunto estampado em 6 cbres fundo
branco e em estampa coberta.
Segue-se o segundo panto.
•

1!) "Ni'mo e original desenho ornamental para tecidos", em cUres
contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos representando bolas grandes, colocadas irregularmente, das quais as maiores
têm 105 nuns. de diâmetro e as menores 73 mais., algumas destas bolas são estampadas em 2 caras bem
vivas, contrastantes, com efeitos de
meio t4/32, que entra como sobreposição nas côres. Outras bolas são estampadas da mesma maneira, sônicate em cores mais apagadas e autças
ainda com sobreposição da mastim
cór, porém mais escura, que dá a
impresão de "degradé". Em volta
de cada bola existem manchas em
forma de oval'proloitgado, que dão
efeito de pétalas de um girassol e medem, mais ou menos, 60 mais. de
comprimento. O número destas pétalas varia de 11 a 13 e são elas estampadas em cair chapada, do mesmo
modo que as botas, ou seja: a bola
mais viva tem pétalas em côr mais
viva; bola média — pétalas em car
média e as mais claras — pétalas
mais claras, em geral 3 ames diferentes. As pétalas de uma fidr
vêzes sobressaem nas pétalas da outra flor, formando uma nova c6r.
Todo o conjunto estampado sabre
fundo branco em G cerres, algumas em
sobreposição o que dá efeito de mais
eitres.
Segue-se o segundo ponto. .•

• •

j aneiro de 1Act-e:
TátMO N. o 127.325
De. 2 de março de 1961
S. A .Indústrias Reunidas F.
Matarazzo São Paulo — filial
no Estado da Guanabara. — Puna.
tos: Nóv oe original desenho ornamental para. tecidos — desenha
industrial.

,TÉRMO N.° 127.324

- 1.°) "Ndvo e osaginal desenho
ornamental para tecidos" em côS. A. Indústrias Reuniclas P. res contrastantes e variadas, caMatarazzo — São Paulo‘e filial no racterizado por compreender motiEstado da Guanabara - Pontos vos representando listras verticais
— Nôvo e origina/ desenho orna- intercaladas medindo de largura
mental para tecidos desenho in- aproximadamente: a primeida istra 60,5cms., a segunda 56,mms.,
dustrial.
a terceira 66,5mms., e a quarta ..
56mms.. A primeira e terceira listras são estampadas em uma côr
•chapada com sobreposição de uma
côr mais escura e efeitos de meios
tons que formam manchas verticais irregulares. A segunda e
quarta listras, de fundo branco da
peça, têm n °centro motivos dispostos regularmente numa distância de 4,5cms., motivos que são
realizados por meio de riscas pontilhados, em c& preta, que conservam a direção vertical. Nos
lados externos destas listras destacam-se fieiras de pequenos quadrados medindo 4x 4 natais., estampados em côr preta chapada,
colocados, mais ou menos, ragularemnte e distanciados um do
outro 3 mms.. Todo o conjunto
estamado em quatro côres sôbra
fundo branco.
Segue-se o segundo ponto.
1.°) "Nôvo e original desenho
TÉRMO N. 127.320 •
ornamental para tecidos", em côres contrastantes e variadaa, ca. TERMO N.° 217.337
De 2 de março de 1961
racterizado por compreender. moS. A. Indústrias Reunidas F. Ma- tivos representando bouquets de
De 3 de março de 1961
tarazzo — S. Pauto — Filial — Es- 3 rosas, bonquets de 2 rosas e rosas isoladas jogadas irregularmentado da Guanabara.
Paulo Strausz — São Paulo
-Pontos — Navo e original desenho te sôbre o fundo. As rosas são es- Pontos: Oiriginal modéo de potroornamental para fedidos Desenho tampadas e chias côres sobre- na com banqueta: modéo Induspostas com efeito de meio tom, trial.
Industrial.
existind opor cima de todos os
bouquets risquinhos pequenos, de
côr mais escura, que dão efeito
de sombra ao desenho e conservam a direção vertical e, corno a
segunda côr as rosas, comaAetam
o efeito de estampa "sur-chaine".
Cada flor tem na base um galho
e pequenas iôlhas estampados em
pequenos riscos da mesma maneira que as rosas. Destacam-se,
também, entre as. rosas desaritas,
ourtas flôres estampadas com urna
1.0 — Original modelo de po/1.°) "NU° e original &anho or- cor escura e realizadas, em file.;
namental para tecidos", em caras tes finos, de tal forma que dá a trona com banqueta, caracterizacontrastantes e variadas, caracteriza- impressão de serzido.,Todo o con- da,.a .potrorla, por ter o encôstt
do por compreender motivos repre- junto em 6 côres sôbre fundo de su
sentando bouquets que se repetem de manchas irregulares estampa-. g bstancialmente retangular, lie fiares isoladas, faceteados irreyt:t: das em branco' mate aébre tecido' eiramente inclinado para traz, E
• com em .trecho , transversal inter-.
larmente no fundo, sendo que: O pri- branco.
inediário: : levemente .reentretranÀ
meiro bouquet iern54-1ôres, 2,botões
Segue-se
'
segatdo
t
é
e 4 folhas; o segundo tem 1 Mn ., 3
te, ,encôato iête Mantido entre
fôlpas; . 0- leeceiro -tens _á_ Pont,91„ ":=4Vn W.W+..;:
botO.ea
duas placas . ''.niontantes taterals,
—
De 2 de março de 1961

162 Segunda-feira 15

DlikRn 0 OFICIAL (Seção HO
•

com contorno acompanhando o
estofamento daquêle; e o assento
sendo igualmente rzaingular, levemente inclinado para cima, com
est o a mento Inteiramente .abaula do. e mantido entre duas placas
montantes laterais, de largura
suavemente descreseente para a
borda anterior; e cada braço da
potrona sendo foraaado por haste
recurvada, de larataa saavemente
decrescente, fixada por uma das
extremidades sabre o montante latarai ai °encastoe e tendo a outra
aolidaria a um delgado suporte
vertical, com borda inferior aargado e fixada sabre o montante j
lateral do assento, haste esta
ainda suportando uma estreita!
lâmina recurvada, com contórno
interno levemente reentrante, e
tendo um trecho extremo anterior
em balanço; e a armação de paca°
da poltrona sendo formada, de
cada lado, por uma placa plana!
verticil com contórno inferior pa-;
rabólco. formador dos pés antedor e posterior fortemente inclinados, e conjugada a do lado oposto por travessa horizontal.
Segue-se o segundo e último
ponto.
^
TERMO N.° 127.361
De -4 de março de 1961
Patente de Modèlo Industrial
da invenção.
"Nova forma .,ou configuração
em auto-veiculo de motor a explosão".
Automóveis e Motores "Centaurus" S. A.
Campinas — Estado de São
Paulo.
.•

é dotada centralmente de urna
janela retangular, alongada rio
sentido transversal; sendo que,
carroceria do veículo, apresenta
quando vista de cima, a forma
substancialmente retangular, sendo os seurá laterais, 'formados
pelos para-lamas dianteiros e
traseiro, entre os quais estão
dispostas de forma a ficarem
embutidas, ou seja, na mesma
linha, as portas, formando nasim, tais laterais, linhas perfeitamente paralelas entre si, sendo
a superfície superior dos ditos
laterais, formada por unia linha
horizontal em tóda a sua extensão, e sendo as paredes laterais
dos para-lamas e portas, abauladas para fora, abaulamento
ésie que tem mais precisamente
a forma da metade de um avo,
comi as suas partes superiores
mais desenvolvidas e arredondadas e as suas partes inferiores
afuniladas terminando inferiormente em bico; sendo que, a
parte posterior do para-lama
traseiro se apresenta em declive
formando inferiormente um ângulo agudo, apresentando êste
para-lama trazeiro, superior e
centralmente urna barbatana que
toma tôda a sua extensão, barbatana esta em forma de uma
aleta que se salienta progr;ssivainente dos extremos do paralama para o centro, acompanhando aproximadamente a configuração da superfície superior
do para-lama e é dotada de um
estreito friso contornante; sendo
que a abertura do para-lama
trazeiro, correspondente as rodas,

apresenta um recorte cuja parte
superior é semi-circular acompanhando assim, o contorno do
pneu, em seu quarto de círculo
superior e anterior; abrindo-se
dêste ponto para trás em uma
linha incLinada, formando assim
na parte posterior um bico agudo;
sendo que a abertura do paralama traseiro é formada superiormente por uma linha em arco
de circulo, abrindo-se dêste ponto
para lados em linhas inclinadas,
de modo a formar posteriormente um bico em ângulo agudo a
onteriormente uma linha curva
que atinge a extremidade do
para-choque anterior; sendo que,
a parte anterior dos para-lamas
dianteiros, nos quais se acham
embutidos os faróis do veículo,
se apresentam pouco salientes
formando assim sobrancelhas que
contornam a metade superior dos
faróis, sobrancelhas estas, que
quando *vistas de cima se apresentam levemente arqueadas para
a frente, apresentando-se, quando vistas de lado, em plano inclinado para dentro, formando
com um trêcho plano da parte
anterior do para-lama que se
segue, urna reentrância em ângulo obtuso; sendo que, na parte
anterior e superior do veiculo,
na área delimitada pelo parabrisa e para-lamas, acha-se o
porta-malas, cuja tampa ou
porta apresenta a forma substancialmente retangular tendo
os seus cantos posteriores arredondados e apresentando a sua
parte anterior acentuadamente
abaulada, tendo os seus cantos

alár[o ifinimo
'Decreto n. G 51.336,
PONTOS CARACTERISTICOS
la) Uma nova forma ou configuração em auto-veiculo de
motor a explosão, compreendendo
um veiculo do tipo conversi1el,
duas portas, caracterizado pelo
fato de apresentar uma capota
cuja parte superior se apresenta
plana, tendo as duas paredes
laterais e posterior inclinadas
para fóra, do que resulta a sia
forma trapezoidal quando vista
de frente, sendo os seus cantos
superiores acentuadamente arredondados; sendo que, os laterais
da capota são dotados de janelas
que tem a forma aproximadamente trapezoidal cuja linha superior se apresenta em declive
para trás, de modo a resultar um
bico na parte anterior da capota.
que se salienta sabre a travessa
superior da armação ou nteaCtura
da para-brisa, que por sua vez
atem também a forma de um
trapézio, porém regular; sendo
que, a parede posterior da capota, se. apresenta em declive 'e
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chanfrados e arqueados para
dentro, formando assim em seus
pontos de confluência com os
para-lamas, um ângulo reentrante cujos lados arqueados
para dentro são dotados em sua
parte baixa de faróis para curva;
apresentando ainda, a parte anterior dos para-lamas, duas lanternas circulares dispostas lado
ao lado e no mesmo plano horizontal; sendo que a face anterior dos para-lamas, assim como
as partes arqueadas do portamalas que lhes são adjacentes.
apresentam-se revestidas por placas cromadas dotadas de corragações quadriculares, sendo que
o para-choques dianteiro do veiculo, é formado por duas barras,
uma superior mais robusta e
outra inferior, barras estas de
secção meia-cana dispostas horizontalmente e paralelas entre
si, apresentando-se ambas com
suas extremidades voltadas ortogonalmente para trás e com
ângulos arredondados, sendo a
barra superior pouco mais saliente que a • barra inferior, de
modo a se salientar dos laterais
dos para-lamas, apresentando
suas extremidades chanfradas;
sendo que, as duas barras que
formam o para-choques, são ligadas por quatro réguas verticais, dispostas equidistantemente
duas a duas nas adjacências das
extremidades das ditas barras,
reguas estas, cujas extremidades
se apresentam recurvadas em
seus pontos de ligação com as
barras; sendo que a parte anterior do 'veiculo, mais precisamente, aquela que fica entre as
duas barras que formam o parachoques, é formada por uma
faixa na qual são previstas duas
aberturas ovaes, aberturas estas
ventiladoras e dotaaas de grades
quadriculadas, estando cada urna
destas aberturas disposta no vão
entre cada par de reguas verticais que ligam as barras do
para-choques, sendo que, os laterais do veiculo apresentam em
altura mediana, um friso de
secção triangular que se prolonga
desde a parte posterior do paralama dianteiro até parte anterior
do para-lama traseiro, passando
pela porta sendo a extremidade
anterior deste friso, afilada em
forma de bico e a extremidade
posterior aberta em forma de
uma cauda voltada em curva
para baixo em seu trêcho extremo; sendo que as portas, que
tem os seus laterais levemente
recuavaclos para fóra, são providas de puxadores salientes de
formato semi-elipsoiclal, apresenOr!) inferiormente e junto as
suas extremidades posteriores um
espelho de formato semi-circular,
centralizado por um botão circular; sendo que as rodas do
veiculo, apresentam c alotas dotadas em sua periferia de uma
faixa circundante, formando um
campo circular pontilhado de
aberturas de formato ovoide, sendo ditas calotas de três pontas que
tem centralmente um botão circular; sendo que a parte
rior da carroceria. apn- - -.!
sua superfície superior 1,.!

•

• •
".

em declive para trás, estando
nela disposto centralmente o
cofre do motor, cuja tampa tem
a forma - retangular com os seus
superiores arredondados, sendo a
tampa do cofre ladeada por duas
aberturas ventiladoras de formato retangular e alongadas no
sentido longitudinal do veiculo,
abertaras estas providas de grades quadriculares; sendo que na
extremidade posterior da carroceda é prevista uma chapa retangular disposta transversalmente, chapa esta que toma fada
a largura do 'veiculo e tem a sua
superfície que é cromeada, cor-.
rugada, sendo previstos nesta
chapa, nas adjacências de duas
extremidades, painéis luminosos
de formato oval, nos quais,
acham-se dispostas as lanternas
trazeiras do veiculo, sendo uma
de formato circular disposta centralmente, ladeada por duas
lanternas de formato trapezoidal; sendo que, logo abaixo da
dita chapa cromeada, acha-se o
para-choques trazeiro, que é formato por uma barra singéla que
. fica semi-embutida entre as extremidades inferiores das citadas
barbatanas, sendo que, no para' cheques trazeiro são também
previstas quatro reguas verticais
com as exremidades arqueadas,
à, semelhança daquelas previstas
no p ara-choques dianteiro.
Segue-se o segundo e último
ponto.

(Seção III)
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TÉRMO N.° 127.700
De 16 de março de 1961
Gráfica e Editara Brasiluso
S. A. — N. Capital.
Pontos característicos de: "Um
novo 'modal° de chapééu de cartolina" Mod. industrial.
- -

4

..1

•

‘‘ •

N.Ár'
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1.0 Um novo modalo de chapéu
de cartolina caracterizado por
uma copa troncanica, com a
metade posterior da aba voltada
para cima e a metade anterior
para baixo, sendo a borda ântero-superior da copa arqueada
e mais alta que o restante da
mesma.
••
ategue-se o ponto 2.
azER1140 N.° 127.701 •
De 16 de março de 1961
Gráfica e Editara Brasiluso
S. A. — N. Capital.
Pontos característicos de: "Um
nov modalo de barretina de cartolina" mod. industrial.

TÉRMO Na 124,061
De 8 de novembro de 1960
'Laboratório Levrier Limitada —
Rio de Janeiro.
Pontos característicos para "um
novo e original modélo de mama' deira"
Moclalo industrial.

•

1.0 Uns novo modêlo de barretina de cartolina .caracterizada
por sua parte ântero-superior
mais alta que o restante da copa
e disposta em arco, enquanto a
ântero-inferior corresponde a uma
larga pala hemicirCular, paatindo
dessa parte dianteira os prolongamentos laterais que completam
a copa da barretina.
Segue-se o ponto 2. .

REIVINDICAÇÕES
Em resumo ia/vindico para o
presente pedido os seguintes pontos característicos:
1.0 Novo tipo de estante para
livros em gera!, constituido por
uma armação ligeiramente paralelepipedal, a qual toma a configuração de uma estante, caracterizado pelo fato dos elementos
que formam as prateleiras, serem
interceptados por duas ou mais
peças que Imitam • a insígnia de
Brasília, -o que dá embelezamento
ao conjunto:
Seguem-se os pontos 2 e 3.

des frontal e posterior duas vala.
tas voltadas para cima e com suas
linhas ou ondulações projetadas
para cima até a altura mediana
quando então , frontalmente se
curvam em gomos que se ligam á
base deixando parte centra] abarta ou varada enquanto que da
curvatura se abrem molhas largas
com bordas em volta e tendo centralmente um ovoide de linhas espiraladas e dotado de perfuração
nas linhas por onde passa a luz e.
que confugura uma fiar.
TERMO N. 0 126.231

De. 31 de janeiro de 1961,
TERMO N.o 126.816
Joseph Thomas Myers.
De 11 de janeiro de 1961
(Estados Unidos da América)
.Amadeu Canesso — São Paulo.
Titulo: Novo modélo de veíModèlo industrial para — Novo culo.
modalo de abajur.
(Mod. Ind.)
Resumo Descritivo

1. 0 Novo modalo de veículo caracterizado por ter uma carrosse1.0 Novo modélo de abajur, do- ria com configuração geral retancom ligeiro estreitamento
tado de cópula usual, podendo gular,
painéis laterais para cima e
ser de fazenda, pergaminho, dos
para dentro, com alguma conveplástico, dotado ou não de en- xidade
do teto num plano transfeites de passamanaria, tendo versal, tendo
um parabrisa inclicentral e inferiormente pé de nado para frente
com um vidro
madeira ou equivalente, caracte- inferior que se projeta
para 'denrizado por ter sabre a base mais tro, e vidros laterais inclinados
saliente, do mesmo material do para frente e para dentro, debaique o pé central decoração em xo de dito 'parabrisa, faróis que
forma de flores e falhas e um
localizados ata acentes à
pequeno pássaro ou imitação _com estão
grade do radiador, horizontalo bico aberto e outro passaro se- mente
alinhada, e niyelado com a
melhante em porte maior com superfície
da carroseria
asas abertas, voltado para o me- do veiculo, frontal
com
luzes
de estacionor com que se aproximando namento acima de ditos
faróis,
para lhe dar comida.
um parachoque envolvente compreendendo uma pluralidade do
frisos paralelos de uma só unidaTaRMO N.° 126.81'2
de de construção, a parte de trás
De 11 de janeiro de 1961
do veículo tendo duas janelas
de configuração retanAmadeu Canesso — São Paulo. traseiras
gular com um parachoque traModélo Indu.strial çara — Novo seiro envolvente e paraelioque
traseiros em forma de cornija, dimodélo de abajur de.mesa.
tos parachoques compreendendo
Reivindicações
uma pluralidade de frisos paralelos de uma só unidade de cons.
trução. uma porta à retaguarda

TERMO N.o 126.924
Um novo e original modélo de
De 20 de janeiro de 1961
mamadeira, de vidro, material
Mario Fusco o Nelson Fagundes'
plástico ou análogo, caracterizado
pelo fato de reproduzir, em mi- Dias — São Paulo.
Modêlo industrial para —• Um
niatura, a forma. de *um peixe,
cuja cauda ligeiramente aleaan- novo tipo de estante para livros
tada é provida de uni gargalo em geral
cilindrico, demarcado por um
anel em relevo, referido gargalo
é provido de rosca para fixação
de uma tampa, havendo ainda
na parte superior do bajo uma
escala numérica graduada de 20
à 50 centímetros cubicos, com
•
divisões de dez em dez centíme1.0 Novo modalo de abajur de
tros.
mesa, caracterizado por, pé ou
Tudo como substs ae,lalinente
, • base de meia concha ondulada
descrito, desenhado e reivindi- -1 com a boca ou abertura voltada
cado.
para baixo, tenda nas extreinida-

t)
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do Wiculo de configuração subs•
tancialmente retangular. uni friso
que se estende horizontalmente
para trás ao longo dos lados do
veículo e ao redor da porção traseira do veiculo, com luzes trazeirsz elevadas acima de dito friso, localizadas no mesmo nível da
superfície traseira da carrosseria
do veiculo, uma chapa do painel
acima do friso que se estende
para trás e Paralela ao mesmo ao

longo do lado da carrosseria da
veículo, os lados do veiculo sendo
relativamente mais planos sem
paralamas salientes, suportes para
pneus sendo entalhados nas paredes laterais do veículo expondo
as rodas dianteiras e traseiras,

" 164 Segunda-feira 15
.1o.do do veículo tendo portas substancialmente retangulares com
adjacentes suportes para as mãos
localizados verticalmente, o této
do veiculo inclinado para frente
numa seção transversal na frente
e inclinado para trás numa seção
transversal na parte de trás.
Segue-se o ponto 2.
TeRle10 N . 0 122.772
MI. de 11 de julho de 1900
Nome: Hajime Ota.
São Paulo —
. Invento: Novo tipo de braea'deka para armas de caça.
Classificação: 15-1-1.

P012 los

CaracterisEcos

1. 0 Novo tipo de braçadelra
>ara armas de caça, caracterizado pelo fato de ter a configuração
le um aro e moldar-se facilmente acompanhado o diâmetro do
cano da arma.
Tudo como descrito no presente
memorial e ilustrado nos desenhos
e clichê em anexo.
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te eatu os arcos acima descritos,
TÉRMO N. 0 117.162
existirem outros arcos semelhan- Dep., em 5 de dezembro 4e1959
tes Porém orientados diametralModêlo Industrial.
mente opostos, isto é, partindo da
haste onde termina o primeiro
Requerente: "Nené" Confecconjunto de arcos e terminando ções Infantis Ltda. — São Paulo.
na haste onde começa o primeiro Titulo: "Novo e original modêlo
conjeeto de arcos, pelo fato dos de sapatinho para bebês.
arcos estarem ligeiramente afasCciracteristicas
tados, o suficiente para entre
cada um deles caiba um disco Pm
pé, c, finalmente pelo fato dos
dois conjuntos de arcos, em seção
perpendioular á base configurarem as azas de uma borboleta estilizada.
Segue-se o ponto 2.

Caracteristicaa

1. 0 Original modelo de portadiscos. constituído por duas has•
tes paralelas. separadas e por
uma pluralidade de fios descrevendo arcos ligando as duas hastes, caracterizado pelo fato du
hastes serem de secção qualquer
e serem interligadas por dois ou
mais arcos que adentram as suas
extremidades, pelo fato de supeormente as hastes serem tamCém interligadas por uma pluralidade de arcos que tem urna de
suas extremidades ligadas e uma
das hastes, projetando-se para
cima e para fora, abliquamente
depois cio que descreve uma curva
de _raio muito curto, abrindo depois êsse ralo de modo a descre•
ver um marco ou então obliquando
arn linha reta até encontrar a
outra haste paralela que forma a
lease; pelo fato de alternadamen-

TÉRik,10 lel, 106.374
de 4 de novembro de 1958
Ezio Bertoli
São Paulo.
Modelo Industrial para: Novo
MO de perfilado,

TERMO N'
Do 29 de julho de 1959

1.0 Novo e original modêlo de
sapatinho para bebês, modelado
Júlio Lerario — São Paula. em forma de botinha, caracteriPontos característicos "Novo e ori- zado por ser construido de peça
ginal modelo de canivete — Modélo única de material apropriado tal
como espuma de nilon a qual conindustrial.
figura a sola os laterais da gaspea, enfranque e calcanhar. sendo
que na sua parte posterior possue costura de ligação vertical, e,
na altura do calcanhar as diferentes partes constituintes são
unidas por costura horizontal:
pelo fato da parte superior da
1 — Novo c original modelo de gaspea juatapor-se aos laterais.
chave comum, a qual, na espessura da unindo-se por meio de costura
haste dentrada apresenta alojamento com ponto largos de modo a conpara a lâmira do canivete, esta arti- figurar um cordão, sendo que a
culada por pino passanta pela extremi- parte superior da referida gasnea
dade livre da citada haste. .
prolonga-se para cima, formando
Segue-se o ponto 2
uma lingueta, e, finalmente pelo

— Novo modelo de perfilado caracterizada por ser constituído por uma
barra em ciljas abras e alma são
providas cada uma, de uma série de
perfurações alongadas;; sendo que ditas
perfurações se distribuem, alinhadas pelos „seus eixos maiores, ao longe da linha média de ditas abas e alma
Segue-se o ponto 2.

COLEÇÃO DAS LEIS
1961

Características

TÉRMO N.° 117.39a
Dep.. em 22 de dezembro de 1959
Modelo Industrial.
Requerente: Yasuhida Ueda —
São Paulo.
Titulo: "Original modelo ae porta-dlscos".

fato dos prolongamentos do entranque serem unidos por melo
de laço de fita passante por orifícios dotados de ilhozes.
Segue-se o ponto 26

Vol. I — Atos do Poder Legislativo — Leis
de janeiro a março — Div. n.° 844.
Vol. II — Atos do Poder Executivo — Decretos de janeiro'a março — Div.
n.° 845
Vol. III — Atos do Poder Legislativo — Leis
de abril a junho — Div. n.° 847..
Vol. IV — Atos do Poder Executivo — DeDiv.
cretos de abril a junho
n." 848
V. V — Atos do Poder Legislativo — Leis
de julho a setembro — Div. 11.1' 851
Vol. VI — Atos do Poder Executivo — Decretos de julho à setembro — Div.
n.° 852
Vol. V11 — Atos do Poder Legis- lativo — Leia
de- outubro a dezembro
n.° 854 .
Vol. VIII — Atos do Poder Executivo — Decretos de outubro a dezembro -- Div.
o.° 855

Pontos característicos

TERMO N.° 117.127
Dep., Em 27 de novembro de 1959
Modêlo Industrial.
Requerentes: Victório Azzalin
Filho — São Paulo.
Titulo: "Novo e original modêlo de braços para poltronas ou
sofás".
/11

170,00

560,00
150,00

,

440,00
1. 0

200.00

440,00

180,00

520,00

A VENDA
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda Ateitde-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Posta/
••

Novo e original modélo de

braços para poltronas ou sofá»,
caracterizado por apresentar perfil retangular com apenas um dos
ângulos curvos, substancialmente
alongados para , cima, tendo as faces internar e externas retas e
paralelas, a face superior de liga- ção das mesmas retas, formando
Uni plano horizontal, paralelo a
face inferior também reto e how
zontal, tendo parem o ângulo ire ferio'. externo, de ligação entre o
plano vertical externo e a base
Inferior, curvo; pelo fato do braço
ser provido de saliência ou rebordo em tida a sua perfaria, c com
exceção da base e da parte inferior eia face interna, na alt.; em
que ee :inie!r;a parte frua.
tal infericr c:.1 poltrona. de modo
a confi etieer lua rebaixo ou concavidade cen'ial, sèbre o qual é
epliando um elemento de iguel

Cegunda-reira 15
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Características
1 — Original modelo de salto para
tamancos ou sapatos, constituído por
uni corpo com feitio convencional, cazacterizado pelo fato de, na sua base,
ou seja na extremidade próxima do
solo, apresentar um encaixe para fixação por meio de pressão ou colagem
de um tacão de material plástico ou
borracha, pelo fato de na altura média
do salto partirem três ramos ascendentes e divergentes, substancialmente finos, de qualquer feitio ou corfiguração,
senda que os dois frontais curvam-se
TÊRMO Nç' 117.126
para a frente do calçado, configurando
Dep . em 27 de *novembro de 1969
entre os mesmos uma abertura triangular; pelo fato do ramo ascendente
Modélo Industrial.
Requerente: Victorio Azzalin Cl- Fi- trabeiro projetar-se centralmente para
cima, curvando-se para traz de modo
lhos — São Paulo.
Titulo: "Novo e original modelo -de a configurara o feitio traaeiro do salto; paio fato dos três ramos ascendenbraços para Poltronas ou sofás".
! tes fundirem-se r.n base obliqua onde
atinente se apoia o solado do cal' çado ou tamanca esportivo; pelo fato
dessa base ser constituída de um segmento transversal em cujas extremidades de um arco em cujo ponto central
se funde o ramo ascendente trazeirO do
salto; caracterizado ainclia por existir
uma pluralidade de pinos de fixação
do salto ao solado na base ou plano
inclinado do dito salto.
Segue-se o ponto 2.

perfil, ligeiramente menor que o
rebaixo, elemento êsse que configura a almofada central do braço
e finalmente, pelo fato Ume elemento dispor no terço inferior e
'do lado interno de saliência de
ajuste com o trecho continuação
'da saliência da face do braço,
prolongando-se com a parte frontal básica do assento da poltrona
ou sofá.
Segue-se o ponto 2.

(Seção

›". -

III)

janeiro

de 1962 165

WMO N* 115.243
TARNIO N° 101.472
••
De 21 de julho de 1959
De 7 de abril de 1958
Nobuhico Yarnada — São Paulo.
Artefatos de alumínio e embalagem
Mocido Industrial para: Nova Con- ".Ardea" Ltda. — São Paulo.
figuração p"An.:catai em Botões para
IVIodélo industrial para: Novo na.»
roupas.
dêlo de frasan ou garrafa.

Reivindicações
1 Nova configuração ornamental
em botões para roupas, confeccionados
de segmentos de burilas, apresentando-se na forma de sem-'atos cilíndricos, com extremidades 'atas, angulares,
arredondados ou na fosana de trapézios,
caracterizada pelo fato de apresentarem os botões, na parte mediarat, saliência ou nervura correspondente aos
nós dos bambais.
Segue-se o ponto 2.
•

I -a- Novo inodê.lo cie frasco ou jur.
rafa, caracterizado por um corpo cilia.
drico liso, provido na parte superio:
de um batenae em forma de corôa 'com
a superfície obliqua, conterxio no • centro ' o gargalho também cilíndrico liso,
em diametro menor, e provido superiormente de um anel periférico • em
projeção.
Segue-se c ponto 2..

TÊRMO N. 94.040
TERMO /ai° 127.461
TERMO N.° 127.62a
De 3 de maio de 1957.
Depositado em: -9-3-61.
Patente de modelo industrial.
Cycles Peugfot •—• França.
• Titulo: N(WO modelo de ciclo-moto
Requererate: D'Amico ci l'alattea,
Depositado em 14 de março de
1961.
Titulo: <:Ntrva e original configura- res.
Patente de modelo industrial
ção
aplicada a enceradeira comercial».
Requerente: Carrocerias Ferrari LiProcuradora: Cometa Marcas e Pamitada. •
Titulo: "Nova e original configura- tentes Ltda.
ção aplicada a carroceria para veiculo
de passageiros e carga".
Procuradora: Cometa marcas e patentes Ltda.

Carac(erística.;
1 — Novo e original moda° de braços para poltronas ou sofás", caracterizado- por. apreseraar perfil retangular, com apenas um dos ângulos curvos, substancialmente alongado no
sentido vertical, tendo as faces internas e externas retas e paralelas, a face
superior de ligação, também reta formando um plano horizontal paralelo a
face inferior tambám reta e horizontal,
tendo porém o êngulo inferior externo,
de ligação entre o plano vertical externo e a base inferior, curva; pelo
fato de ser provido cm tôda a sua
periferia de saliência ou rebordo, de
modo a configurara um rebaixo ou
concavidade • central sôbre o qual é
Reivalicaçá-es
aplicado uni elemento de igual perfil,
ligeiramente menor que o rebaixo, eleI — -Nova e original configuração
mento êssa que configura a almofada aplicada a carroceria para veiculo de
central do braço.
passageiros e carga"; caracterizada pelo
Segue-se o ponto 2.
fato de se prolongar a cabine original
por região posterior, praticamente simétrica aquela, sendo tal região lateralTERMO I \19 116.913
mente provida de janelas trapezoidais,
can lados horizontais opostos e o anDep. eia 12 de outubro de 1959
terior vertical, enquanto que o posterior
Modal° Industrial.
se apresenta inclinado, do qual atingindo o correspondente do lado oposto,
Requerente: Carlos Bulgare111
se encontra disposto vidro panorâmico
São Paulo.
Titulo: Oriuiral Modal° de Santos traaeiro, prolongando-se posterior e lateralmente a região referida 'da cabine
para tamancos e sapatos".
por compartimento de carga, cujas laterais externas apresentam, junto às
bordas, faixa, de altura levemente crescente para a parte posterior, sendo
que abaixo da faixa se encOntra zona
superiormente abaulada, restando, abaixo da mesma, saliência logo acima das
rodas posteriores do veiculo, saliência
essa que se cotende para aparte posterior da carroceria, reduzindo-se em
altura progressivamente, até se confundir can a zona imediatamente superior,
contra, ainda, pequena aba triangular,
sendo abaixo da saliência, se crialongada, que tal-mina em s'aliéncia pro•
¡atada paan fora da carroceria.

SZOM4-4,,,eé

REIVINDICAÇGES
1°) «Nova -e Original Configuaação
Aplicada a Enceradeira Comercial», caracterizada pelo fato de apresentar a
enceradeira em sua parte superior corna) prismático, cuias faces dotadas de
perfurações, conformam wperiormente
um hexágono, dotado tal corpo de topo
coita facetas correspondentes aos lados
do corpo principal, facetas essas ligeiramente arredondadas e que terminam
em zona plana. horizontal; o corpo prismático apresenta, ainda, pleapartc posterior, projeção formada paio prolongamento de duas faces, suprimida a intermediária entre ambas, terminando as
duas faces em canto ou vértices arredondado, às arestas do corpo principal
correspondem, inferiormente saliêncais
em prato circular, suporte de escôva,
ou similar, prato esse quase apresenta
um bordas abauladas, settlo que posai
teriormente tal prato apresenta projeção abaulada, com laterais retas, acima
da qual se iniciando outra projeção,
troncocônica, inclinada em relação com
a vertical, para adaptaaao decabo, sendo que abaixo da segunda projeção sè
encontra haste recurvada, restando sob
a 'priineira, projaçãão parcialmente expostas rodaz.

Segue-w o ponto

j

Pontos Característicos
1— NOvo modêlo da ciclo-motores,
caracterizado pelo fato de que a blindagem qu caacaça dianteira do veículo
apresenta um tampo superior articulado
no qual se acham previstas nervuras
longitudinais de proteção; e Pelo fato
de que essa mesma blindagem se prolonga para cima, em- tórno _cio eixo' de
direção, sob a forma de uma antepara
convexa CAI cuja parte dianteira se
acham previstas duas alças metálicas,
substancialmente verticais.
Seguem-se os pontos 2. e- 3.
TÊRMO N. 127.702
De 16" de março de 1961
Gráfica e Editora Brasiluso
nesta capital.
.
Pontos característicos de: 'Um nóvo
modelo de chapéu de cartolina" a-• Modêlo . industrial.
•
•

.,„.

166, ,Segunda-felra 15
:
•
Pontos Característicos
, • 1 L Um nôvo modelo de chapéu de
cartoliha caracterizado por ser cortado
por estampagem uma bilha do material,
de incido a aproveitar-se dois terços de
circulo, restando setor retirado uma
pequena parte em forma de meia lua
-. que é presa m uma borda radial e tan
gência a outra. A parte prtsa da meia
lua , é vincada na base no alinhamento
radial e ao lado desta se acha prevista
urna orelha dupla com as pontas no
sentido radial.
Seguem-se os pontos de 2 a 3.
127.667
TERMO
Depositado em 15 de março de 1961.
---Requerente: Imapetel Indústria de
Máquinas e peças para tratores Limitada
Titulo: "Nova e original configuração ornamental aplicada a máquinas
pa4 obtenção de sorvete expresso".
Vrocuradora: Cometa marcas e patentes! Ltda
N.°

MARIO OFICIAL . (Seção: III)
não ligeiramente triangular com a inscrição pago ou qualquer outra modalidade desejada.
Tudo como 'descrito no presente memorial e ilustrado nos desenhos e cliché
anexos.
TERMO N.° 127..505

.

Dep. em 10 'de março dc . 1961 .—
Modelo industrial.
Requerente: Inelbras Indústria Eletrônica Brasileira Ltda. — São Paulo.
Pontos característicos: "Original configuração _em chassis de aparelhos televisores".

bobina discriminadora de som (10); em
ambas as placas tem rasgos (II) horizontais; na parte inferior da plata
maior (5) há • uma região estampada
(12) inclinada em ângulo obtuso na
qual se incluem aberturas (13) para
condensadores eletroliticos e (14) para
válvula de qualquer tipo; na parte superior de placa maior incluem-se: abertura (15) para conter caixa com o gerador- de alta tensão; aberturas (16)
para transformador; aberturas (17) para
placas de terminais; aberturas para: potenciõenetro de ajuste de linearidade.
(18); choque de filtro (19), potenciómetro de ajuste da largura horizontal e outras aberturas conforme desenho
anexo.

frontal e o qual é munido de uma tara,
pa convexa, de preferência transparente, de onde se projeta um corpo coniplementar furado, que tem aproximadamente a mesma configuração da base
mas de dimensões bastante reduzidas,
sendo a .entrada do referido furo orlada de saliências em forma de lágrimas.
, Segue-se .0 ponto 2.
TERMO 127.494
De 10 de ' março de 1961
Indústria de Distintivos }Ululai Ltda.
— Nesta Capital. .
Pontos característicos de: ullm nevo
modelo de chaveiro> — mod. industrial.
-

TÊRMO 127 502
De 10 de março de 1961
The Esterbruook- Pen Co. —. E.U.
da América.
Pontos característicos para <Um
Nõvo suportede caneta de escrivaninha
mod. industrial.

1 — "Original configuração em chassis de aparelhos televisores" caracteriza-se por ser formado de duas chapas,
unidas entre si, por quadro formado
por cantoneiras (3); na chapa menor
(4) vai colocado o conjunto amplificador de freqüência intermediária, de sinal
de vídeo e sinal de audio, e na chapa
maior (5), incluem-se, além de outros,
fonte de alimentação* do aparelho; amplificador de baixa freqüência; unidades de defkaão vertical e hol•izontal,
além de abertura (6), para o colo do
Reivirtdicações
tubo de imagem; na chapa menor (4)
,. •
1 — — Nova e original configuração incluem-se aberturas para válvulas (7),
orni.iniental aplicada a máquinas para aberturas (8) para placas do, terminais,
obtençãó de sorvete expresso", • forma- aberturas para bobinas ( g), orifícios
das por corpo pristnático, caracterizada
pelo fato de se apresentar com lados
arredondados, providos de pluralidade
de aberturas , em sua parte mediana,
sendo que ao tOpo do corpo, em sua
parte posterior, se encontra implantada
base`'cle braço, recurvado nos extremos -em sentidos opostos, a extremidade suprior sustentando corpo, troncocônico ,invertido. ao qual, em lados
opostos,se encontram fixados tubos, spporte de garrafa.
Segue-se o ponto 2.

•
P Um ;Vivo suporte de caneta de
escrivaninha, caracterizado pelo fato de
ser compreendido por uru corpo troacônico inveritdo, acunhado, estando o
seu fundo num plano paralelo à base
do cone, com o tõpo inclinado ascendentemente
com referência à borda

E 11011(1.00h8MLICIOirdi n.o

"TERMO N.' 127.549
•
10'de noventbro- de. 1961
São Paulo._
Ishigami
característicos . de "Navo tipo
ta -para 'identificar carkabos
o industrial.

Janeiro de 1962

INSTITUI O SISTEMA
PARLAMENTAR DE GOVÉRNO

: D1VULGAÇA0

1° Um nõvo nutdélo de chaveiro, caracterizado por consistir numa chapa
circular, em cuja face anterior praticase depressões circulares, dispostas equidistantemente, correspondentes aos números usuais dos telefones, nas quais
são eles gravados; em que sõbre a referida face da chapa coloca-se um disco, em sua periferia provido de orifícios circulares, correspondentes as de.
pressões, onde se gravam os números
dos telefones, deixando uni campo central circular, onde se grava o nome e
enderêçO do usuário ou se- desejar outras indioações;' c, em que, a parteinferior- da chapa circular é dotada tic:•uma
escora recurvada, -montada seibre d disco perfurado, como acontece nos discos
telefônicos.
Segue-se o ponto 2.
TÊRIVIO 127.446
De 8 de marçode 1961
•
• Adatex S.A. Industrial e Comercia/
— S. Paulo.
Pontos característicos de: aNõvo
modelo enroladouro de fios elastIcos
sob a forma de cone — mod• industrial
•

•

N.° 350

PREÇO CR$ 10,00

A V.V,NDA :

- . Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, I
I — 'Nóvo tipo clJ etre-meta para
identificar carimbos, constituído de unia
carcaça de madeira, plástico, metal ou
de qualquer outro material apropriado.
caracterizado pelo fato da ca'rcaça ser
representada pelo n.° 3, ser provida em
sua face superior, de uma cavidade
onde se amo/da urna peça maleável ou
•

Agência I: -Ministério da Fazenda
- Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reenlcilso Postal
L2

là Nélvo modelo enroladou o de fios
elásticos sob 'a forma de„cone),
▪ terizado por. ser,. •constituido de uma
base . , arredondada com reforços que
•prendem um .•corke: tamRrn de forma
arredondada e do menor diâmetro,
:Seguem-se 3/43 ponto 2 c ,3^.
'•
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fTÈRMO 124.094
De 9 de novembro de 1960
Um nõvo desenho ornamental aplicado a laminados plásticos».
Patente de desenho industrial.
Companhia Química Industrial de Lanado, — Rio de Janeiro.

j aneiro

DIÁRIO OFICIAL (Seção III) .
tuna pluralidade de figuras geralmen-

te repreantadas na forma de triângulos e polígonos, arrtunadas e dispostas
à...semelhança de mosaico, por tada a
superfície do referido fundo.
Seguem-se os pontos 2 e 3.
TÉRNIO N9 123.910
De 4 de novembro de 1960
Companhia Química Industrial de
laminados — Rio de Janeiro.
"Um novo desenho ornamental
aplicado a laminados plásticos".
Patente de desenho industrial.

Pontos Característicos

TitRal0 /V 124.092
de 9 de novembro de 1960
Catapanhia Química Industrial de
laminadas — Rio de Janeiro.
"Um novo desenho ornamental
aplicado a laminados plásticos".
Patent e de desenho industrial.

TËRMO N9 123.969
De 4 de novembro de 1960
Companhia Química Industrial de
laminados — Rio de Janeiro.
Pontos característicos "Novo desenho ornamental em côres aplicado a •
laminados plásticos" — modal() inNU° e original moda) de váldustrial.
vula deretenção, caracterizado por ter
dita válvula unia forma estelar, essencialmente chata, de modo a poder instalar-se entre dois corpos com flange
muito próximos um ao outro, provida
de um corpo central anular, sendo a
foania da estrela pronunciadamente arredondada, tanto nas suas pontas como
nos seus entalhes e obtida de tal modo
que o flange de montagem entrecada
duas perfurações de sujeição da vávtil
la está entalhado até o corpo, anular
da mesma.
Segue-se o ponto 2.
Pontos Característicos
1 9 um novo desenho ornamental
TÊRMO bis' 123.967
em abres aplicado a laminados plásticos, caracterizado pelo fato de que
De 4 de novembro ele 1960
compreende um painel cujo fundo, de
Companhia Química Industrial de
car adequala, contrasta mais ou menos com unia pluralidade de linhas laminados — Rio de Janeiro.
ou veios de contarno indefinido que se
Pontos característicos "Novo deseeapalham sinuasamente, por vêzes um nho ornainental em cépres aplicado a
laminados
plásticos" — modêlo intanto paralelas, por tõda a superfície do painel, obedecendo substanci- dustrial,
almente a um sentido definido e proporcionando assim um aspee +.4 muito
ner(?.
similar ao apresentado peio • corte
b<?0'51)., iierp
transversal no cerne de certas árvob/Yk
res.
0.,rsaogivi;:AE.15‘)."Np
Segue-se o ponto 2,
r
hina:r t°10,2WIN
—
412- II,
7~3'90
=MO N9 123.968
*VA
414,e. t e" ,011>icid
De 4 de novembro de 1960
Companhia Química Industrial de
laminados — Rio de Janeiro.
Pontos característicos "Novo desenho ornamental em atires aplicado a
laminados plásticos" — modélo industrial,

3

Pontos Característicos
1° .Um nõvo desenho ornamental eia
cepres aplicado a laminados . plásticos, caracterizado pelo fato de que consiste
ntuua pluralidade de linhas 'sinuosas e
retas combinadas, de cõres e tonalidades variadas, que se distribuem ou lançam caprichosamente espalhadas por
tõdm.a superfície do fundo do desenho.
sendo as cOres ou tonalidades das linhas agressivamente contrastantes coma
a côr ou onalickulc do fundo em que
se espalham.
Seguem-se os pontos 2 e 3.
TÊRMO Nó 123.965
De 4 de novembro de 1960
Companhia Quiniica Industrial de
Laminados.
cNõvo desenho ornamental em UiTCS aplicado a laminados plásticos» -Patente de desenho industrial.

Pontos Característicos
l'' Um nóvo desenho ornamentai em
cõres aplicado a laminados plásticos.
caracterizado pelo fato de compreender um painel cujo fundo, de cõr adequada, contrasta com uma pluralidade
de traços substancialmente retos e paralelos entre si, dispostos em planos ou
camadas transversalmente superpostas.
sendo os traços dos referidos planos em
cõres ou tonalidades contrastantes entre si e o fundo, e sendo a largura dos
ditos traços de valor variável e irregular, que vão de um traço ou linha
e 44,5,
49,
substancialmente fina até um traço ou
0#.54>.£°"Vi
4t, 40.
faixa substancialmente larga passandc
por diversas larguras intermediárias sem
Pontos Característicos
obedecer a uma ordem definida crescen19 Um novo desenho ornamental te ou decrescente.
em côres aplicado a laminados plásSeguem-se os pontos 2 c 3.,

W8N7ã

Pontos Característicos
1" uni novo desenho ornamental
em cores aplicado a laminados plásticos, caracterizado pelo fato de que
comi:acende um painel cujo fundo, de
e& adequada, contrata tom a cor de

cuacterizado pelo fato de que
consiste num painel ou fundo no qual
são disseminados uma pluralidade de
figuras triangulares ou poligonais de
forma irregular com as suas faces adjacentes Substancialmente paralelas,
sendo as ditas figuras matizadas em
diversas côres e tonalidades que contrastam eom o referido fundo onde
estão distribuídas irregulamente. •
Segueni-se os pontos num total
de 4.

TERMO N' 123.966
19 Um novo desenho ornamental
De 4 de novembro de 1960
em cõres aplicado, a laminados plásticos, caracterizado pelo fato de que
Companhia Química Industrial de
compreende um ,painel formado por Laminados.
um campo pluripintalgado cujas pinfrlnI'óvo desenho ornamental (In coretes, formadas por figuras triangulares aplicado a laminados plástico» Poe poligonais irregulares e dimensões tente de —desenho industrial.
diferentes, contrastam com o referido fundo por meio da utilizaçâo de
coares diferentes opostas.
eeffaeni-se os pontos 2 e a.

Pontos earactcrísticoe
1° Um 'uivo desenho ornamental em
cõres aplicado a laminados plásticos,
caracterizado pelo fato de compreender
um painel cujo fundo, decõr adequada,
contrasta mais ou menos com uma pluTERMO 127.443
ralidade de linhas ou veios sombreados,
de contõrno indefinido que seespalham
De 9 de março de 1961
em trechos contínuos, um tanto sinuoGustav F. Gerdts K.G. — Alemasos, por tõda a superfície do painel e
Pontos Característicos
nha.
sâo formados por trechos mixtos de linhas curvas e quebradas.
Pontos característicos de: eNóVO c
19 Um novo desenho ornamental
Seguetn-se-os pontos 2 e 3.
em cõres aplicado a laminados plás- original modelo de válvula deretenção>
ticos, caracterizado pelo fato de que mod. industrial.
•
.__.—
o painel ou fundo do desenho, tem a
TaRal0 N9 124.093
sua superfície totalmente preenchida
com unia pluralidade de pontos disde 9 de novembro de 1960
postos ordenadamente e provenientes
Companhia Química Industrial de do cruzamento de uma pluralidade de
laminadas — Rio de Janeiro.
linhas cruzadas entrança:i as entre si
"Um novo desenho ornamental e que apresentam um aspecto geral
aplicado a laminados plásticos".
muito parecedio com o aspecto aprePatente de desenho industrial.
sentado pelo tecido de linho.
Segue-se o ponto 2.

Pontos Característicos
1 9 Um r.ovo desenho ornamental
em côres aplicado a laminados piás-.
ticos. caracterizado pelo fato de que
comoreende um painel cujo fundo, de
cor adequada, contrasta com uma
combinação de :elos e manchas dessiminedos por tôda a superfície do
poliu]. matizados em côres e tonalidadai diferentes sobrepostas, formando uni conjunto que lembra o aspecto
de certos mármores.
Se‘aieni- Qe os pontos 2 e n.
•
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?TERMO N° 123.964
De: 4 de novembro de 1960
Companhia Química Industrial de
Laminadós — Rio de Janeiro.
<tNelvo desenho ornamental em côres aplicado a laminados plásticos».

Pontos Característicos
1° Um nóvo desenho ornamental em
cOres aplicado a laminados plásticos
caracterizado pelo fato de que consiste de uma pluralidade de linhas ou
veios, formados por segmentos dessimacios irregularmente num campo levemente assombrado, sendo os referidos
segmentos de linha ou veios orientados geralmente no mesmo sentido em
relação no fundo da placa.
Segue-se o ponto 2,
TERMO N° 123.963
De 4 de novembro de 1960 •
Companhia Química Industrial de
Laminados — Rio de janeiro.
«NtSvo desenho ornamental em cdres aplicado a laminados plásticos». —
Patente de desenho industrial.

DIÁRIO OFICIAL (Seção
RESUMO DESCRITIVO
Secador de cabelos, caracterizado
pelo fato de ter um corpo com a forma geral de um cone truncado, dividido, em um plano correspondente
aproximadamente ao seu eixo, em
duas partes, uma superior e outra inferior, formando, em sua extremidade
dianteira, uma abertura de menor diâmetro do que a abertura em sua extremidade traseira; de a extremidade
dianteira formar uma abertura na forma aproximada da boca de um peixe,
e a extremidade traseira ser curvada
convexamente; de no interior da abertura dianteira haver uma placa gradeada e na extremidade traseira haver uma pluralidade de barras verticais curvadas convexamente; de na
parte superior do corpo do modelo haver uma salierxia curvada convexamente em que se aloja o interruptos
elétrico; de a parte inferior do corpo
repousar sôbre urna barra de suporte
de filetes de forma triangular em cima
de um par de extensões laterais, tudo substancialmente como descrito e
ilustrado nos desenhos anexos.
'12RM° N.° 122.025
Indústria de Calçados Francisco Rosifini S. A. — S. Paulo.
Pontos característicos de "NOvo e
original modelo de solado para calçado era geral". Mod. industrial.

Janeiro de 1962

1. 0 NOvo e original modelo de soTERMO N.o 122.100
lado para calçados em geral, caractede 22.8.60
rizado por ser a superfície do mesmo
provida de uma pluralidade de saliênCia. Paulista de Papéis • Arte*
cias granulares, dispostas umas pró- Gráficas — S. Paulo.
ximas as outras.
Pontos característicos de: "Noya
configuração em estojo para baralhos
Segue-se o ponto 2.
e cartas de jogar". Mod. indtrtriai.
TERMO N.° 122.024
Indústria de Calçados Francisco ROsifini S. A. — S. Paulo,
Pontos característicos "Original modelo de sola para calcados feminino ou

outros". Mod. industrial.
REIVINDICAÇÃO
Em resumo, reivindica-ae cismo ponto característico: Nova configuração
em estojo para baralhos e cartas de
jogar caracterizada pelo fato de ser
constituída por uma capa de couro,
borracha ou material plástico, com
urna lombada e duas partes laterais,
na configuração externa de, um livro,
contendo unta das partes dois estojos
de plástico, unidos entre si, em foxmato de caixas correspondentes à id.
tradução dos baralhos, abertas na parte superior e com os bordos recortados para a retirada dos mcsmus; tudo conforme foi substancialmente descrito e representado no relatório e desenhos anexos.

PONTOS CARACTER-2TICOS
1,0 Original modelo de sola para
calçados feimninos ou outros, caracterizado por ser a sola enrugada, de maTERMO N.° 121.366
neira a formar uma pluralidade de
de 20 de julho de 1960
saliências alongadas, de comprimentos
e larguras diferentes, saliências estas
Forma ou configuração de prato ou
dispostas longitudinalmente, formando bandeja com compartimentos para reentre estas, sulcos.
feições — Patente de Modelo Industrial.
1 Segue-se o ponto 2
Porcelana mausí S. A. — S. Pauto.

Nem.,

,Pontos Característicos
1°. Um n6vo desenho ornamental- em
cOres `a-plicado a laminados plásticos,
caracterizado por consistir de uma pluralidade de linhas ou veios e manchas
distribuídos com uma orientação ou
simetria não definida, sendo as referidas linhas ou veios espalhados em trechos sinuosos e segmentos substancialmente retos por vezes sobrepostos às
manchas; sendo as linhas e mançhas
de prekréncia de una. tonalidade fortemente contrastante com a tonalidade
do fundo ou campo do painel.
SPguem-se os pontos 2 e 3.
—
À' r' '' IÊRMO N.° 123.869
de 31 de outubro de 1960
Ronson Corporation Of Delaware.
(Es,dos Unidos da América).
títató: Secador de Cabelos. (Mod.

EN SAIO
SÔBRE

O DIREITO
ADMINISTRATIVO
pelo VISCONDE DE URUGUAY
Preço : Cr$ 450,00

lua.)

A VENDA:
Seção de

Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1

Agência I: Ministério da Fazenda

'Atende-se a pedidos pelo Serviço de Rie;1451so Po'Àal

th,

:

PONTOS CARACTERÍSTICOS
1. 0 Forma ou configuração de prato ou bandeja com compartimentos
para refeições constituindo um reei*
ente chato em forma de bandeja iça
tangular, com cantos acentuadamente
arredondados, paredes inclinadas para
fora com cantos inferiores arredondados e rebordo saliente arredondado para fora, caracterizado pelo fato de ser
dividido em seis compartimentos de
formas distintas, por nervuras de seção
triangular e pouco mais baixas que o
bordo do recipiente, formando assim
um compartimento de maiores proporções em forma de trapézio isOceles com
?nulos obtusos acsntuadameate arredondados e tendo como base um dos
lados maiores da bandeija, sendo a
área restante dividida em rompartimentos menores por quatro nervuras
que partem da nervura antericrmente
citada que delimita o compartimento
maior e se projetam radialmente para as margens da bandeija formando
dois compartimentos extremos iguais,
substancialmente triangulares, outros
dois compartimentos intermediários
lambem iguais, quadriláteros irregulares, em um cOrnPartimento . central em
riortna de trapézio, todos les com cairarredondada.;
os arredondado!
'Inktef:

•
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DEPOSITADAS
Publicaçáo feita de acórdo cern o art. 1$0 do Código da Propriedmie Ir;uatrial. Da data da publinaçâo começará a
correr o prazo de do date para o deferimetito do pedido. Durante lese prazo poderkb apresentar &Ws *pulgões ao Departamento
',racional da Propriedade Industrial aqueles que se ,itfigarern prejudicados com a roncada* do registro requerido
Tértno n.° 516.684, de 1641-1951
Palheta Cafés Finos S.A.
Guanabara-

Termo n." 516.690, de 16-11-1961
josefa Deren Destefani
Paraná

O Cafe Que Faz
Bons Amos »
Classe 41
Artigos na classe

Termo n.9 516.691, de 16-111961
josefa Deren Destefani
Paranb

10SELI "04(
indústria
.13rnildra

Classe 36
Artigos na classe

50:1041--*

Termo n.° 516.692, de 16-11-1961
Comércio e Representações Rosandra
Limitada
Paraná

Bras'

Classe 5
Artigos na classe
Trino n.° 516.686, de 16-11-1961
Fetrolina Imóveis e Titulas
Pernambuco

tí S/A. Petrolina,
imoveCii Tífulós ');

I:ornercioteÀ-,
-RiprestiíRhig.
Sosa drY

Nome Comercial

.Classe 40
Títrlo de Estabelecimento

Urna° n.' 516.687, de 16-11-1961
Cia. Tijucas — Inchistri ac Comércio
— 'Citinco"
Paraná

Termo n.° 516.693, de 16-11-1961
Indilsthrias Imperatriz Limitada
Paraná

iniperatin

CITINCO
Classe 4
Artigos na classe

,

Têrmo n•° 516.688, de 16-11-1961
RéstMirante Guarneri Ltda.
Paraná

Restaurante

.1ndúçtrizi Bra$11e1T4a.

Classe 46
Artigos na classe

PRETAMP

Classes- 41, 42, 43 e 44
Título de Estabelecic.ento

S/A.

Classe 11
Classe 28
Classe 26
Classe 27
Artigos na classe

Tjmo n.° 516.689, de 16-11-1961
Madeireira Sarandi Ltda.
Paraná

Sdr

Têrnao n.° 516, 694, de 16-11-1961
Nilos G.M.B.H.
—
Alemanha
¡

Classe 33

TJ

ainkvireWei

Classe

•

hl 11 LU 5
Classe 6
&Ws as cátgst

i

retrno n.° 516.700, de 16-11-61
Prestamp S. A. Embalagens, Indústria
e Comércio
Sã) Paulo
Nome Comercial
Tê= n.9 516.702, de 16-11-61
Indústrias Testeis Barbero S. A.
São Paala

-15
Industria Brasileira
Classe 23
Artigos na classe
Termo n.9 516.703, de 16-1:-61
Indústrias Testeis Barbara S. A.
• São Pa.,..a
e

7 - 220
Industrie. Brasileira
Classe 23
Artigos na classe

Termo n.9 516.704, de 16-11-61
Indústrias Testeis Barbet.° S. A.
São Pailo

Classe 23
Artigos na classe
Termo n.9 516.709, de 16-11-61
Casa de Frios "Idabel" Lea.
São Paulo

•1 D A B 3 L1
Classe 41
Artigos na classe
.....~•••n11.41

Termo n.9 516.710, de 16-11-61
Indústrias Testeis Barbero S. A.
s Paulo

I. 0 0 5
Brasileira

Industria

Classe - 23
Artigos na classe
Termo n.° 516.713, de 16-11-61
Indústrias Testeis Barbero S. A.
São Paala

3. 0 0 5
Industria Brasileira
Classe 23
Artigos na classe

SUMMERIIN
Industria Braeiligret

Termo n.9 516.714, de 16-11-61
Vetuag S. A. Veículos e Máquimt
Agrícolas
São Paulo

Classe 23
Artigos na classe

PURGOMA
Industria Brasileira
_

*Nem..

Termo n.9 516.705, de 16-11-61
Comercial Importadora Gecê Represen• .
tações Ltda.
São Paulo

Termos as. 516.696 à 516.699, de
•
16-11-1961
Prestatup S.A. Embalagens, Indústria
e Comércio
São Paulo

EKBALAGENS .INDeSTRX A
E COlaRCIO

Madeireiro.

- I. 0 0 0
Industria Brasileira

Classe 36
Titulo de Estabelecanento

Teetno n.9 516.685, de 16.11-1961
Calderaria Elton Indústria e Comércio
Limitada
São Paulo

Indústria Brasileirk

Termo n.9 516 .708, de 16-1161
Indústrias Testeis Barbero
Sá r Paulo

MiidWitiSerf-1.0

<, CAFE PALHETA,

indústr`

Termo n•° 516.695, de 16-11-1961
Nilos G. NI B II.
Alemanha

3

3 C

Classe 6
Artigos na classe
Termo n.° 516.706, de 16-11-61
Indústrias Testeis Barbero S. A.
São Paulo

LINT2X-Industrie. Brasileira
•

Classe 23
Artigos na classe

--'Termo mo 516.707, de 16-11-61
Sobrapa — Sociedade Brasileira de
Participações Ltda.
ízião Paula

EDIPICIO MARACA.I
São Paulo-Capital
Classe 3'
'Nulo

Classe 21
Artigos na classe
• Termo n.9 516.715, de 16-11-61
Indústrias Testeis Barbero S. A.
São

3. O O 4
Industria Brasileira
Classe 23
Ar:4os na classe
Termo n° 516.716, de 16.11-61
Torrefação e Moagem de Café Caditál
Ltda.
Mato Gro.3.%

CAFÉ CAMBUi
Industrie. Brasileira
Classe 41
Artigos na ciasse
Têrrno n.° 516.717, de 16-11-61
Indústrias Texteis Barbero S. A.
Sllo Paulo

OPALIN,
Induetria Brasileira
Classe 23
Artigos na classç
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Termo n.9 516.718, de 16-11-SI •
Indústrias Texteis Barbero S. A.
Sie Paulo

STRONG *,
Industria Brasileira

Termo n.9 516.726, de 16-11-61
Americano Comércio Indústea de Café
, -- S. A.
São Paulo'

Termo n.° 516.747, de 16-11-61
Editóra Famerig Ltda.
São Paulo

Termo n.9 516.740, de 16-11-61
Distribuidora Médica Ltda.
Rio de Janeira
1/E1C11£4,2~..1VS..41k

El Exportador Brasileno

Classe 23
Artigos na classe

Classe 3
Artigos na classe

r INDUSTRIA ERASILEIRA
Classe 32
Artigos na classe

Termo n.9 516.719, de 16-11-61
Indústrias Texteis Barbem S. A.
Sãa Paulo

Termo n.9 516.741, de 16-1Z-61
Les Parfums de Molyncuux
França

NOVENTA NOVENTA
Industria Brasileira
Classe 23
Artigos na classe

LE N ENIÉRO rir N

PURO 00
Industria Brasi ai

.t

Classe 23
Artigos na classe
Termo n.9 516.721. de 16-11-61
Americano Comércio Indústria de CaTé
S.A.
São Paulo

Classe 43
Artigos na classe
-a

Termo n.9 516.742, de 16-11-61
(Prorrogaço)
Dom/ Corning Corpoadon
Estados Unidos da América

..k"evio n.9 516.728, de 16-11-61
Indústrias Texteis Barbero S. A.
São Prulo

2. 0
4
Industria Brasileira
Classe 23
Artigos na classe
Termo n.9 516.729, de 16-11-61
Indústrias Texteis Barbero S. A. São Paulo

2. 0 0 8

'he

Industria Brasileira

i kafe zinha
r

PRORROGACÀO,

MOUYNEUX:

,4
. á
'''4\
, N Dl:1ST RIA 4, R ASILE..kg
Classe 41

• Termo n.? 516.720. _de, 16U61
Indústrias Texteis Barbet >o S. A.
São Paulo

Termo n.9 516.749, de 16-11-61
Comércio e Indústria Gaivão Cear Ltda.
São Pau:o

Classe 23
Artigos na classe
Termo n.9 516.732, de 16-11-61
Carfer Indústria e Comércio cic Móveis
Ltda.
São Paulo

,SIGHTSAVERS

BRAC.EliZAJ
- _

Cla.sse 41
Termo n.9 516. 723, de 16-11-61
Indústrias Texteis Earbero S. A.
São Patt:la

Termo n.9 - 516.743, da. 15-11-61
(Prorrogação)
•
Gebrijder Eberhardt
Alemanha

I. 0 0

8

InUustria Brasileira
Classe 23
Artigos na classe
Termo n.9 516.724, de 16 . 11 61
Indústrias Texteis Barbero S. A.
Sil'a Paulo
.
2. O O 5
ÈrRs
Industria ileira
Classe 23
• Artigos na classe

Termo n.9 516.725, de 16-11-61
Indústrias Texteis Barbero S. A.
São Paute

Classe 23Artigos na classe
Termo n.9 516.727. de 16.11-61
Indústrias Texteis Barbero S. A.
São Paulo

1. O o
Induetria Brasileira
Classe •zo
Artigos na classe

LAMPEAO,

Termo n.9 516.752, de 16-11-6/
J. B. Pimenta & Cia. Ltda..
Rio de Janeiro
Classe 7
Artigos na classe
Termo n.9 516.744, de 16-11-61
(Prorrogação)
Etablissements Rigaud
França

PRORROGAÇÃO
11-1-trk
Stabliseezenta Riga=
4Francti
Paris'
Classe 3
Artigos na classe

E á i iójá FeTWE'rilár

' g. 0 9 C
Industria Brasileira

Termo n.9 516.751, de 16-11-61
Cinedistri 1!..mitada
São Paulo

Classe 32
Artigos na classe

Termo n.9 516,745, de 16-11-61
Editora Famerig Ltda.
•
São Paulo

•

Classe 32
Artigos na classe

.,0,TerrOr do Cangaço'

„B_ET1JDOPE
Classes: 16, 1 c 16
Artigos nas classes
Termos na. 516.736 e 516.737, de
16-11-61
Seat-Spout Corpor.tba
Estados Unidos da América

LAMPEAC

S

PRORROGAÇÃO.

Comece a Pagar Seus Moveig
-? •
-j e Utilidades Domesticas Agora
, e Retire - os à Egoca do Casamenk
Classes: 8 e 40 •
Frase de propaganda
Termos as, 516.733 a 516.735, de
16-11-61
Betubras S. A. Pavimen fações e
Revestimentos
São Pauto

Termo n.9 516.750, de 15-11-61 Cinedistri Limitada
Sã'o Paulo

(-Capitão do Carig-avi.

Classe 4à
Artigos na classe

CLUB Dos NO! VOS.
UNDUSTRiA

Classes: 41, 42 e 43
Titulo

B. Pimenta
,

.
Nome Comerchl
Termo n.'' 516.753, de 16-11-61
Valeria Primeira S. A. Pat'ilcZpaçõea
Industriais
Rio de Janeiro

VALERIA
indústria 13;:tri
s
Classe 50
Artigos na classe
Termo n.9 516.754, de 1641-61
Lucilio Braga, Comércio e Indústria
•
Ltda.
Rio de Janeiro

'reel-C-111O-BRAGA;'.
• t,
Comércio
e Industrta Ltda.
_

Classe 32
Artigos na classe

Cases: 6 e 11
Artigos nas clanes
Termos na. 516.738 e-516.739, de
16-11-61
Seal-Spout Corporation
Estados Unidos da América

sEAT-sP Our"
Classes: 6 e II Artigos nas classn

Nome Comercial
~a=
•
Termo n.° 516.755; de 16.11-61
Five:4,111e do Brasil S. A. Regre4
Termo n.9 .516.746, de 16-11-61.
sentações e Instalações InIustrlais
Editora .Famerig Ltda.
\
Rio de Janeiro •
São Pauto
).1.

razi ian txport
4INDUSTRIA BRASILE Idy

• Classe 31
Artigos na mos

Ftves - Line do Bra st

'Representações
elnitalaçõest Industria
COMCS;1,

Segunda-feira 15
Terruo n.9 5 )6 . 756, de 16-11-61
Piodutos Quauicos Detcrlux do Bra.sil
• Ltda.
Guanabara

indústria

Brasileira:

Classe 1
Artigos na classe
Têrmo a.° 516.757, de 15.11-61
Construlit Materiais de Const ',IÇÕES Ltda.
Guanabara

DIÁRIO OFICIAL ‘(Seção III)
Tèrmo n.9 516,764, de 16 11-61
Auto Mecânica Coutinho L:mitada
Guanabara

C/asses: 33 c 39
Titulo

INDUSTRIA BRASILEIRA

Vamo n.° 516.765, de 16.11-61
Souza 6 Cocapaahia
Território do Acra

CárékContinenta

Têano n.° 516.766. de 16-11-61
Alfredo Souto de Mneida
Guanabara

Termo n.9 516.758, de 16-11-61
D. T. da Costa Games
Guanabara

lasse 32
Artigos na classe
Termos as. 516.76 7e 516.768, de
16-11-61
Mead Johnson 5. A.
Suíça
.111.n

-ENFAMIL

Terno n.9 516.760, de 16-11-61

Termo n.9 516.773, de 16-11-61
• Bar América Stor Ltda.
Guanabara

BAR .AMÉR1Ck
STOR
Classes: 41. 42
Título

-13

CAFÉ E BAR
• TIROLEZA --

Classes: 41, 42 c 43
,Titulo de Estabelecimento
Têrcao n.9 516.775, de 16-11-61
Bar e Restaurante Ficha Ltda.
Guanabara

Classes: 3 e 41
Artigos nas classes
Classe 33 Insígnia

Classe 3
Artigos na classe

Termo n.9 516.774, de 16-11-61
Café e Bar Tiroleza Ltda. •
Guanabara

getattl

644/4~4 jhtc
Termo n.° 516.759, de 1611-61
emaco — Empresa Coretora de Imóveis
e Seguros Ltda.
•
Guanabara
•

Termo n.° 516.772, de 16-11-61
Laboraório Thebra S. A.
Guanaará

Arnphebelnato

Classe 41
Artigos na classe

Uasse 33
Titulo de Estabelecanento
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~mu
(INDUSTRIA BRASILEIRA

Indústria Brasileira
Classe 16
Artigos na classe

i

BAR E RESTAURANTE
F

Termo n.9 516.769, de 16.11-61
Casa Três Balas Ltda.'
Guanabara .

Dyonisius Sinalas
Guanabara

(.lasses: 41, 42 e 43
Titulo de Estabeledmenta

.
aarg'sím (0~3

Termo n.9 516.776, de 16-11-61
Bar e Restaurante 1:Y1nm:rima-lua Ltda.
Guanabara

INDUSTRIA BRASILEIRÃ
.
Classe 36
Artigos na classe

BAR E _RESTAURANTE
DINAMARÚCS

Termo n.° 516.761, de 16-11-61
Studius Produções Ltda.
Guanabara

~T.5)Irsa=
-4,

Casse 44
Artigos na classe

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

Classe 32.
Artigos na classe

Têm° n.9 516.770, de 16-11-61
Laboraório Thebra S. Ao:
Guanabara

Termo n.° 516.777, de 16.11-61
Bar e Mercearia Palácio do Ivileer Ltda.
Guanabara

Térreo n.9 516.762. de 16-11-61
Empresa de Hctéis e Imóve's Ltda.
Guanabara

BAR E MERCEARIA

Toledo CoPãcatiariá 1-kr@
Cla3scta 33 e 41
Titulo de Estabelecimento
• Termo n.9 516.763, de 16-11-61
Confecções Lyeden Ltda.
Guanabara

Indústria

Brasileira

Glasse 36
Artiaas aa classe

- Classe 3

' Artigos na classe
111.111,

Têrmo n.9 516,771, de 16-11-1
Labora6rio Thebra S. A.
Guanabara

bo bk

'incluíam% Brateleirai
-

Ch s M I
Mios
is± 40.0e:

Termo n.9 516.779, de 15 - 11 - 61
Café e Bar dos Inocentes Ltda.
' Guanabara

CAFÉ E BAR
DOS INOCENTES
Classes: 41, 42 c 43
Titulo de Estabelse..rwato
Tênno a.' 516.780, de 16-11-G1
Café e Bar Copa Rio Ltda.
Guanabara
.

CAFÉ E BAR
COPA RIO
Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabe1e,a1 ;aro
Termo n. 9 516.781, de 16 11-61
Café e Bar Aeropârto Santos Demont
Ltda.
Guanabara

CAFÉ E BAR
• AEROPORTO
SANTOS RENT
Classes: 41, 42 c 43
Titulo de Estabeleciment
Têrcao n.9 516.782, de 16-11-61
Café e Bar Espanha Ltda.
Guanabara

CAFÉ E BAR
'F.SPANNA
Classes: 41, 42 e 43
Título de Estabelecimeato
Termo n.9 516.783, de 16-11-61
Café e Bar Paládio Ltda.
Guanabara

•,CAFÉ E BAR
PALÁDIO

Classes: 41, 42 e 13
Titulo de Estabelecimento

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelechneato

Têrmo n.' 516.778, de 16 - 1145
Bar Santo Hilário Ltda.
Guanabara

Termo n•° 516.784, de 16-11-61
$everinha Restaurante Ltda.
Guanabara

CAFÉ E BAR
SANTO HILARIO-

SEVERINNit
IÉSTAWANTE

Casses: 41, 42 e 43
Título de Estabelecimento

Classes: 41, 42 e 43
Título. de Estabelechnente
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Terno ri," 516.735, de 16-11-61
çaf4 e Bar Ininãos t'o tt.:ampo F.,th
G; iaaabara

CAFE. E BAR

Term." n. 9 516.792, de 16-11-61
Café e Bar Jorge Rudge Ltda.
Gu. nabasa

:Termo a.' 516.80a de 15 11-61
Hospedagem Santa Cru:: 1..c..13.
Guanaoara

CAFÉ E BAR

HOSPEDAGEM

IRMÃOS Pq r'àMPO
JONCE

Classes: 41, 42 c 13
Titulo de Esnbielecimento
_
Terno n. 516.785. de 16-11-61
• Café e Bar Caboclo Ltda
Cu anahn r•-1

Class "3
Titulo de E.awelecareato

111,., ri; .516.793, ti.' 16-11-51
Actmizr.im

ARMALEM
VITORIA
Classes: -il. 42 e 43
Titulo de E..iaLelecimen

Termo ft° 516.787 de 16•11-61
Café e Bar Sant:irem Ltda.
Cm-mal:n-1ra

•

Termo ti." 516.794 de 16-11-61
i :ti•:.
Café do
Guanabara

CAfE E CÀR
SA N
kçj

GAFE DO CANO

Classes: 41. 42 e 43
Titulo de Estalnirciineato
------Termo n.° 516.783 de 16:11-61
Café e Bar Anil Ltda.
Guanabara

to A

tiArt

Ciasses: 41. 42 e 43
Titulo de Estafei...cimento

—
.
516.795 de 16-11-61
Termo
Ca4é Copamar
(iivanum

CAFÉ CUAMAR
Classe 33
Titulo de Estaock.c....-:::
Termo a." 516.796 de lry.-11-61
C-ife e Bar Chou p al 1_,•;:lti.

Ui

Cia,;(s: 41, 42 e 13
Titulo de Estabelecimento

BAR CP'u.PIti

Termo n.° 516.789. de 16-11-61
Café e Bar Metro Ltda.
Guanal,ara

Classes: 41 42 e 43
Titulo de E-rucy-1,...inéatO

CAFÉ E BA;
METRO

Teimo a.' 516.7):. À.' 16 11-61
Hotel Betaf,uo Ltd,.

HOTEL BOTAFOGO
Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

Termo n.° 516.793, de 16 11-61
Hospedagem Ri n J Gana s
Guanabara

CAFÉ E 8AR

HOSPEDAGEM

A VEiR0

RIO MIAS

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

Teano o.' 516.8J1 de 16-11-61
.1lospeclatiem lk-latose i.r la.
Giiarmbara

4

Termo n.° 516.791, de 16-11-61
Caft e Bar Marly de Botafogo Ltda.
Guanabara

Classe 42
Artigos 3.1,1 dasse

Termo n." 516.80 9 , de 16-11-1961
Antonio Xavier de Mendonça
"Iáo Paulo
•

Class 33
Titulo de Estalielemoyent
Termo n. Y 516 . 802, de 16-11-61
Hospedagem do "...impo Lida.
Guanabara

--- Termo n.° 516.810, de 16-11-1961
Antonio Rodrigm:s Pereira dos Santos •
Eduardo Teixeira Leite

00 CAMPO

C7Ilanabard

Chim 33
Titulo de Estabeie ti.ento
'I : ermo
56.803. de 16-11-61
Hospedagem Truem Arma r LtJa.

HOSPE.UAtitM
ISUEBE ARMO

Classe 19
Adt,,Kisri,rcldsisti
---Termo n.' 516.811, de 16-11-1961
António Xavier cre Iletidonça
São Paulo

Classe 33
Titulo de Es
Termo tif 516.80-1, de 16-11-1961
Armazém e Bar Tia5Sti Ltda.
Guanabara

ARMALEM E BAR
TlASSÚ
Classes: 41. 42 . e 43
Titu lo de Estabelecimento

Indústria Brasileira
Class. , 43
Artigo, na c.,.•

_
Termo s . ' 516 . 812. de 1611-1961
Iperco -- Instituto de Pesquisas do
1i .4:-reado Ltdd.
Guanz.bara

IPERCO Institulo de Pesquisan
do Mercadn

Nome Comercial
Termo 0 .0 516.805, de 16-11-1961
STEEL. Soe. Técn:ca de EinweendiTerind ri." 516.813, de 1.11.1961
mentos de Engenharia S.A.
Comanhia São B...nto Conséaio Indúz.
Rio de 'Janeiro
Ira e Agro-Peri.:i•ia
Gaa.i.dixa

Classe 8
Artigos ira c;osse

L.
^

CAFÉ E dAR

HOSPEDAGEM

MAC DE BOTAFOGO

JAROINOPOLIS

Café

Classe .33
Titila° de P..;.: n belec:-Imlfe

ridúsiTie. Bra.siteirt.

Cuao.11x•,(

Termo n.' 516.8116. de 16.11-1961
Iram Coelho
Ceará

Classes: 41. 42 e 43
Titulo de Estabelecánento

Inciustrn
Classe 43
Artigo, na classe

HOSPEDAGEM

Classe 33
Titulo de Estabelecf.a. mt,-)
Têm° n.° 516 .799, de 1611-61
Hospedagem JanfinSpo's! 4cla.
Guanal,ura

Classes: 8, 21. 33. 39 e 47
Titulo
—
Termo n.' 516.808, de 16-11-1961
Irmãos Sinrato

BAR PANENIA

110SPEOAGEM
MATOSO

(...las.se
.
33
Titulo de Esta1P1ccitirento

rermo n.° 516.790, e 16-11 51
Café e Bar Aveiro Ltda.
Guanabara

Tèrmo n.c 516:807. re 16-11-1961
Agência Paraná de Automóveis Ltda.
Paraná

Agencia•Paianá
de Autonioveis

SANA CRUZ

Titulo de EStabeICCIIIICIlt

Liasses: 41. 42 e 43
Titulo de Estmet:Mu:ato

!A Z

RUGE

41. 42 e 43

CtifÉ E EIA
CABOCLO

Janeiro de 1962

Classe 11
.kiitigos

COMOin;l ia

u-;,!zo Cemerejo,

Indl gsri. e 'ciro - Pectiáriá
Nom,.
Termo n."
;12 alie.- de

18pura
,a

! -! c.

6- 11-1961
iinho

V/ALj-0".7‘
.1
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Te;rno n.9 516.815, de 16-11-1961
Elisan — Decorações Ltda.
Guanabara

Termo n.° 516.823, de 17-11-61
Termo n.° 516.832, de 17-11-61
Unidas S. A. Comercial c Importadora Fortil Fornecedora de Utilidades De.
de Materiais de Construção
me.sticas Ltda.
São Paulo
Guanabara
Classe 11
Artigos na classe

1SAN
Classe 34
.Artigoa lia classe .

Termo à.° 516.816, de 16-11-1961
Termo n.9 516.825, de 17-11-61
Corman S.A. Engenharia de Projetos
e Montagens de Indústrias de Óleos Unidas S. A. Comercial e Importadora
de Materiais de Construção
Vegetais e Derivados
São PflJa0
Classe 16
Artigos na classe

Classe 6
Artigos.. na classe

Classe 1/
Artigos na classe

4

Exportadora Imperial
de Café Ltda.,

Rio de Janeiro
INDUSTRIA BRASILEIRA)
Classe 3
Artigos na classe
•
Termos as. 516.841 e 516.844, de
17.11-61
Tecnogeral S. A. Com'rcio c Iaajústr'..
São Paulo

PRESTIGE
IND. EIRAS1LEIRA
Classes: 17 e 40 n,
artigos nas classes

Nccne . Comercial
Termo ri.' 516.835, 'de 17-11.40
Pedreira Exata S. A.
Guanabara
'a

• FERNANDES •

•nduatria Brasileira

•

Szata.

Classe 26
Artigos na classe

Indústria Brasileira

Termo n.9 516.828, de 17-11-61
Indústria Fernandes Ltda,
São Paulo

.ç ãricie marió_

Classe 4
Artigcs na classe

2 NDÚSZRIA l'EaliANDES LT21-0
or~swe,
Nome Comercial

lvt õ d Lida'
r
Classe 36
Artigos na classe

Termo n.9 516.836, de 17,1141
Irondino José de Freitas Souza
Guanabara•

Termo n.° 516.829, de 17-11-61
Emprenedimentos, e ParticipaEpe1
çôes Industriais S. A.
Guanabara

Termo n.° 516.819; de 17.11-61
João Lopes Coelho
Guanabara

,INDUSTRIA BRASILEIRA'

EPEL - Empreendimentos

Classe 3
Artigos na -classe

‘"
e. Pa-rtijipa'ções

,

Industriais

Termo n.9 516.837, de 17-11-61
Irondino José de Freitas Souza
Guanabara

S. A.

Nome Comercial
t..:lasses: 16 c 33
Titule

Tenra) n.9 516.830, de 17-11-61
Emprenedimentos e ParticipaEpel
ções Industriais S. A.
Guanabara

Termo n.° 516.820, de 17-11-61
- Laboratórios Lisarb Ltda.
Guanabara

ri. •
-•_indústria 13--;:rsile ira

49.

Classe 3
Artigos na classe

x rn, "
•
-

Classe 33

Insígnia comercial
Termo 'n.9 516.831, de 17-11-61
Fortil Fornecedora de Utilidades naa
mésticas Ltda.
Guanabara

Classe 2

Termos ns. 516.821 e 516.822, de
1741-61'
Unidas S. A. Ccmerciate Importadora
de Materiais de Construção
São Paulo

Termo n.• 516.838, de 17-11-61
Construtora Wratnar ttda.
Guanabara
.71
xe •
é7 ;
1I
g 41 etft_l
_
Brasileira

Classe 16
Artigos na classe
n•n

516.840, de 17-11-61
'nono
Representações Roper Ltda,
São Paulo

,?c.-72r?,zAspç,.\
,-- O

,•

• ••

irr
AJJZ.

•

:

;ÇS'S
•
ss5, *

CACARECO
I

ftome Canefcial

Termo ri.' 516.842, de 17-11-61
Antonio Fernandes ereira Marves
São Paulo
,j

BarréiarEngenhariá.

Termo.n.9. 516.827, de 17-11-61
Indústria Fernandes Ltda.
São Paulo
_

Termo il.° 516. 818, de 17-11-61
Sandemarlo Modas Ltda.
Guanabara

Classes: 1 e E
Artigos na class4

_LABORATÓRIOS INILA

Termo n.9 516.834, de 17-11-61
Barreira Engenharia Ltda.
Guanabara

rmrus

Nome Ccmercial

ítionsTalÁ4mittial

zasitt'r

.tC4)

DE COÀSTRUÇAQ.

h3EsA

p-

PRORROGAÇÃO

Nome Comercial

s.a. comsEcIAV
E IMPORTADOZA. DE laTERIAIS

LL

P2

_ .
-

Termo n.9 516.833, de 17-11.fa1
Exportadora Imperial de Café Ltda,
Guanabara

• _.

Termo n.9 516.817, de 17-11-61
lbesa Indústria Brasileira'de Embalagens
S.À.
,São Paul.

Ca .:3e 17
Jos na classe

Indústria Brasileira

1.-

Termo is.' 516.826, de 17.11-61
Unidas S. A. Comercial e Importadora
de Materiais de Construção
São Pujo

-1
ria . . TOS
1 ra
- 116

Termo n.9 516.839, de 17-11-61
Laboratórios Enila S. A.
Guanabara

IYOMIDARI

Termo n.9 516.824, de 17-11-61
Unidas S. A. Comercial e Importadora
de Materiais de Construção
São Paula
Classe 15
!artigos na classe

Indústria Bra-sile-Wa'.;',

US

.•

" Janeiro de 1962 . "173

'fl,1311ASILERA
Classe' 41 "' •
'

• Artigos na dast.

•

MARQUES-IMÓVEIS
SÃO PAULO

-

Classe 33
.
Titulo
Termo n.9 516.843, de 17-11-61
Rcven Industrial Ltda.
São Paulo

•

RUST OLEUIV,
:ND. BRASILEIRA
Classe 1

Termos ris. 516.846 e 516.846, .ele
17-11-61
Tecnogeral S. A. Comércio e Iadústr';
Sá() Pau:o

•PRESTIGEO.
(ND.
BRASLEIRA '

Classes: 40 e 17
Artigos nas classes
Termo n.° 516.897, de 17-11-61.
Fernando Cardoso Moreira
Guanabara
.....111.PORTADO.RA COPACABANA
Nane Comercial
Termo n.° 516.848, de 17-11-61
Ancora Copacabana Bar Ltda.
Guanabara

ÂNCORA
UP.ACIII3ANA',BÁR
Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Termo n.9 516.849, de 17-11-61
Caf!. e BarRio
Gua npVaarráacanã
„

¡RIO, MARACÀRÀ
Clas
se ' 41
Artigos ;:ta classe

DIÁRIO OFICIAL: (Seção III)

174 Segunda-feira 15
Termo ri.° 516.850, de 1741 -61
Bar Ita Monte Ltda.
Guanabara

Termo n.° 516.863, de 17-1/-61
Ernst Kratz
Alemanha

cufir

BAR ITA MONTE LUA

Janeiro de 1962

••
Têrtno a.° 516.878. de 17-11-61
Parke, Daria ei Company
Estados Unidos da América

Termo n.° 516.890, de 17-11-61
Braseiro Comestíveis Limitada
Rio de Janeiro

PROPOQUIN
BRASEIR

Classe 3
Artigos na classe .

Classes: 33, 41, 42, e
Titulo

Mar

Nome Ccmercial
Termo n.° 516.851, de 17-11-61
Betalda — Indústria e Comércio de
Plásticos e Toucador Ltda.
Guanabara

Classe 10
Artigos na classe
Terrnu n.' 516.865, de 17.11-61
E, Co.
Alemanha

BETAIDA

Termo ri.' 516.879, de 17-11-61
Radyne Lirnited
Inglaterra

Classe 28
Artigos na classe
Termo n.° 516.853, de 17-11-61
Zotor • 61 — Indústria e Comércio de
M:nérios. Ltda.
São Paulo
'
ROTOR 61

Classe 31

Artigos na classe
Termo n.° 516.870, de 17-11-61
H. Monteiro
Rio •de Janeiro

Classe 33
Titulo

Classe n.)
Artigos na classe

Têrmo n.° 516.892, de 17-11-61
Reclam Publicidade Ltda.
São Paulo

, 1 QUENTS OU FRIOi
'Brasileiraf'

NITROPHYL 1
Classe 1
Artigos na classe
Termos as. 516.881 a 516.885, de
17-11-61
Tecidos M. M. Ltda.

Classe 4
Artigos na classe
d'"

Clase 41
Artigos na classe

Termos ns. 516.871 á 516.872, de
17-11-1961
Snia Viscosa Societá Nazionale
tria Applicazzinai Viscosa S.p.A.

coNNOISSETir,

co/1110ISSEua

INSTITUTO DE
1..;z0R. ATORIA

"fflex"5"326=
Termo n.° 516.880, de 17-11-61
Rogers Corporation
Estados Unidos da América

Industrie Brasileira

Termo n.° 516.854, de 17-11-61
Indústria de Bebidas Milan! Ltda.
São .Paulo

Termo n. 9 516.891, de 17-11-61
Dr. Admir Ramos
S5o Paulo

rAi YN E

WDOSTRIA

.....n •n•••••n

47

1

Classe 32
Artigos na classe
Termo n.° 516.893, (Ir 17-11-61
Atina Paulista S. A. Indústria e
Comércio
São Paula

• LTMADUR
¡Ind. 13ras1leira
•

Classe 28

Artigos na classe

CASAS if . 14

Termo n.° 516.894. de 17 - 11 -61
Atina Paulista S. A. Indústria e
Comércio
São Paulo

Classes: 22 e 33
Artigos na classe
Classes: 22 e 33
Artigos na classe
Classes: 22 e 33
Artigos na classe
Classes: 22 e 33
Artigos na classe
Classes: 22 e 33
Titulo de Estabelecimento

;.LTMALIEL
Ind. braslleira,
Classe 28
Artigos na classe
Termo a.° 516.895, de 17-11-61
Tosé dos Santos da Silva Eira
• • Rio de Janeiro

Termo n.° 516.886, de 17-11-61
(Prorrogação)
S. A. O Jornal
Guanabara

NOW PIA tItIOAS MIL AM lie,
1110U5110A IRASILEWA

O 1J OR N A
Classe 42
Artigos na classe

Ténno n.° 516.856, de 17 - 11 -61
Dr. Raul Gotilla
São Paulo

4

ALUBE PIS
'Nassa 33
Titulo

nprmo n.° 516.862, de 17-11-61
nrnst Kratz
. Alemanha

Classes 25 e 50
Classe 51,
Artigos na classe
Termo a.° 516.873, de 17 - 11 - 1961
The United Steel Conipanics Limited
Inglaterra

iiN_ICASTER
Classe
Artigos na classe

Tiltmb n.9 516.874, de 17-11-61
The United Steel C4mpanies Limited
Inglaterra

,~t.,..ter-iro,

Classe 32
Artigos na classe
Termo ri. 516.887, de 17-11-61

Incoonaco — Indústria e Comércio de
Materiais de Construção Ltda.
Rio de Janeiro
•

•

«INCOMACO- Indústria e Comerciol
de Mataria í c (I n Construção Ltda.?
Nome Comercial
Termo n. 9 516.888, de 17-11-61
Café e Bar Magnifico Ltda.
Rio de Janeiro
.
•

Netalut` •• • 11 . " a,' •

Classe 48
Artigos na classe
Termo n.° 516.896• de 17 - 11-61
- José dos Santos da Silva Eira
Rio de. in112:f0

,UNICAS1' MAGNIFICO. LANCHEI
Classe 11
Artigos na classe

Termo n. 9 516.876, de 17-11-61
Imbrosciano Hermanos Sociedad Anonl.
Ma Comercial, Industrial y Pinanciera
Argentina

fl:ADIOSA.*

Classe 10
Artigos na classe

Classe 48
Artigos na classe

Classes: 41, 42 . e 43
Titulo

Termo n. 9 516.889, de 17-11-61
Braseiro Comestíveis Limitada
Rio de Janeiro

Braseiro Comestíveis
Limitada'
Nome Comercral

• IND. BRASILEIRA

Classe 48
Artivs na classe

r

.

Segundá-feira
Termo a.' 516.597, de 17-11-61
josé dos Santos da Silva Eira
Rio de Janeiro

#
f
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Termo ri.° 516.905, de 17-11-61
Minas Máquinas Ltda.
Minas Gerais

=

Termo n.° 516.913, de 17-11-61
Organização Saturno Ltda.
Brasília

•

C/assse: 17 e 33
Titulo.

Classes: 41, 12 e 4
3
Titulo de Estabelecimento

Termo n.° 516.906, de 17-11-61
Alfredo Thiers Vieira
Minas Gerais

Classe 48
Artigos na classe
Termo a." 516.898, de 17-11-61
José dos Santos da Silva Eira
Rio dr. Janeiro

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 48

Artigos na classe
Termo a.' 516.899, de 17-11-61
Nirce Soares
Rio de Janeiro

tHARMAN

CABELEREIRO
(:lasse 98
Titulo de Estabelecimento
Termo n." 516.901, de 17-11.61
Dalton de Miranda Cunha
Ria de Janeiro

-Instaladora .
Americana
•
Classe 10
Artigos na dasse
Termos na. 516.902 e 316.903. de
17-11-61
'reciclas c Confecções Triana Ltda.
Guanabara

Caié Cirtipmho
Classe 41
• Artigos na classe
Termo is.9 516.907, de 17-11-6t
Farinha 6 Pereira Ltda.
Minas Gerais

Classes: 23 c 36
Artigo-3 nas classes Termo n./ 516.904: de 17-11 61
Société Des Usips.
França .

51*
Glasse 3
Artiaos na classe

Terem n.° 516.921, de. 17-11-61
Plinio Ferreira Ramos
Brasília
Classes: 16 e 41
Insígnia
Termo n.° 516.914, de 17-11-61
Antonio Grasseto
Brasília

NIFAIkTARIA 1,11
RAMOS-

PALACIO DOS

Classes: 33 e'36
Titulo de Estabelecimento'

bistrib -uidora- das Meiis'

ARMARINHOS

Termo a.° 516.923, de 17-11-61"
José Paz Freaza
Bahia

Classes: 12 e 36
Artigos nas classes

Class2s? 12 e 22
Titulo de Estabelec:menta

Terrno n.' 516.908. de 1741-61
Minas Gerais

Termo n." 516.915, de 17-11-61
Empório e Mercearia Serviia,r Lt-la

Fornecedora das Meias
• Classes: 12 e 36
Titulo de Estabelecimento

Térzno n." 516.909, de 17-11-61
Alfredo Lopis,5 Farinha
Minas Gerais

Casa das Meias

Brasília

MERCEARIA
SERRAR
Classes: 41, 42, 93 e 46
Título de Estabelecimento

Classe 41
Artigos na classe

Termo n." 516.917, de 17-11-61
Mias Habib Abi Jabbour

Teimo n. 516.924, de 17-11;61

Brasilii

Ciasses: 12 e 36
Titulo de Estabelecimento
Termo n." 516.910, de 17-11-61
Alfredo Lopes Farinha
NI:nas Gerais

Loja das Meias
Classes: 12 e 36
Titulo
Termo n." 516.911. de 17-11-61
.Alfredo Lopes Farinha
Minas Gerais

Mundo cias Meias
Classes: 12 e 31
Titulo

Termo a.' 516.912, de 1741 61
Organização* Saturno Ltda.
Brasilia
•
;Indúrskria Bra.s..iteira

' Termo n.° 516.920, de 17-11-61.
Otaviano de Carvalho
Brasília

,BAR E'AIESTAIJRANied
MONTANHÊS

a-sr-scirt lixe**

oftiLtpii
* * * * * * *11

.
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ORGANIZAÇÃO
SATURNO ITDA.„

Cç"ercde 17-11-61
Termo•Nome
n." 516.916;
Beufrra 8, rito Ltda. .
' BraSilia

SAIÃO ELITE
Chu. ses: 33"d 98
Titulo de Estabelec:meato

Cravo eá Filho Lida. .

Bahia
•
_

CASA SÃO.JORCE
Classes: 17 e 36
Titulo de Estabelecimento

'Termo o.' 516.918, de 17-11 61
Luigi Brandi
Brasilia

RESTAURANTE
ROMA

Classes: 41, 42 e-43
Titulo de Estabelecimento
Termo n." 516.919, de 17-11-61
Armando Sadão Nakano
Brasília

MERCEARIA

• Classe 41
Artigos na classe
Termo n.° 516.925. de 17-11--61--:- -Raimundo Florencio Rocha
•'
Balfa

PEMA
Classes: 41. 42, 43 e 46

Titulo de Estabelecimento
Termo n."- 516.922, de 17-11-61
Artefatos de Madeiras.-São Judas Tadeu
' Ltda..
Guanabara

40 MAS TAUE.Ü
Classe 26
Artigos na classe

Classe 41
Artigos na classe
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Segunda-feira 15

Termo n.° 516.926, de 17.11-61
Osvaldo Oliveira
Cia. Ltda.
Bahia
•

Termo n.° 516.928, de --11-1961
Lab. Ducto 3.A. In dústria
Faincaeutica
São Pau T''

Janeiro de 1962

1, Termo n.9 516.930, de 17-11.1961
ii Rebello
Manoel Ferr.m
,
Rio de jaaexo

Termo n.° 516.932, d: 17-11-1961
Fábrica de Velas Ouclnan Ltda.:
Rio de Iane.ro

1 . c a PIP,tPe

.pasmocortii
....,

Indústria Brasileira.

i

CANDIEIR-C>

(Writierwoltiá-

1Indústria Brasile",

Classe 3
Artigos na classe

Classe 41
classe
Artigos

Termo n.° 516.929,
17-11-1961
Cravo 6 Filho Ltda..
Bahia

.11-1961
Termo 11,9 516.931, de
Fábrica de Vetas 0 ..,chara Ltda.
Rio de jan-t.sro

Classe 46
Artigos na classe
Termo n.° 516.933, de 17-11-1961'
C.onstrutora Arranco Ltda.
Rio de Janeiro

Classe 41
Artigos na classt
Termo n.9 516.927, de 17-11-61
Leca Ltda.
Rio de Janeiro
Classe 16
Artigos na classe

UME

;Indústria

Brasileira

Classe /G
Artigos na classe

Termo n.° 513.782, de 23-10-1961
2. L6pez de Herédia, Vitia Tondonia,
Sociedade Anónima
Espanha

TONTON1A
Classe 42
Vinros
Termo n.9 514.849, de 30-13-61
Cooperativa Viti-Vinícola Guaporense
Ltda.
Rio Grande do Sul

GUAPORÉ
Clus'se 42
Vinhos
Termo n.9 514-.867, de 30-10-61
Oswaldo Di Cerlentonio
Guanabara

Termo n.° 516.852, de 17-11-61
Café e Bar Autua Ltda.
Guanabara

CRAVO .5‘ FILHO LTDA,1
veurmr.eres. 1 A IS • SALVADO,

CAFÉ E BAR AZEMEIS LTDA.
ClIsse 41
Artigo• na classe

Classe 46
Artigos na class.

TÊRM -OS ANTERIORES
Termo n.9 515.555, de 5-11-61
Cia. Ltda,
N. Frielzsche
Paraná

FARMÁCIA N. S. DA APARECIDA
Classes: 3, 46 c 43
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 515.556, de 5-11-61
GaliaAo 6 Filho Ltda.
Paraná

ARMAZÉM GALIANO
Classes: 11, 12, 13, 11, 15, 16, 18, 19;
22; 25: 29; 35; 38; 41; 42, 43, 44, 46 c 48
Titulo de Estabelecimento
Termo n.9 515.558, de 5-11-61
Auto Peças Seminário Ltda:
Paraná

Termo n." 51i:.065, de 9-11-61
Mitra — Metalúrgica Industrial de
Tubos e Relaminação de Aço Ltda,
São Paulo
MITRA
Indústria Brasileira

Classe 32
Jornal e revista
Termo r1.9 514.900, de 30-13-61
Fabbrica Cravatte e Tessuri
Diva
Per Cravatte S. p. A.
Itália

ARPÈGE
Classe 36
Gravatas e artigos de vestuário
Termo n.° 515.553, de 5- 11 -61
Cia.
Pcgoraro
Paraná

•

Classe 21
• Titulo de Estabelecimento
Termo n9 515.966, de 8-11..61
Laboratório Lutécia S. A.
Estado da Guanabara

PRORROGAÇÃO
SCIENCIAAS
.
Classe 32
Artigo na classe

Termo a.° 516.123, de 9-11-1961
Administradora e Imobiliária Betros
Limitada
São Paulo'

BETROS
Classe 50
Impressos em geral
Termo n.° 516.228, de 10-11-1961
Droga "litinga" Ltda.
SU) Paulo'

Participações
São Paulo
CLAN
Classe 50

k

T.ermo n.° 516.325, de 10-11-1961
Pósto de Serviço Itau Ltda.
Ribeirão Preto

sITAU

INPP,ST R IA

eRASILEIffk

• Classe 47
Gasolina, querozene, óleos combustiveial
graxas e óleos lubrificantes
Termo n.o 516.349, de 10-11-61
Sociedade Civil de Advocacia e Corre,
tagem de Imóveis
Guanabara
SIACOR

UTINGA
Indústria Brasileira
Classe 3

Classe 33
111~1.111111"

0.4

Termo n. 516.468, de 13-11-61

Substâncias químicas, produtossprepara. Indústrias Reunidas Irmãos Spina S. A.
dos para serem usados na medicina e na
"
São Paulo

'farmácia

UNIDOS

RETIFICADORA

Indústria Brasileira

'LEÃO"
Classes: 6, 11 e 21
Retifica de motores eia geral

• Termo n.° 516.231, de 10- 11 - 1961
Ç Glan S.A. Empreendimentos

Classe 5
Artigos na classe

eajf

AUTO PEÇAS SEMINÁRIO
LTDA.

Nome Comercial

11).R. Ç O

qq

UMER,0 QE OVE: CR§. 2,0j,

Classe 17
Artigos na classe

