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da qual fui presidente, e dos advogados que militam nesse setor;A ' seguir, o Presidente concede a
palavra ao advogado Custódio de
Expediente da Secretaria
•
Almeida, que, assim' se expressa':
a esta Seção, não podeEletro-Indústria Walita S.A. do Conselheiro Heraldo de Souza que, data veniá, tornaria o nôvo "Presente
ria
eu
furtar-me
ao dever de hipopresta esclarecimentos no proces- Mattos. Depois de lida e aprova- contencioso administrativo lerdo e tecar minha modesta
solidariedaso do T. 70.394 — Nôvo modelo da a ata da sessão anterior, o Pre- complicado. Seja como fôr e da de ao gesto e às palavras
Emide ventilador.— Junte-se ao pro- sidente concede a palavra ao Advo- divergência entre os membros da nente Mestre e colega dr. do
Thomas
gado Dr. Thomas Leonardos, que antiga comissão, o governo atual
cesso.
-Aliás, quando da últiIndústrias York S.A. Produtos assi mse expressa: "Senhor Presi- optou pela solução primária da Leonardos.
ma comemoração do aniversário
Cirurgicos apresenta aditamento dente: corre a notícia de que o completa extinção deste órgão, d afundação deste egrégio Tribuao recurso no processo da marca Senhor Presidente da República sem nos dar outro que o substi- nal, já emitira eu opinião semePlis, T. 304.220 — Junte-se ao já promulgou a Lei estruturando tuisse. Não duvidamos das boas lhante. Estou certo de que ela
preces°.
os órgãos do Ministério da Indús- intenções que animane nossos di- não é sômente minha e dele, mas
Benjamin Schechter requer que tria e Comércio, deixando de fora rigentes) mas lamentamos o es- também de todos os Agentes e
se tome por réplica ao recurso de o Conselho de Recursos da Pro- banjamento da experiência de tan- Advogados aqui militantes. "DaLt
The Esterbrook Pen Company, ás priedade Industrial e çleterminon- tos anos, lamentamos o encerra- venha ", parece-me uma temeridarazões do seu recurso de fls. 16, do que as decisões da primeira rento dêsses debates democráticos de, quiçá retrocesso, a extinção
em face ao qual se -tornou recor- instância administrativa sejam entre advogados e agentes, do en- pura e simples do Conselho de Rerido, no processo da marca Sil- recorríveis diretamente à autori- cerramento da possibilidade que cursos da Propriedade Industrial.
verbrook, T. 317.217 — -.Junte-se dade do Ministro dá Indústria e o inventor tinha de vir . pessoal- este Tribunal representa um imdo Comércio. Se essa .1e1 já foi mente perante a segunda instân- portante conquista no Campo do
ao processo. •
- Polar S.A. Indústria, Comércio publicada em Brasília (Brasília cia adminiseyetiva defender o re- Direito Industrial, poie nestes vãe Agricultura, apresentou adita- fica tão longe...), então as re- sultado de seus labôres creativos. rios. anos de sua existência, criou
mento à tréplica à réplica ao re- soluções que porventura fôrem A prevalecer a situação atual, me- cabedal de j urisprudência, oriuncurso no processo do título de Es- tomadas hoje riem mais valerão. lhor seria, até, encerrar o proces- da das lições dos mestres que por
tabelecimento Mercearia a Pelar, Quero trazer, assim, minha despe:. so administrativo com o próprio aqui passaram e dos debetes
T. 335.934 e- Junte-se ao pro- dida a êsse Conselho e com ela di- despacho do Diretor, porque um blicos das questões e controvércesso
zer que lamento, sinceramente, a recurso a um Ministério político, sias a ele submetida à apreciação.
extinção dêste órgão. O Senhor com a atenção desviada dos as- Esperamos pois que os podares
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Petra de Barros é tetemunha que suntos de propriedade industrial, resp onsáveis por esta Nação, imeErnesto Rothschild apresentou desde os tempos em que colabo- resulta em nova audiência dos ór- diatamente adotem as .provider,
Recurso Extraordinário à decisão ramos juntos na Revista do Direi— gãos da primeira instância. É um dcias nccesárias à reconstrução
do Conselho de Recurso, que, por to Industial, fazíamos o possível, bis in idem. Despeço-me, assim, êste Órgão, ap rimorando° de
maioria de votos, confirmou o des- ele e eu, Para que êste Conselho deste Conselho .e, sobretudo, do molde a funcionar na plenitude
de seus fu ndamentos. Usa a palapacho recorrido e concedeu a pa- se transformasse num Conselho meti velho amigo Petra de Barros. vr
tente "Nôvo modelo de chaveiro", técnico para patentes e jurídico Desse Conselho que com tôdas suas evea o reside'nte, esclarecendo que,
ntualmente na p residência daT. 104.311 — Junte-se ao pro- para marcas, com tantas Câmaras falhas, decorrentes da humana
cesso.
órgão, por injustiça da 'lei,
autônomas quanto necessário para contingência, deixa na história quele
a p alavra dos dois ilustres
o rápido andamento dos recursos. da propriedade industrial do Bra- ouvira
sil, a . mais opulenta jurisprudên- a dvo gados, com a merecida atenNada conseguimos. O p rocesso bu- cia que já tivemos sôbre maté- ção, pois, na realidade, ambos
ATA
, rocrático esclerotizeu-se No Go- ria
muito- valerá aos estudio- de sde a, fundação do Conselho dá
verno Jânio Quadros, o Ministro sos que
nó
futuro.
Ao entrarmos nesta R e cursos da Propriedade I ndustriPeUl ra 2.560: a Sessão uraindria
Bernardes Filho nomeou nova fase de penumbra,
alimen- • al, por Getúlio Vargas, em 1934,
do Conselho de Recursos da Pro- Arthur
comissão de trabalho, cla qual
prieclade Industrial, realizada uma
militavam junto a êsse tribunal'
fiz parte, sob a p residência de mn to a certeza de que mais dia me- té
/em 9 de janeiro de -19,62
nos dia o Conselho de Recursos
!grande mestre do Direito: o Pro- da Propriedade Industrial renas- • cnico-jurídico e ' podiam p ortaiito, dar seu testemunho pessoal,
Cerqueira. Apresenmodificado e atualizado. Por acêrca da sua atuação, e dizer da
PRESIDÊNCIA DO SR. ANTeeNIO fessor
tou êle Gama
um -projeto que reformava cera
enquanto limito essas palavras a
CARLOS. PETRA DE 'BARROS, ,
este Co- nselho , com Câmaras au- um voto de pesar pela extinção relevante papel, que desempenhara, em sua fecunda trajetória, em,
AUDITOR
CONSELHO DE1 tônomas para julgamentos finais
RECURSOS DO
DA PROPRIEDADE
de i_eu
deste órgão administrativo, lamen- função, sobretudo, de a p erfeiçoae
rsoso. Ja aprovada na Co- tando, também, que um homem mento do instituto da p
INDUSTRIAL
ropriedamissão o projeto Gama Cerqueira da experiência política do Minis- de industrial, no Brasil, e dos esAos nove dias do mês de janei- e dependendo apenas de revisão fro Ulysses Guimarães fôsse levado tímulos que ofereceu, através seus
ro de mil novecentos e sessenta e de redação, ocorreu a renúncia do á extinguir este órgão da admi- j ulgados, à indústria, ao comércio
dois, sob a presidência do Senhor Presidente Quadros. Todo traba- nistração pública, tão útil às clas- e ao próprio gênio inventivo naAntônio Carlos Petra de Barros, lho foi perdido. Outros membros ses produtoras clo país, sem lhe cional. Não lhe cabe, como é
Auditor do Conselho de Recursos' 1 do grupo contrário ao projeto dar um substituto . adeqüado. Falo óblvio. emitir qualquer cálida ou
da Propriedade Industrial, reuniu- Gama Cerqueira, queriam um Con- apenas por mim, mas creio que; opinião do ato governamental que
se o CRPI., para a habitual sessão relho, dividido em Câmaras, com manifesto o pesar, senão da tota- o extinguiu, como de resto, não /
ordinária convocada, com a -pre- , uma espécie de recursos de em-1 lidade, pelo menos da grande cabs ao próprio Conselho fazê-lo.
.Senea dos seus Membros, á exceção 'bargos para o Conselho Pleno, e maioria dos membros da ABAPIe Cumpre-lhe, porém, agradecer aos

CONSELHO DE RECURSOS DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
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— As Reparlições• Púbiicas
deverão remeter o expediente
destinado publicaçãc nos
jornais, diariamente, ate ás
15 horas, exceto aossxibados,
qua7rdo deverão [azê-l-.) até às
11,30 horas.
— As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seçãa de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
dá 72 horas após a sarda dos
órgãos
— Os originais deverão ser
dactilografados e aute.nlicados,
ressalvadas, por quert de direito, rasuras e emendas.
— Excetuadas as para o
exte gior, • que serão semprr
anuais, as assinataras poderse-ão !cultor, em qualquer época, por seis meses ou um ano
— As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de valida(le de suas assinaturas, na
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Irrprtsi.c..mia oficiam) dc. DedeltaRcnto de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
[Wenn .' IÇÕES ' IE

PARTICULARES

.

FuNclos.kmos

I

Capital e Interior:
'Capital e Interior:
1
Semestre . • . Cr$
.
Cr$
600.90,Sentestre
450,00
Cr$ 1.200,00 r Ano
A no
Cr$
900.00
Exterior:
.Exterior:
.
Cr$ 1.000,00
Ano
Cr$ 1.300,00 A no
parle superictr do enderëço vão
impressos o número do talão
de registro, o més e o ano em
que .findará.
A fim de evitar solução de

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva
renovaciin com antecedéncia
mínima, de trinta (30) dias.

Janeiro de 1962
— As Repartições Públicas
cingir-se-ão àsassinalury
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e às
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
— A fint de possibilitar a remessa de valores acompanha-.
dos de esclarecimentos quanto
sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
— Os suplementos às edições dos &TO-W.4 oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ala da assinatura.
— O funcionário público fe-\
dera!, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no alo da assinatura.
— O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na vertera avuls(t, acrescido de, Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido.

A seguir, o Auditor, para submeO Conselho anianirnemente, nedois ilustries advogados os concei- ese protesto, na espectativa
tos emitidos e que exaltam, de publicação do ato governamental» gou provimento ao recurso para ter ao Conselho o pedido de decerta forma, a obra realizada pelo consigna suas despedidas, e o seu manter o despacho que deferiu o sistência da marca "Itdiss", tèrmo
Cnselho cm órgão da Administra- agradecimento aos eminentes com- pedido, de acórdo com os pare- 237.514, que, de aceirdo com o resolvido no caso da marca "Novoção pública, obra que, necessária- panheiros do Conselho, auguran- ceres.
mente, aignifica a ataque ie to- do-lhes um ano pleno de felicidaN.° 11.830 -- Termo 235.407 — san" assim decidiu o CR:
dos os seus colaboradores, isto é, • de. Todavia, éomo é de seu de- Marca "Klimuzaron" — RecorrenO Conselho, unãnimemente hotodos aq.uêles que dêle participam, ver, convoca a peóxima reunião te: The Borden Company -- Re- mologou a desistência do recurso,
como Membros natos ou Conse- para o dia 12, às mesmas horas.' corridos: Quimica Usara Limitada devendo baixar os autos ao DNPI
lheiros nomeados, sem esquecer o A seguir, passa-se ao julgamento e o DNPI — Relator: Helio Alves para ali ser arqui7aclo.
concurso dos próprios advogados; dos processos da pauta, tendo as- de Araujo.
Terminados ás trabalhos o See Agentes da Propriedade Indus- sim decidido o C.R.
nhor Presidente da por encerrada
Compareceram
os
drs.
Denis
trial exceto é, claro, a empenada e
Ailan Deaniel e Carlos Eduardo a sessão. E, de tudo para constar
RECURSOS:
modesta atuaç5. odo orador. Pode,
de Ipanema Moreira pelo recor- ou Gilda Barbosa São Thiago Seentretanto, dar disso o seu testeN.° 11.825 — Tênia° 73.405 — rente e peio recorrido respectiva- cretária do Conselho de Recursos
munho pessoal, pois está ligado Privilégio de Invenção "Aperfeida Propriedade Industrial lavrei a
ao Conselho desde a sua instalação çõamentos em indicadores para mente.
preente ata que será assinada
O
Conselho
uninimernente,
neem 1934. E. por isso, ratifica as pastas móveis e suspensas" — Re-1 gou provimento ao recurso, de por todos os- seus Membros depois
afirmações do ilustre amigo, advo- corrente: Moysés Kogan
cie aprovada.
Recor- eeól do com os pareceres.
gado dr. Tho-mas Leanardes, acer- ride: DNPI
Relator: Alvaro
ta) Antônio C. retra de Barros
N
.° 11.831 — Termo 284.376 --ca de sua constante atenção para Naegeli Figueira.
( a y- Hcrao d3 Souza Mattos
7..,Iarca
“Edy"
—
Recorrente:
A
a necessidade de permitir ao Con(a) Alvaro Naefi cii Figueira
Pelo recorrente falou o dr. Mau- Companhia Gessy Industrial -selho — que estagnara em relação ricio
(a) Francis-co de' Moura BrunTibau Arnaud (Emprêsa Mer- Recorridos: R. Je•sen 84 Compaaos gigantescos surte..» do nosso '. cúrio).
nhia Limitada e o DNPI R.,e1aprogresso econômico — reestrutU(a) Hélio Alves de Araújo
O Conselho, unanimemente, deu 'cor: Hélio Alves de Araujo.
ração que permitisse atender, me(à)
Geraldo Vi e ira de VoseouFalou o dr. Maurício Tibau Arlhor, aos reclamos da indústria e; provimento ao recurso para comcenos.
naud
ceder
a
pelente
como
modêlo
de
•
iErnprisa
Mercúrio)
pelo
redo comércio brasileiros. InfelizUtilidade", devendo o interessado •, corrente.
r...EvoULIÇA0 Dl PROCnSOS AO
mente, sua voz, embora em unis- apresentar novos relatórios, modiDINP I
Contra os votos do Auditor e do,
sono com outras mais prestigio- ficando o titulo e a natureza da
sas, não foi ouvida. Coube.-lhe» inv'enção. Modificaram os seus pa- Conselheiro Francisco de Moura ; Foram devolvi;.los. ao 1)NPI a fim
Brandão Filho, o Conselho deu ,-de serem ettnuw.-icLis as Resoluções do
mesmo, ainda há pouco, presidir! receres, nesse sentido, o Auditor provimento
ao recurso para dene- CR, os E.eguintee processos:uma comissão que planejou a reforma deste Conselho, o qual foij e o Conselheiro Relator, tendo em! gar o registro, de acôrdo com o
Tèrmus:
preciso o concurso do eminente! vista as amostras apresentadas pe- parecer do Relator.
Com a palavra o Conselheiro
dr. Francisco de Moura Brandão lo inventor, no ensejo do julgaN. 1.53.557 — Mani
Hélio Alves de Araujo para devolFilho. Também ai, infrutífero seus mento.
N. 9 22G.229 — Filaroptlan
ver
o
recurso
n.°
N.
0
11.329
—
Termo
106.035
—
11.823, marca N. 9 235.234 — atr•
esforços. Cabelhe, porém, renovar
neste ensejo, os protestos de sua Modelo Ind. "Original , configura- Unitex", termo 315.533, do qual N. 270.365 — Com ponta ou sem
- admiração - e de seu respeito a bri- ção em lavatório6" T Recorrente: obte%era vista, tendo assim deci- ponta sempre na ponta F. Propag.
N. 273.ss4 -- Castanheira da Inlhante e fecunda e patriótica co- Ideal-Standard S.A. Indústria e dido o CR:
Contra o voto do Conselheiro cha erva do bicho
laboração prestada por todos aqué- Comércio — Recorridos: Cerâmica
9 283.0'79 — Atlentic
les que anuíram em servir ao pais, Sanitária Porcelite S.A. e o DN- Relator, o Conselho deu provimen- .! N.
N. 9 225.355'— Cooperativa (CCL)
a trôo° de nada, a tróco de 1i re- Pi Relator: (ad-hoc) Alvaro to ao recurso, de acôrdo com o pa- N.9 293.9I4 — VS — 60
muneração, inclusive, é claro, to- Naegell Figueira — Falou o dr. recer do Auditor para reformar N. , 323.33tt — Demag
dos os ilustres companheiros, que Custódio de Almeida pela recor- a decisão recorrida e conceder o N. 9 329.449 — NrItErti3tX
N. 334.554 — Isocap
registro.
compõem o atual Conselho. E", com rida.
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IT. ? 24.617 - "Novo processo de febricação Ce guiresndas para ártores
dc Natal etc: ...
• N. ? tileeE7
"Dispositivo para fechar' re ece".
•

Ret.Áuç6e:
r.z.1--. .F,oLuçlso
.
N. 9 11. C29
Tèrin) - 3.22.314
Itectiteo - 11,855
Recorrente -• Inditetrias.Yorit S. A.
Pr.edutoe Cirúrgicos
rNpi.
Rceserriee
MARÇA "MISS'i
V.stoe, relatados e discutidos 'estes
antes cm que é recorrente Industries
Yetio S. A. Produtos Citúrgicos -e é
1e-ene:Ido:o DNPI que indeferiu o pe•
dido;
Resolvsne o.; Meiebros do CR, unânlinementc, heinologar a desiste:veia
do recues:o, devendo baixo?: 0.; ates a3
DNPI para ali ser arquivado.
Ausente o Carteellatire 1-ler:lido de
Scuza Muitos.
Sele de Seeeões, 9 cle. janeiro de
•da:2.
A. C Fero dc pan'os, Presidente.
Francisro. cis M. Brandão Filho.
Hélio Alves iZe Araujo.
(Serrado Vieira de Va.sconcellos„
•
Alvaro Natinteli _Figueira;
Scueos pela hemolegresão da destetencia do recureo anterpesto contra
oidespaeho que indeferiu o pedleo de
-regro da merca e Miss", térme núanero 237.511 e. coneeqüente arquivainento eic pedido.
•
,Eni
Conselho de 11 s.curPOS., 8 de janeiro
• de 1282. --• A. C. Petra• de Barros;
•
Areitor.,
RESOLUÇAD N.9 11.62i.
Termo - X5.533
Recerse - T1.823
•
.P.eco••etnte e dep. Goldberg At Prai• cf Ltd.
net:Der:dos: Unitex E. A. Indlistrio.
e -Comercio -e DNP.I.

DJÁR:0 CI FICIAL: (Seção
3. No ceco em tela, consideradas
apenas . os palavras, dúvida não pode
haver de que colidem.
4. Mas, a. diversidade dos pie:reines
sôbre as quais se pode aplicar sis mucos não dareo ensejo a qualquer confusão por parte do consumidor.
AsÉrn, por tesas- razões, admitimos
o reeistro impetrado, dando proviraento eo recurso e reformando, cenezquenternente o despacho recorrido.
Conselho de Recursos, 5 de outubro
cie 1961. - A. C, Petra_-de sarros,
Auditor.
RELATÕRIO. •
•
Goldberg Si Prajhef Ltda.., firma
•comercial, brasileira, requereu- o reg:et:o de marca tlaiitex, na classe 36,
para distinguir artigos de confecção
meias cimfeeceões, term.... capas, blu:
eões, pijamas,- shorts, saias, cuecas,
artigos de malha para homens, senhoras e' crianses.
•
2. !louve oposição ria firma ettni--:
-tez E. A. Indústria e Comércio", firina nacional, mie sUstenta a. candência do mal depositado, com o de seus
aegistras 115.139 e 120.443,. Mates, nas. classes 28 e 29, além de =ater a deur:min:ação de seu nome, comercial. fundamentando-se, assim, nos
artigos Sei n. 9 17 e n. 9 4, do Çbdigo,
pare. que Sean Indeferido oe pedido.
3. As buscas confirmaram es registros da oponente;
4. Foi indeferido o pedido em 'face
do Reg. I5.e.351. ou scji, _pelo nome.
comercia! registrado (art. 93, n. 9 4).
5. Recorre a requerente 'inconformada, elegendo a distinção' entre os
artigoe protegidos pela marca regiatdendo. e a das -marcas registradas.
A ilustre Auditoria acolhe o recurso para conceder o registro. -considerando a diversidade dos produtos e
•
merca essinalades..

PARECER
"Data vênia''' . confirmamos -.o despacho recorridoeear entender que contra , o nome, -comercial da oponente,
não' se pode admitir .a legitimidade
de terceiros virem a pleitear o sinal
de fantasia, já devidamente registrado, e, ainda anais, por nas, parecerem
afins as indústrias e comércios das
firmas cm cause. A requerente,' ora
recorrente, tem 'como principal atividade a confecção de roupas e a 'oponente, ora recorrida, exerce uma atividcuee na indústria cle plástices, tendo'
NtetiCA - "UNITEX66
alegado. na, contestação que :.capas,
Weetee, relatadps e diecutidas êstes calças de crianças, ligas, chapéu, cinautos, -era que ,é',cirpasitante e recor- tas, Aventais e muitos outros artigos,
rente Goldberg et frajhef Ltd. e são são confeccionados em borracha ou
rtcorridos Unitex Is. A. Indústria e plásticos.
Nestas 'condições, -negamos proviComércio e o DetP/ .que indeferiu o
mento ao ,recurso, para •confirmar o
parlide;
recorrido. com fundamento
Re solvem (),S Membros do CR. cone • despacho
arieeos .ns. 4 e 12: do. Códieo.
tra o voit do ‘Conselheire Relatar; dar etre
.,Conselho de Recursos, 1 de dezemprovimento ao recurso, de acôrdo coni bro
de 1961. - flé!io Alves de AraeU perecer do Auditor para re/ormar •fo, Relator,
•
:a -decisão recorrida e •conceder o re, sistro.
• RE..?,CLUÇ.a.0 N. 9 11.622
Ausente o ,Conselheiro .Heraldo • ee
Settza eia t to.e.
•• Oer[es, e .Térnio
73.05
Sala de se;esões., 9 de janeiró de
Recurso
11:023
Petra de &tesos, -Fre1032. - A.
Reco:rente - Moyees Nogan •
- :Adente, -e Hélio Alves de Aradic,
Relator. - Tranciseo de M, Bruer/eu
Recorrido - `E•NPI.,
Filho. - -Geraldo Vieira de VaJcon.Privilégia . de invenção j- 'Aperfeiçoa
edilos. - Altero Nargçll Figueira
mentos em indicadores para pastas
móveis e suspensos".
PARECER .
•
Vistos, relatados e diacuticies êste.s
Ao que nos parece o registro lin. petrado neste ,processo pode ser de- autos era que é recuerente Moyses Ko-Icride, apszar daquilo que está dis- gan e resorrido o DNPI que indefee
patentee •
posto no incem 49, do -art. 95 do riu o peelido
• C. .P. I.
Resolvem os Membros do CR, une2. A colidencia -entre as marcas, só :ninam:mie, dar tirovimento ao redevem ser consideradas como conde-, :corro para conceder e patente como
-nada pela lei, quando a cozetistencia "mcdelo de utílidade", •devendo o in• de tal.; sinais possa •coMenrer , para teressado apresentar novos relatórios
e lesão doe interêsses econômicos de modificando o título e a natureza da
• ..tr.n ,ecretrelatite ou industrial, aferin- 'invenção.- Modificaram os _seus pado-se a -possibilidade dessa agressão receres, nesse sentido, o Auditor e o
sempre que o consumidor seja indu- •Conslheiro Relator, tendo em 'vista
zido a erro ou engano pela identidade as amostras apresentadas pelo inventor, no ensejo do julgamento.
•
ou -semelhanças dos .sinais. '
•
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• Ausente o Conselheiro Heraldo de 1 de, opinamos - pela confirmação do
Souza Mattos.
(Tês p a ch o concessivo, entendendo.
Sala de -Sessões. 9 de janeiro de; igualmente, que há diferenças percep101r2. -- A. -C. retro de Barros, Pre- tíveis entre o modelo reivindicado e o
sidente,- modifico- meu parecer à da recOrrente, embora Dee suas Inehes
vista, tia amostra apresentada. - Ad- gerais a2 assemelhe it um lavatório,
varo Naegcli Figueira, Relatar. - ceenitai, como a garrafa ca Coca-Cola
Francesce de M. Brandão F. - Hé- me . parece, no seu aspecto comum,
lio Alues -de Araitjo - Gemido Vieira com qualquer outra galreie:.
• Va2er.ncel1os.
Negamos provimento ao recurso.
Centelho de Recutsoe. 10-11-193.1..
- PARECER
•--• A. C. Petra de Barros,. Auditor.
Somos pela canfirmaçao do despa-RELATóli10 e -.`
cho recorrido qee • indeferiu a presente patente de privilégio de - inveneSie:edil ire Seu i ria Poreclite S. A
ção Por lhe faltar o característico da firina. brasileira, Industrial e conter-1
novidade, colidindo com anteriorida-, ciai da Capital do Esiado de São
dos afectes pela parida. .
.• Paulo; pedia patente 'de Mottélo
Na conformidade dos laudos teicni- (lustrei' para "Original eonritgurnyzio
coa,- negamos provimento ao recuteo-. em laVaiõrio" C apresentou rela16Conseihp .de Recursos. 25 de fere-. riós em tripl ica t a, desenhos em t
reiro de 1960. - A. C. Petra de Bar- plicata; reivindicações e a conspeten•ros, Auditor-Substituto. •
••
te procp Eu çii o a seu procurador.
Os pontes cri racterist icos estão busISCLAT.ÕRIO
Jalde claros e ra zoit sei tu eu le repreMoyses Idogan, brasileiro, industrial, sentados pejos desenhos. •
requereu em 27 de maio de 1954, priPt steriormente a requerente aprevilégio -de invenção para "Aperfel- sentou os clichès, Cot] r
(incuto -a. çoamentos em indicadores para pastas to de fõlhas 12.
móveis e suspeitem",
.
Os
pontos
característicos
cliolta
29. -0 técnico Moacyr,Veiga, foi pelo foram publicados-na lievistaeda
Pro.
indeferimento em face das. anterio- priedad e Industrial a 19-2-10GO.
ridadee apontadas pelos termos 45.199
A Mias 13 existe nina oposição
e 47..781.
Ideal - Stinda rd S . A, Indústria
39 Dito parecer for contestado em da
e
Comércio,
alegando (pie o seu pe22-6-56.
dido
25.8.58, tèrriso n." 104.551,
49 Novamente ouvido o Dr. Moscyr para 'de
e l'un eloclelo 'de 1-ea Lay:Itere."
Veiga, este ratificou sela anterior paé anterieridade imped it iva, O esta
recei'. acrescentando haver encontra- oposição
tu i publicada eus 12-1-60.
do ainda o .M. 13. n. 617, como anA 10 de maio de 1960 a requerente
terioridade.
.59 Porem publicados os pontos ca- esclarece tine está aguardando cópia
racterísticos em 8 cio outubro de 1956, (to relatório, e dos' desenhos que 5,111sendo indeferido o pedido, de acento ritara ao D. I., pet ição 19.:817
de 6-5-60, e que uma V(7. de posse
com os laudos técnicos.
69 A requerente inconformada re- do que requerera apresentará a roto.
potente defesa.
corre deste despacho em 21-3-57.
ouvido .0 examinador, crie • opelon
79 Examinado o recurso pelo técnico já citado, este manteve seu pon- pelo deferimento do pedido, depois
de jlisl i ficar seu parecer.
to de vista.
O pedido foi então deferido, de
O processo é remetido para &sie
Conselho e depois de deferida prefe- acôrdo com .o laudo técnico. a...?
rência para julgamento, a ilustre Au- 15-9-60 e ã requerente convidada,
ditaria é pelo não provimento de re- '23 .de 9-60, a pagar a .taxa'final.
A fõlbas 18 verso e 19, encottl ra•
curso,
mos sun rdeurso ria Ideal-Standard
•
" PAREUER
S. A ., indústria e .Comérein pari
Estamos de inteiro acôrdo com o é• iile. Conselho no que I alega, seus
cierta Auditoria e com os técnico; contudo provar, que o -"Nos-o
lo de, Pia-Lavatório" requerido ',ela
de D. N. P. I.
Deve ser mantido o despacho de Cerâmica Sanitária Poreelite 'S. ,'t.
reproduz o tu ndélo de st, a propriedain eferim en to :Conselho de Recursos. 5-12-61. - de e junto uma gravura ^de reli lavaIdrin -1111: 930 4`Zanlav" ((Aftas 19).
Alvaro Naegell Figueira, Relator.
A requerente: a fólbas 21 e 22 reRESOLUÇA:0 N.9 11.623
plicou a oposição, conforme liar ia
prometido - a fóllias 13 e mostra tne
Têrmo - 103'4)35
'O lavatório da oro replicar-de .c objeto
diste pedido (1 ,! modélà -1 o dosRecurso - 11.829
dal. se Piferetiria i mel ia temente do
Recorrentes
Ideal-Standard S. tmodélo
pi ra o qual a rectamente
A. - Industrie e ..Comércio.
pede registro sob té-rmo 11."
Recorridos
Cerâmica Sanitária 1(11.651, pelos dois relu-n .11os 151 parPorcelite S. A. e DNPI.
tindo do lado' post ero-su perlar -do 18Moda.) Znelustrial - 'Original c-Onfi- -velório e situados inu C1)11CNrio. :111%
paredes laterais (7) com êste
guração
ein lavatóri
o 'alado,
superior. .P.stes rebordos (5)
Vistos, relatados e discutidos êstes partindo do lado póstero-eu perlo:- do
autos em que é recorrente Ideal-Stan- lavator,io e situadas na conexa° las
dard S. A. - Indústria e -Comércio ditas seiredes laterais (7) : com ilste
-e -.são -recorridos Cerâmica Sanitárie lede superidr. Nies rebordos (3) (1cl:1 o:edite S. A. e o DNPI que defe.ritt crescem •gratlativomente.. it medida
ó pedido; Gr a vane;,.sm para 41 frente e constiResolvem os Mtenbros do CR., imã- tuem características nítidas e prónimemente, negar provimento ao re- prias in i n uciesmecnle descritas ne
curto, para manter o despacha que muss• p edido (1 e patente de mollido
deferiu o pedido, de acOrdo COM os indust rjl térmo ti." I 06.0115. O la.
pareceres,
velório da , repliea ol e se dist
Ausente o Conselheiío Ileraldo
além diste.
ip,HuAra idiconru
SOuga
i!. por não posem ir. na verlie.-1 da
e
Sala cio Sessões,
9 d janeiro de abertura liara reeepcão
ralo
1932. - A, C. Peru o de Barros, p re- parede p osterior do relu ixo coOforsidente. - Alvaro Naesieli Figueira. nindoe .1a
piacitara
"
:11)21'111ra f ra sRelator "ad-hoc". . - Francisco d.e versoi ". elementos
és' es existentes no
M. Brandão F. - Hélio Alves de ped ¡t io da () p ouco I e" ele"
Araújo. .- Geraldo Vieira -de Vas- • e rima, '24 ex we a réplica . a
re.
concellos.
.
1.e.ix•so da requerente. dirigida a ésle
.rARECIER '
• . _1-Conselho. "nos sega lutes 1 értnos :
,. .
.:...:i
•
.
.
LollY¡nrd0-110s nes, reiterados laudos
Er:K.1CA
.
técnicóã favoráveis a concessão da P o,' , Ao retal rso interpus!
. o por Id est --.
tente medeio industrial . equt re q vc:-1.- Stendant
S. A. -• e- Inclial n m' e ijo.
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roerei°, contra o despacho . de„ deferimento exarado no termo; supra, eia
face do seguinte:
1.°) Em oppsição anteriormente
apresentada, a recorrente protestou
contra o pedido de privilegio de modelo industrial feito pela replicante,
alegando que o lavatório a que 'se
refere o termo 104.654 . constituiria
anterioridadè impeditiva de concessão do privihgio. -• • • .
2.^) Ora, examinada a opbsição - reIerida; verificou-se que o objeto do
termo supra- apresentava caracterlsti- eas próprias' de. configuração que o
habilitavam . ao privilégio, .`és:-Vi"
•dos artigos 12; 13 e 14 do Código da
•
Propriedade Industrial. •
Comi efeito, entre outras....caracte7
risticas, , o lavatório do termo em:
epígrafe apresenta rebordos . que decrescem gradativaniente à medida que
avançam para a freuie. Além disto,
e relativamente ao .objeto . do tendi)
104.654, tido como anterio ridade, é
fácil verificar que o lavatório cujo
privilégio foi concedido não possui
a abertura transversal na vertical da
abertura para recepção do ralo e na
parede posterior da pia, tal como se
observa no primeiro.
3.°) Tudo isso foi observado pelo
ilustre técnico que examinou o as' suoto, levando-o a concluir, com tôda
a justeza que no presente .térnio
requisitas que •identificam o lavatório aqui descrito e reivindicado comi)
modélo industrial.'
4.°) Vem agora, novamente, IdealStandard protestar em grau de recues° contra o• pedido de privilégio,
sem aduzir -qualquer Mova argumentação, -limitando-se a repetir . o que
já dissera e não fóra aceito,- após
o competente exame. Tratava--se, sem
dúvida, de .mera tentativa de obstrução, inteiramente„.'infundada e que,
por certo, não conseguirá iludir_ o
Egrégio Conselho de Recursos.
• Em face do exposto,. caracterizada
a falta de fundamentação do recurso,.
_espera a -recorrida seja mantido - o
despacho de deferimento como de

•
PARECER
Resolvem os • Membros do CR, unâ,
•
• Pelo .exame dos 'desenhos do pro- nimernente, negar - provimentO ao recesso, das fotografias ns. 1, 2, 3,. 4 curso de acOrdo com os pareceres.
Ausente o Conselheiro ' Heraldo de
do Lavatório da Poreelite que a este
junto, e a comparação' dos Mesmos Souza Mattos.
com a gravura de fóihas 19 apresenSala de Sessões, 9 de janeiro de ...
tada pela -oponente, Ideal-Standard 1962. Ass.) A. C. Feira de Barros,
S. A. Indústria e Comércio, pode-se Presidente. — Hélio Alves de Araújo,
fácilmente verificar que esta não
Relator. Francisco de M. Brandão
tem razão Ira sua eposição.
A fotograW n.° 1, tirada de uns Filho. J---;Geraldo Vieira de Vasconângulo quase horizontal, permite ver cellos e Álvaro Naegeli Figeira.
bem a linha fronteiriça inferior do
PARECER .
lavatório que •é praticamente parole-.
ia -à mesma em sua parte superior.
No lavatório Jo oponente esta liE' manifestamente improcedente o
.nha não á paralela, mas -forma um, recurso contra o registro da marca
ângulo no centro da mesma. A ines-• "Klimuzaron" ,para assinalar um prema fotografia is.' 1 mostra que o la- parado farmacêutico para tratamento
vatório da requerente mantém uns
rebordo interno que circunda uns das perturbações do climatério e a
plano horizontal separando a mesa do marca "Klin", registrada nas classes 41
fundo côncavo, o que permite ser, o e 43, por isso q ue além de como sim
-plesavrmincofudíes,
lavatório fabricado em 2 côres
versas. O lavatório da oponente, ten- servirão elas para assinalar produtos
do as parades . verticala da bacia do mui diversos.
lavatório sem - o citado rebordo Cir2. Esforçou-se a recorrente por decundante, não permite - e mesmo Mi-- monstrar e colidencia que''sustentava
possibilita de fabfieá-lo em duas (ai-, em seu recurso, mas fê-lo de modo inres,- em virtude da junção do esmalte de o:ires diferentes nunca forma- convincente, pelo menos para nós, sorem urna linha divisória perfeita, bretudo quando toma como pivô da colidencia' aquele "Klim", que, na marca
dando mau aspecto ao lavatório.
Nas fotografias' na... 1, 2, 3, 4 do registrando é um elemento evocativo
lavatório da requerente existem sa- da aplicação terapêutica do produto.
boneteiras retangulares de:, ambos os
E' de negar-se provimento ao apelo.
lados que não existem no 'lavatório
Conselho de Recursos, 10 de novem•
da oponente.
de 1961. A. C. Feira de Barros,
Ainda pelas , mesmas fotografias bro
•
pode.-se verificar *sem nenhum esfórço Auditor. ',
que o lavatório da requerente apreRELATÓRIO
senta r um friso interno circundante
a partir de aproximadamente suas
Foi concedido, nestes autos, o regispartes lateraia,- em direção ao fundo,
na linha de contato com as paredes. tro da marca "Klimuzaron", na classe
Cste frise tem a finalidade de . impe:- 3,• para asisnalar um produtd farmacêudl:: que a água que porventura coia tico, à firma brasileira Química Uzara
sôbre a parte plana do lavatório se Ltda.
escoe para fora do mesmo. O lava2. Recorre do despacho concessivo
tório da oponente não apresenta esa firma norte-americana The Borden
•
sa vantagem.
As fotografias 1, 2, 3. 4, especial- Company, alegando, entre outras ramente a de n.° 2, mostram que o zões, contra o deferimento, a candênlavatório da requerente não tem o cia da marca depositada com a de seu
dreno de segurança à vista. Os Mes- registro "Klim", nas classes 41 ' e 43.
mos encontram-se escondidos
3. O parecer da Auditoria é peio
xo do rebordo da parté-cõneava, na
parte da . frente do 'lavatório. confor- não provimento do recurso pare conMe pode ser visto na fotografia n.° 2. firmar o despacha ...recorrido.
•
No lavatório da oponente o dreno
PARECE
de segurança * está situaria na parede
vertical côncava . posterior, perfeitamente visível a qualquer observador
A diversidade flag rante dos artigos
que dele se aproxime. .
e até mesmo das classes, leva-nos a
O que 'acabo de dizer é demonstra- acompanha, integralmente, a conclude pela gravura de f Afluis 19 que são do perecer da Auditoria, para, neilustra a oposição.
Nestas condições estou de acórdo gando provimento ao ,recurso, confir.com os pareceres dos técnicos que mar o despacho recorrido.
'2. E' o nosso parecer, s.m.j.
examinarain o pedido, com o parecer
do Dr. Auditor substituto e voto pelo
Conselho de Recursos, 12 de dezemnão. provimento do recurso e pela bro de 1961: ifólio Alves de Araili°,
manutenção do 'despacho que deferiu Relatar.
o pedido da requerenteCerâmic a Sanitária Porcelite S. A. _ RESOLUÇÃO N.° 11.625
Rio de Janeiro 12 de dezembro de
Ileraldo •de Sonm 3lattos,
1961.
Termo — 284.376.
*
ltelator..
Subscrevo inteiramente os ,pareceRecurso
11.831. .
res. Conselho de Itecui •sos. 9 de jaRecorrente — ComPanhia GessY ' In
neiro de 1962, as.) Mon? Nue9c/f
Figueira, Ttela tor " a d-hoc".
-dustrial.
- ReCorridos — R. jensen & Cia. LiRESOLUÇÃO N.° 11.624
mitada e o DNPI. ,
Termo: 234.407.
Marca "EDY" •
_Recurso —11,830.
Vistos, relatados e discutidos estes
Recorrente— The Borden ComPanY
autos em que é recorrente Companhia
Recorridos: Química Uzara Lidá. e Gessy Industrial e' são recorridos R.
)
•
DNPI.
Jensen & Cia. Ltda......:e o DNPI que
deferiu o pedido:
Marca — "KLIMUZARON
Resolvem os Membros do CR, contra
r7istos, relatados e- discutidos estes os votos do Auditor e do Conselheiro
autos em que é- recorrente The Borden Francisco. de Moura Brandão Filho, o
Company e são recorridos Química úza- Conselho deu p rovimento ao recurso
ra Ltda. e' o DNPI que deferiu o pe- para denegar o realstra,. de acórdo com
o parecer do Relator.
didw

JUSTIÇA
•
•
•
Ouvido novamente o examinador'
em cujo laudo se • baseou o deferin_ento do pedido, emi hem fundamentado parecer manteve este sua opi•
-nião anterior. • -.a
Ouvido outro examinador, ' este assim se manifestou: •
"Não obstante as doutas ar outnen/ações da opon -ente, Ideal-SCandard
5. A. Indústria e .Comércio, estamos
em que • a "Original Configuração em
Lavatório" requerida .por..CerâMica
Sanitária . Poreelite S. - A., conforme
descrito, revindicado c desenho apresentado, exprime novidade e originalidade em seus Pontos caracteristicos,
em , nada . colidindo com o lavatório
d.. mesma. Isto posto, opinamos pelo'
deferimento do que se reivindica no
presente pedido.
-O processo foi 'então encaminhado
• C.1' .11 P I ., a 5-4-961.
A requerente pediu • preferencia
para julgamento, o que lhe foi coacedido a 19-/O-61 falhas 29 verso. O
fólhas 30 o seguiuAuditor emitiu
te parecer.
"PARECER
"Louvando-nos nos -r- Citerados laudos' técnicos favoráveis à concessão
da patente nsodélo industrial aqui re•-•
querida, opinamos pela confirmação
ceptiVeis entre o modelo reivindicado.
Igualmente. que há .diferenças perceptveis entre o -modelo reivinidicado
e o•da recorrente, embora nas suas
Unhas gerais se assemelhe a uns Ia•
vatório, comum, como a garrafa da
Coca-Cola ..se parece,, no . seu aspecto'
comuns, com qualquer outra garrafa.'
"Negamos provimento ao recurso.
"Conselho de. Ilecursos 10-11-1961.
o relgórioa, • .- - •
"testç

Janeiro de 1962'
Ausente o Conselheiro Heraldo de
Souza Mattos.
Sala de Sessões. 9 de janeiro de ...
1961. A.C. Potra de Barros, Presidente. — Hélio Alves de 'Araújo, Re!
/ator. — Francisco de M. Brandão iFlho. — Geraldo Vieira de Vasconce/los e Álvaro Naegeli Figueira,
PARECER
Não nos parecem colidentes as maicas da recorrente e a aqui reivindicado "Edy".
2. O assunto não merece maior atenção,- enquadrando-se no rol das questões opinativas em que deve prevalecer a sensibilidade auditiva ou visual
do julgador.
.‘
A nós se nos afigura impossível a
confusão por parte do consumidor, razão pela qual confirmamos o despacho
concessivo do registro.
Conselho de Recursos, 7 de novembro de 1961. A.C. Peita de Barros,
Auditor.
•
RELATÓRIO
Foi mandada é registro a marca Edi,
na classe 46, para sabão comiam em
barras, flócos ou liq uido.
.
2. A Cia. Gessv Industrial S.A.
fez oposição ao pedido, 'por entender
colidente com a sua marca registrada
"Betty", com a apresentada para registro.
3. 'A oponente, inconformada, -recorre contra o deferimento do registro da
oposta, sustentando a confundibilida.
de das marcas em tela.
4. A Auditoria é de parecer contrário ao provimento do recurso, para
confirmar o despacho recorrido.'
PARECER
Data venha, entendemos confundíveiS
os duas denominações "Edy" e
"Betty".
2. Nestas condições, somos pelo provimento do recurso para reformar O
despacho recorrido e indeferir O registro pleiteado.
3. El. o nossc parecer, s.m.j.
Conaefho de Recursos, 12 de dezembro de 1961. Hélio Alves de AraUjo,
Relator.

DEPARTAMENTO NACIONAL:
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

•
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
RIO, 12 de janeiro de 1962
Térmo 126•931 — Irineo Klaus-

1

-berger. — Mantenham a exigat.cia-:"

-

Divisão de F'rivilegié
de Invenção
•

EXPEDIIENTE DO DIRETOR

Dia 12 de janeiro de 1962
Notificação
•Uma vez decorrido o prazo 0,
recurso previsto pelo art. 132 do
Código da Propriedade InduS-t
trial e mais dez dias para everl- tuais juntadas de recursos o do
mesmo não se tendo valido no-;
nhuni interesado, ficam notiit-

eados os requerentes abaixo me4-,
tionados a comparecer a êste,
Departamento, a fim de efetua,,
rem o pagamento da taxa fi nJ
concernente à expedição dos p

^
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N.° 101.384 - Processo de fa- N.° 109.715 - Uma almofada para
bricação de fio volumoso - Alge- limpar a vareta medidora .cle óleo e uso
Lubrizol Corp.
análogo - de Heitor Bonifácio CalN.° 98.458 - Máquina, para la- mene Kunstzijde Unia N.V.
N.° 101.385 - Processo de pre- mon de Cargueira Limapidação do pedras preciosas paração de compostos da série . N.° 114.139 - Novo coordenatéigraHelio Taques Bittencourt.. •
Aperfeiçoamento dos' ciclohexil naftois - Etablis- Scr polar - Nelson Fernandes da Silva.
N. 0 98.551
N.° 114.205 - Embalagem para Lm.
Ficam os processos abaixo 111C71-. em núcleo magnético para apa- sements Clin Byla.
N.° 101.417 - a Dispositivo para quenas peças de nylon, bombons e ou.
cionados" deferidos; -em . face do relhode
deindução
- indução magnética. ,
provocar automáticamente a pa- ,tros produtos .- Henri Jafat.
•a.
laudo técnico
S.A.
General
N.° 98.821 - Aperfeiçoamento .rada de máquinas eacordoadeirets Éle.s:rn os desenhos e modelos . indusN.° 96.417 - Proceáso de pre- em movimentador de 2 velocida- no caso- de rutura de um dos
paração de 9 alfa-halo-16. alfa des para máquina . de lavar - fios destinados a formar a • corda iráis deferidos ,face laudo técnico
• N.° 92.656 -Novo e original mo17 alia, 21 triol 4 pregneno 3,11,20 General Electric, Co.
- Pirelli Società Per Azioni.
delo granada estilhaçava' para combatrIons, - 'de Atnerican ,Cyanaraid
N.° 99.047 - Esfregões ou as-.
Co.
ponjas de limpeza 'duráveis. -- Ficam os modelos de utilidade te às *chamas - Vidraria Catedral Lideferidos em-face do laudi)
mitada. ••
'N. o 90.951 - Concentrador por Colgate Palmolive Co.
técnico
N.° 94.164 - Novo modelo de esgravidade para materiais
N.o ' 99.065 -.Máquina Tensora
•
- Howard Peter Roch' e e Dessecadora - Gustav Mohring.
N.° 69.281 - Um nôvo modelo tante desmontável - . Fabrica FindoSharon Rishton Toone.
ó.° 99.120 -- Um instrumento de capacho - Armando da Costa rema Artefatos de Arame e Ferro Limitada.
NP 96.957 - Compostos de re- musical de brinquedo - Knicker- Filho.
N.°. 98.220-- Nova configuração da
sina de cloreto vinílico celular e bocker Plastics Co. Inc. •
N. o 77.911 -L Nôvo modelo de
respeceivo processo - Union CarN.o 99.243 - Aperfeiçoamento refletor' para iluminação em ,gc-- garrafa para refrigerantes - Pereira .
81 Araujo.
bicie Corp.
na desidratação azeotrópica de 'tal --a Metalúrgica Rossi S.A.
N. o 96.981 •- Máquina Rotativa líquidos orgânicos particularmenN.° 80:472 - Nôvo distribuidor gem
- N.° 96.943 - Uma nova embalapara ovos -- Heitor José Pasquipara agricultura - Rotary Hoes te de alcoois - Les Usines de de gás - Metalúrgica Alfa S.A.
Limited.
tos em 'ou relativos. adispositivos
N.° 94.827 - Aspirador dc pó nelli.
N.° 98.676 - Novo modelo de proN. o 97.058 - Aperfeiçoamento Melle. • ' ,
acionado a pilhas, - Sociedade teção
lateral para calados - Fábriem l,uva de munhão isolada e
N.° 99.321 - Aperfeiçoamento Comercial Administradora Scal. ca Germade S. A.
pia de enéôsto para mancais de em conetores de uir. sistema de
N.° 96.125 - Nôvo brinquedo' N.° 98.725 - Original modelo de
General Elec- alimentação em nível automático Jesse Leonard Guest. "
gu i a e encôsto
proteção lateral para calçados - Fá•
tric Co.
N.°' 97.094 - Embalagem para brica Germade S. A.
- André François Conchon.
•
97.u63 - Aparelho para o
N.° 99.339 - Aperfeiçoamentos ovos - Rigesa S.A. Celulose PaN.° 99.518 - Cobeftura para Abadeslecamento da. correia do tam- em armações para móveis em _ge- pel e Embalagens.
jcur - Tetsuhei Soga - Republiboa coraco numa maçoroqueira
N.
o
97.136
Nôvo
modêlo
de
ral - Marcenaria Catalana Ltda.,
cado.
Kogyo Kab.ushiki Kaislia.
N.° 99.743 - Processo para a calçado - São Paulo Alpargatas • N.° 101.883 - Novo modelo cia
N.o 97.134 Nôvo modelo de fabricação de novas triazinas
S.A.
abridor de lata elétrico Burgess Visola de borracha para calçado - Ciba S.A.
N.° 97.710 - Um nôvo tipo de brocrafters Inc.
São Paulo Alpargatas S.A.
Alfredo Bo- N.° 102.404 - Novo modelo de co• -N.° 99.791 - Prccesso de pro- chuveiro' regulavel
N." 97.172 .- Aperfeiçoamento duzir tingimentos ou estampag,,ens denheiner.
mando para registros hidráulicos em
em peça intermediária de fundi- por oxidação - Farbenfabriken
N. o 99.122• - Nôvo brinquedo - geral
Metalúrgica Ibérica Ltda.
ção ou blank e .método sde prepa- Bayer -Aktriengesellschaft.
N.° 102.902 - Novo modelo da
• "Manufatura de Brinquedos EstréGeneral Electric co.
ração
consolo mostruário - Colgate PalmoN. o 100.001. - Máquina para o ia S.A.
'N.° 97.173 - Aperfeiçoamento cosimento
N.° 99.202 - Dispositivo de live Co.
sôbre
gáspeas
de
saera peça fundida intermediária
N.° 104.044 - Novo -tipo de velas
movimentação - Pliacende solas que têm que ser imam
ou blank e método de preparação' patos
tini S.A. Indústria e Comércio. para aniversários em forma numérica
desmoldadaS
com
temperaturas
N.o 100.052 Nova disposição - Raphael Policastro.
Centa-al Electric Co.
relativamente baixas e aplicações
N.", u7.303 - Camadas de su- análogas
N.° 104.095 - Um novo tipo de
construtiva em miniaturas de boRené
Plabraud.'
a; aafieie n'abre banhos de tratabrinquedo - Nelcoio Proença.
tijões
de,
gás
destinadas
a
fogões
N.° 100.104 - Dispositivo de de brinquedo - Indústria Meta- N.° 104.528 - Novo modelo de bamento de metal - Imperial Che- longa
duração, alivia.dor dos pés lúrgica Neusa Ltda.
se para botões -- Indústria Pares Ltda.
y nical industries Limited.
William M. Scholl.
N.0 105.522 - Um novo modelo de
N» 97.335 Aperfeiçoamento
- N.0 100.168 - Nôvo tipo de
N.°
100.264
Aperfeiçoameneia ou relativos a dispositivos tos em cai. relativos a dispositivos máquina fotográfica de brinquedo interruptor elétrico Plástica Industrial Abadsy Ltda.
foto condutores e a processos de Para indicar a quantidade de ma- -- Mario Soares Ferreira:
N.° 105.523 - Um novo modelo de
iabrIcação de tais dispositivos N.
o
101.261
Original
disposiem forma de fita enrolada ção na articulação de tampas em interruptor elétrico - Plástica IndusN. kr. Philips Gloeilampenfabrie- terial
sôbre um carretel - N. V. Phi- cestos e outros recipientes In- trial Abadsy Ltda.
ken.
Gloeilampenfabrieken.
N.° 106.173 - Um modelo de su- •
Na, 02..449 - Polimerização de lips
dústrias
Brasileiras
de
Matérias
N. 0 100.589 - Aperfeiçoamentos
porte para utensílios domésticos MeLaeroleina - E. I. de Pont de
S.A.
nos contactos temporizados para Plásticas
Cimbra Cia. Minas Brasil.
Nemours And C o..
N.°
101.328
Embalagem
para
- La Telemecanique
N.° 107.456 - Novo modelo de te. N.° 97.461 - Processo para a contactores
frutas,
aves
e
outras
mercadorias
alto falante - Telefonak4iebopreparação de misturas rápida- Electrique.
- Rigesa S.A. Celulose Papel e lefone
laget L. M. Ericsson.
N.° 100.698 - Processo de poli- Embalagens.
mente endurecivels de resinas de
N.° 106.562 - Novo tipo de brinmeriz,ação -_- E. I. Du Pont de
apoxido e resinas de poliamida
N.° 101,716 - Nôvo modêlo de
--. Silvio Rodrigues Leite.
Nemours And Co
Ciba Soeleté Anonyme.
óculos para pesca submarina' - quedo
N. o 100.753 - Máquina Encar- Aurea de Toledo Piza e' Ignazio N.° 108:725 - Novo modelo de
N.° 97.618 - Engate Flexível
instrumento de escrita The Parker
reteládeira ou espuladeira - Terrana.
john Will Anderson:
Co.
N. o 97.717-- Processo para ob- Universal Winding CO.
N.° 101.865 - Moldura com• eu- Pen
N.° 109.076 - Novo modelo de aiiN. o 100.783 - Mandril de fe- partici° refletora ou lumimestenção simultânea do leite .-em
de papelão desarmava' - Johnson
pó, gordura e farinha de cbco - chamento " rápido -Indústria cante para placas de veículos em xa
Bronze Co.
laeinaldo -Ferreira ele Oliveira Eletro Mecânica - Pugolo S.A.
geral - Francisco Navarro.
N.° 109.212 - Novo modelo de
N.° 101.159 - Produtos RefraMala. •
N.° 102.423 - Nôvo modêlo de rastro de pneumático - Dunlop Rubtários
fundidos
L'Electro
ReNP 97.903 - Melhoramento em
moinho de brinquedo -- Florindo ber Co. Limited.
ou relacionados com matérias fi- fractaire.
Cardoso Osorio.
N.° 111.866 - Uma nova e original
lamentares - Montecatini SocieN.o 101.250 - Bomba rotativa
N» 102.536 - Um protetor de combinação de córes para costuras tra-'
. gorracim para fuzis, espingar- plas de calças americanas - Stavros
tà Generale Per L'Industria Mi- - Eaton MáTiufacturing Co.
N.o 101.325 - Composições de das e correlatos Indústria • e Athanase Billis.
neraria e Chimica.
N.° 98.032 ' - Nova máquina
iso cianato - Imperial Che- Comércio de Artefatos de BorraN.0 111.905 - Desenho Ornamenpara ganhos em metais Cro- mical Industries Limited (Repu- cha e Metal Regebor Ltda. •
tal para cabos de colheres de facas de
blicado).
meacão N. S. Aparecida Ltda.
N.° 103.512 - Novas disposi- garfos e congeneres - Hercules S. A.
N.° -98.070 - Aperfeiçoamentos
N.° 101.346 -- Aperfeiçoamentos ções nos cabos das enceradeiras Fábrica de Talheres.
nos aparelhos de gás liquefeito em lançadeiras de fitas - Waglh elétricas - Arilo .S.A. Indústria
NP 112.127 - Novo ru c cg in de bat.
com invólucro substituível - So- Jorge Camasmie.
e Comércio.-1-c:clor elétrico - N. V. Philips Gloel.
cleté D'Application Des Gaz PrcN. o 101.362 - Aperfeiçoamentos
N.O 105.708 - Consolo para má- lampenfabrieken.
na montagem de saltos de calça- quinas de costura portatil - Im- N.° 114.397 - Novo modelo dê vaduits Routiers et Materiaux.
N. o 98.277 - Um instrumento dos - Victor Merinow.
portação, Comércio e Indústria silhame para tintas cle--escrever musict I de bainquedo - KnickerN. o 101.372 - Nôvo processo de
Móvel com cadei- Cia. de Canetas Compactor.
N.° 105.709
bocker Plásticos' Co. Inc.
coloração de materiais texteis
N.° 114.861 - Novo tipo de obtu
ra embutida destinado a máquinas de,
a N.° 98.398 - Dispersões de car- Tirnerlal Chethical Industries Li- costura - Importacão Comércio e In- rador de válvula'para desarga -- Pe.
-dro Braga.
bonato de cálcio solúveis em óleo mitei.
dústria Francolite Ltda.,
'pectivos certificados dentro do
prazo de sessenta .dias, .na forma
do parágrafo "(mico do art. .134
-do Código da "Propriedade Industrial.
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N.° 97.940 - Processo para fabriN.° 96.361 - Novo tipo de
N» 115.371 - Envelopes para , ra- Reffraznaçào de Mcdclos de UtilidWe
car colarinhos moles -a- Cluett Peabody manguito para pressão arterial
ções de açúçar - José Vazques CaN.° 83.589 - Porta tinteiro e su- tks Co. Inc.
de criança e adulto --.Robertá
banelas. .
N.° 98.118 - Novo processo para de Barros.
N.° 115.595 -- Novo modelo de in- porte para canetas e similares - InN.o 96.507 - Novo tipo de má.dicador luminoso para taxi - Domin- dustria o Cernir-cio e Canetas Pilot Per fabricar mármore sintético em atires
do Lrraál Ltda.
Frara:isca Maganha.
quina para separar cafe;- integos Dal Ballo.
N.° O6.423 - Novo espalho prote- grado por frutos verdes maciw-t;
Novo e origii,711
N.° 1 1_5.613
Picam c.;
ukm!xo121riZáMj..."(105
para. tecidos -,‘"`-- A. i:NIC1et..(1'05 (-rd ti.c.f) 410 M t:cio téen.;9 lar tie cilincito de fechadura --- Osval- e secos - Francisco River
%Enfio
do Ferratti.
N.o 97.011 - Novas nispwiçõe;
Indústrias Reunidss F. Matarazzo.
N» 98.517 - Novo processo de fa- construtivas em fundas herniaN.° 116.625 - Novo e original moN.° 82.911 - Estojo escolar com
dulo do fozja.a.; - Metalúrgica Pauli:, dipoii o paro stmar e subtrair • -- i..icaç;zo de material para decoração e rias - Hans Johann
outras finalidades - Socratis Michel
N.o 97.146 - Ferraaens para
Trol S. A. Inciástria e Comercio.
ta S. A.
N. 89.525 - Novo processo para Volitarkis Emmanuel Ippocratis Bour- articulação de portas e &Má are;
N.° 116.030 - Nova ao:tf:atirai-eu
de móveis em geral - Coloneri
ornarnantal em rodos -- Jo.achim Eu . a extração de óleos das amêndoas de iallis o Byron Nicolas Karidiotis.
N." 98.753 - Novo modelo de ele- & Abejon.
caju de ca:aanhas e outras oleaginosas
een Antonio Staak.-ak.
N.o :)8.113 - lalin, o tipo de paia,.
N.° 116.670 -- Novo modelo de por meio de fiemo ondas e aparelho :asmas para formação de persianas e
cartucho pau: estep.rea fondgr:fo - Sha- para a ::tat reali2.iç2o - Jose Casar de similares - Helena de Paula Schmid. com encaixe para dobradiça --Na' 98.887 - Novo revestimento Alio Alessandro
.
Vasccocales.
re Brothers Inc.
para tachadas ou decorações internas
N.° 86.953 - Bamba filtro N." 98.128 - Novo tilai
N» 16.162 - Novo e original modelo de arrnárin profissional - Parida mcx Indástria e Comércio de Maquinas ou externas - Artefatos Metálicos Pa- chave de fenda maaneiizacia
ra Construções S. A. AMC.
Ltda.
F.hunki Shimoyarno.
Zucch;a.
N.° 93.168 - Caiula desmanN.° 99.305 - Dispositivo do proN.
92.669
Aper'ieiçoarnantos
co;
N." 116.193 - Novo modôlo do em.
halcaem para escôvas de dentes - Trol recipi d ntta. fechados o vácuo deat n na- duto de macerar nos larninadores de tavel e elementos de articulaçan
dos a consertaaao d..aa.-nentos pereci- maceracão de cereais -- Houve Reg- da mesma - Chaii
S. A. Ind. e Com.
giane Officine Meccaniche Italiana
N.° 98.941 - Novo tipo cic arN.° 116.213 -- Novo modelo de vi- vais - Franckeo Krieael.
madilha para pelatc c cutia;
Processo Pa ra a fa - S.p.A.
N." (-)2.8n
ra p- eí; culaados - Fábricas Garrnede
bricaaáo do polpa da madc:ra - The • N.o 99.309 -- Aperfeiçoamentos de caças -- Sylvio 0:igaro
S. A.
C-.11 telhas - Ferragens Madureira
N.° 99.118 - Novo estojo para
N.° 116.242 - Novo modAci de R a_ ai:ata-:r Eros Co.
óculos - Cia. Qtan-aaa azaaam
N." 92.84G - 2,-oca ,ao para ocul- S. A.
1--tio de calcados - Fábricas Germade
N.° 99.331 - Novo Processa de Brasileira:
tar sinais identiiicadores em decalcoS. A.
fabricação de telhas - Ferragens
N» 103.720 - Novas dispa.t..'ie.;
N." 116.267 - Novo modelo de manias -- Manoal Leen Dias.
N.° 93.642 - Ap .:trfeiçoamentwt um ri.ladureira S. A. a
em prendedor para cabe:os -friaco - S. A. de Perfumarias J. ta
N." 100.714 -- Aperfeiçoamentos Pedro Castany
essentoso CI:Cr..'1.C.5 do caaefamenta cio
caa piteiras -- Tibor Kolta &
Lanticri Ltda.
N." 100.722
Nova
N.° Ila .310 --- Osiginal desenha do- geral -N.° 92.705 - Aplicaçaa da paiGu- Cia. Ltda.
iáigocqns ou oirjuiacior pai-a
cor; tivo pira toalhas e outros - AuAperfeiçoamcn- be'os - Pedra a".:
N» 100.139
:rias coes ii • flu;ncia rslr.I em prcdualisto José Estavas.
ec Borracha e Latex - Impor
N." 100.724 - Noi. •o
'.:
N» 116.312 - Novo modelo da ta:, da aa'aza - A.Ifrecio dos Santos
Ltda.
de iabricacão de \ta:a-oura:, e
cantador de garrafas - Corn:2rcio e InN.o 102.662 -- Nevo cii,poaitive análogos - Com2i-cal e -trai
ch'istria Neivu S. A.
• N.° 94.211 - Porta ferramenta segarança para. portas - Saboia Sanchez Ltda.
dê
tôrno
Franco
aperfeiçoada
para
()
N.° 116.315 - Novo desenha dc.
Fábrica
de 02ampos e Máquinas
N.o 101.231
szelli.
Piend.eeler
.fc
curativo para toalhas e outros - AuN.° 94.565 -- -Processo e clispodti- Onça Ltda.
mostrador para agtailias
gusto Jose Enleves.
N." 111.096 -- Tubo Plástico
a de Jaal:'itaa
N.° 110.914 - Novo tipo de subo- to de waerta--io para máquinas ferranetcira corri pente - - Atsushi Ycadrida.' racial.% -- Corapaanie deis Machines com fecho longitudinal -- Real- Reine Ltda.
iialcio Rodosli.
N.o 101.500 -- Novo maa-ao
N.° 116.479 - Novo modelo de Bull.
frir.pa plastin - Alfredo '
N." 94.777 -- Aparieiçoamento em
gravrta -- Francisco Pais de Barros.
cie
Là m .
N." 116.596 - Uma vela orla:men- I ou relativos a proces,-.os e meios para 2, :c(i,n os mode.os
CM. face tio inr
N." 101.520 -- Recipiente matal Baptida da Trindade.1 fixação travada de matrizes de lamitecweo
-t-alico forrado axtarnitivianto aor
N» 116.658 -- Nova configuração na:: em blocos de matriz - Templet
crnamantal apliceda í'.1 grelhas para fo- Industries incorparated.
N.' 103.093 - Novo tipo de .1\. 'atrr
cá idoa Ltda.
L
--e.clmerc.°
N.° 26.063 - Novo tipo de chave
Tnri
a'oes -- Indústria Sernamro S. A. Meacitrona sonora -- Anianio a y) rw:_re ligação de motor ,letrico em esN.° 102.627 - Um modelo de
taltirgia era Geral.
Fetaiaa.
cm-zugatior - - Antonio
N» 116.706 -- Novo tipo de brin-; t-k.''.1a e triallaa'ar Ga:naN." ára.09,3 - Nova tapa de Rodrigues.
quedo roleta nurne , ndo e com minha-- l-6e5 Moreira.
itipaate de segurança para cs193.001 Novo tip.) de
N.° 96.070 - l's;Ovir lajota pata
jura de veículos - Laura Podesta Ride cama - Jair Lena
ciiitadura anatômica com câ..:=
Cardo.
cLa.aruções cm coral - Carlos Conde.
Novo tipo Oca cc Vacuo palat Macia N." .104. 021
N.' 96.287 - Processa aperfei-a)c• .a 116.707 - Nuao tipo de brioautoma',.ico para roupas quedo roleta numerado e com miniatu- da de produc;--lo da clichés litográficos. ' ,aaaacar da Siiva Campa.
N." 80.743 -- Novo inc:i1:,1..)
ras de cavalo -- Latira Podes' Ri- -- Geraldo Re...elidi_
N» 197.92 -te,
asa pOrtáU1 - Manufatura
N.^ 96.582 - Uma prensa pa:aí fa.
cardo.
propaganda - Banedit.) 13rinquedos Esirela S. A.
N.° 116.709 - Novo tipo de brin- bricar tijolos, blocos, lageotas, ladri- Maura dos Santos.
N.° 38.692 -- Aperfeiçoamento
lhos,
placas
de
aranito
ou
de
mármore
quedo roleta de escudos esportivos em
N.° 110.040 - Novo mcdèlo o-A vasouras - Ferrazzo 6z, Cia.
artificial - Industria e Comércio Solgeral -- Laura Podesta Ricardo.
de borracha em forma de pincel vdr, .
N.° 116.764 - Nova configuração cret Ltda.
Carmen Machado Borges. •
Np 99.578 -- Espelho- Artiem índices telefônicos - Abrham KrisN. 95.outi -- Aperfeiçoamentos em -- N.
o 12.509 - Novo modêlo
.
calar:. a -- .Toé Carlos de E..)cha
ou relativos ao fabrico de pasta de palavin.
estante
Jiri
Sazima.
Lima .
N.° * 116.919 - Novo e original mo- pel - Malise Graharta Packeurtan.
N» 112.858 - Novas disposiN.° 92.921 -- OrIginal madélo
delo de dispositivo - Primar Indústria
N.° 96.637 - Novo tipo de táboa
de farmulas geométricas -- Galileo Ar. ções construtivas em bombas de disco assobiador Err'tpia
e Comércio de Peças Ltda.
manuais e motorizadas para poços José Luiz Adami.
N.° 116.950 -- Novo modèlo de tini e Jayrne Spadon.
comuns e artesianos - Tetsuo
N.° 93.369 -7 Tailibor de aquebrinquedo - Ind. Nunzio Briguglio
N.° 95.903 - Aperfeiçoamentos inS. A.
troduzidos na fabricação de azulejos e Miyaschima Yassuo Tacachara . e cimento centro axial para maAmaro Lenaga.
i:latinas de po'imerização e itcia
N.° 116.974 - Modelo de embala- ou pastilhas para o revestimento de suN.o 12.362 - Máquina de cosgem para produtos de perfumaria - perfícies em construções - Michel tura infantil acionada a pilhas em geral - Ottavio Taciainar
Emile Cçaorges Gascoin Beauvais.
Erwin Hetling e Heinz Halnet.
Henrique Sergio Ribas.
N.° 96.962 - Aparelho para a de- - Fábrica de brinquedos Elanal:1
N.o 93.372 - Novas di1--,õN
N.° 116.975 - Modelo de embalaLtda.
construtivas apreadas em mágem para produtos tie perfumaria - sobstrução de canalizações - Fábrica
N.o 93.691 - Novo raodêlo de q uina de polimeilzação de te'fitir,
Universal Ltda.
Henrique Sergio Ribas.
Ottavio Taccone Er"win IT-rN.° 97.078 - Aperfeiçoamentos int , caça moscas - Comércio e ProN.° 116.976 - Modal° de embalaline: e Hentz Haknel.
gem para produtos ele perfumaria - montage nide caixas - Cia. Harkson paganda Especializada S. A.
N. o 94.899 - Novo modêlo de
N.(' 93.402 - Um pró! ZTtnr de
Industrial e Comércio Kibon.
Henrique Sergio Ribas.
carteira contra 'rouba ou intra
N.° 93.131 - Novo brinquedo - cigarreira - Josef Babka.
N.° 117.628 - Um novo. modelo
N.o 95.368 - Novo tipo de dis- avaras - Aquilies Cha Mn gmr.
de garrafa para refrigerantes - Wimi Cia. Brasileira da Artefatos de Late::.
Ltda. Ind. de Bebidas e ConexosN.° 97 200 - Porta Articulada da positivo de descarga em caixas F:eant os desenhos e nutd"diu:
ciagua - Antonio
- N.° 117.690 - Novo modelo de ca- ,arrer - Julio Arantes Beeno.
N. ° 96.330 - Cabide --- a caia- industriais indeferidos face 1,1,:,t,)
N.° 97.930 - Novo processo para
lota para rodas de carniehões e outros
tacwo
vatas
- Francasco D. •
- Antonio Scocce.
forrrr..,:ão de torres metálicas e peN.o 84.77I - Original
N.' 96.359 - Novo Vac moeN.° 117.827 - Nov() e original de- trechos empregados Irco Importa.
aenho ornamental para tecidos - S. A. co
ii Representação Comércio e Enge- dor de pimenta para ri.) Y111.,55- de ferro de engomar - Wairitatiar
Clemente.
tico - Antenor Attilio.
Ind. Reunidas F. Matarszzo.
nharia Ltda.
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. • N.° 89.703 - Configuração cesso para a prgparaçào de denova em canetas tinteiro com rivados de ácido porldino carbopena vislvel -.- Albert Wexier e Xilico) - Anote-se 'a 'desistência
- Saul Zeger.
e arquive-se.
N.° 89.704 - Nova configuraCilag Chemie Aktiengesallschaft
ção em caneta tinteiro com pena .(declara a desistência do têrmo
_ embutida - Albert :Wexler e 108.343 priv invenção para "Processo para a obtenção de novas
Saul Zager.
- N.° 94.774 - Novo moclêlo de Iodadas e para • a obtenção de
tampa para frasco de perfume chapas radiográficas) a - Anoe similares - Societe Guerlain. te-se a desistência e arquive-se
. N.° 96.355 Una novo . tipo de o processo.
Union Carbide Corp.-(declara
varal - Gino Lorenal.
Váuvula hermé- a desistência do térmo 114.884
N. 101.761
io Alessandro Giudicel priv. invenção para "Ligação
tica - Al
entre pilhas e fechamento de
e Mario Girolimeti.
N.° 102.059 - Novo desenha baterias secundárias ema serie)
ornamental para conjuntos de - Anote-se a desistência e arsala de banho Cia. de Cerâ- quive-se o processo.
mica Industrial de Osasco.
Garantia de Prioridaele
N.° 104.440 - Original contaN.° 127.604 -a Processo e. máquina
guração em torneira . para bidé
lavatório ou outros usos - Cerâ- operatriz para a usinagem de coquinhos
-- Máquinas Agrícolas Romi S.A.
mica Sanitaria Porcelite S. A.
N.° 110.580 a- U'raa nova con- Arquive-se de acordo com o art. 9.° 'do
afiguração ou forma de faca - Código.
Exiyjneius
Heitor José Pasquinali.
. NP 111.753 - Frente de TeN." 92.131 - Whe Nich Pharlevisão - Sigfrid Tampei Kuns- 'Maca' Co -. Satisfaria ex:gência. tringer.
N.° 92.857
Kopper Co Inc -N.° 115.404 - Novo tipo de Satisfaça exigência.
.
•
caixa, de som para autoiaiante
N. S3.143 Olin Niathiesorr CheL
- Romeu,Balbo.
inicai Corp. - Satisfaça exigência . .
N." 115.416 - Novo tipo- de . N.° • 95.132 - E, I. du Pont dc
persiana com dobradiça - Joa- Nemours and . Co. - Satisfaça exigênquim Vergara Mingues.
cia. • •
.
N.° 116.003 - Novo tipo de
N.° 104.883 -- João Tcinpesta
calçado - Mitsuo Sato.
Satisfaça exigência.
N.o ,116.154 - Novo tipo de
N.° 104.903 - Bendix
telha - Francisco Almazan Min- se Automotive Ar Braúe Co
Satisguez.
faça exigência .
N.o 116.174 - Novo, tipo de ' N." 105.016 -- The Chemszrand
abajur artístico - Xingo Yarna- Corp
Satisfaça exigência. .
zaki.
N.0 111.631 - Johamm
Novo tipo de
NP 116.671
Satisfaçá • exiOncia.
•
_ carroceria para veículos a mator
N.° 90.855
Equipa mentos para
- Arnaldo Sebastião Di Solvi.Géis Ltda. - Satisfaça exigência .
NP 116.683 - Novo tipo cia
N.° 91.901 . ---- N. -V. Koninklija
brinquedo Foguete aa- .Vicenzo Pharmaecutisclie Fabrieken Voorhecn
Quarta.
Brocades Stheeniann i 6 Pharmacia N." 116.090 - Noa° tipo de Satisfaça exigência.
suporte multiplo articulavel 'para
92.212 CheMische Fabnik
bandeiras ou estampas em geral
Promonta G. M. .13. H. .- Satisfaça
Einillo
&mariola.
_
exigência:
N.o 116.916 - Novo tipo de
N." 92.328 - Farbenfabriken Bayer
pião com. chicote -ra Ya.gsnshl
Akriengesellschfat - Satisfaça exigenAnota.
,,
N.° 116.928 - Novo tipo de cia .
N.°
96.074-.
Merck
6 Co Inc protetor para veneziana. - João
Satisfaça
exigência
.
•
Comito.
N.: " 120.295 - Geraldo Gomes de
NP 116.939 - Novo tipo de
Wa`dyr 1,.4euza - Satisfaça exigência.
mola para brinco
N.° 120.297 - Geraldo Gemes' de
, Cunha.
N.o 117.016 - Novo tipo de Souza - Satisfaça exigência..
N." 69.060' - Alexandre Sienklmoldura para quadros - José
ewicz - Satisfaça exigência.
eixeira Faustino. N.° -83.131
Butim Dictlinson and
NP 117.038 - Novo tipo de
caneta lanterna - José Attina., Co - Satisfaça exigência. •
N.° 117.0a9 - Novo tipo de , N.° 85.976 - Otto Fclts de Ia Roca
. Satisfaça exigência.
caneta com pilha - José /atina.
N.? 102.975 - Máquinas Santo AnN.° 117.048 - Novo de trianguio fosforecente de segurança dré - Satisfaça exigêneia.
N.° 104.984 - Badische
para o trang ito com articulação
...„Soda
Akiengesellschaft
, - Sa-- Fuja Vicenzo.
N.° 117.062 - Novo tipo de tisfaça exigência.
N." 106.014 - Nereides Powcler Co
cartaz porta recipiente -- Rasa
- Satisfaça exigência. .
/unido Preyer..
,•
N." 106.027 - Pittsburgh Pinta Glas.s
Deststene:.0 de processo
• •
Co - Satisfaça exigência.
Nordmark Werke Gesellschaft N." 107.558 -a" Thc Electric A•.:to
Baschrankter Haftung (de- Lize Co - Satisfaça exigência. .
N.° 94.412 - Judith Magalhães -17,erclara a desistência do Urino
97.150 pra. Invenção para "Pro- -e ira da Costa -- • Satisfaça exigênzia
acaso para a obtençãOade novos N.°102.567 - N. V. de Bataafsche
der1V.IC.103 piparazinicos) a- Ano- Petroi?euin •Maatschappij - - Satisfaça
te-se a desistência e oaquive-staciadincia. .
.,.
1 N.° 108.521 -- José Panunzio
.o processo.
Ciba. Scciete Ananyme (de- Satisfaça e,xigência.
• clara a desistência do a Urano Na 113.030,.- Guy Gaudfrin
103.773 priv. invenção para "Pro-1 Satisfaça exigência.

N.° 119.608 Ste Atlantique de
Construction de Distribuicejs Atouina'tiques S.A. •-• Satisfaça exigência.
N.°. 121.367 - José Mora Riera e
Primitivo Valverde Gil - Satisfaça
exigência.
N.° 127.541
Boer - Satisfaça exigência.
N.° 127.542 - Antônio Boer - Satisfàça exigência.
N.° 127.550 Pandellis Harainnbos Haralzunbidis - Satisfaça exigdncia.
N.° 127.560 - Antônio Pedro Pimente!
Satisfaça exigência.
N.° 127.562
Abel Patriani - Satisfaça exigência.
N.° 36.377 - Artefatos de Madeira
Indalatuba S.A. Indústria e Comércio
- Satisfaça
N.° 91.042 •-• Antônio Zaccaria Satisfaça exigência.
N.° 107.727 - Chuzo Homda
Satisfaça exigência.

Diverlps
Everardo Henrique ' Delforge (No
pedido de prorrogação da patente ..mod.
de utilidade n.° .2.252) - Nada há que
deferir.
Fábrica de 'Bicicletas Monark S.A.
(No pedido -de , paqamento de anuidade da patente modelo de utilidade número 2.881) - Nada /irá que deferir.
•Soc. , per Az., Lavorazione Materie
Plastiche (No pedido de restauração
da patente privilégio de invenção número .38,311) - Concedo
a'restaura.
ção.
Fernando Carbona Balaguer (No pedido de restauração da patente de privilégio de invenção n." 46.301) Concedo a restauração.
Wilam GOrman Muller (No pedido de restauração da patente privilégio de' invenção n.° 47.782) Concedo a restauração. •
, José de Souza Pinto' (No pedido de
restauração da patente modelo de utilidade n.°- 3.251) - Concedo. a restauração:
••
.
N.° 1.22.150 - Valentim Degrcz Arquitfe:se.
N.° 122.166 - José dos Santos Torres - Arquive-se.
N.° 122.176 - Turbil Comercial e
Representações Ltda. - Arquive-se.
Tokuji Yamaga pedido' de restauraVio . da patente inoc1810 de utilidade n.° 1.632) - Concedo , a prorrogação..
Carlos . Soares e José Veloso Soares
(No pedido de prorrogação da patente modelo de utilie ide n. 0 2.492) Concedo a prorrogação.
Goyana S.A: Indústrias Braslgras
de Matérias Plásticas (No pedido, de
prorrogação da patente modêlo de utilidade il." 3.081) Concedó a prorrogação.
Nutonc Inc (No pedido de prorrcgação da . patente modelo industrial número' 2.331) - Concedo a prorrogação.
N.°- 77,336
Jean Thedose Parirroupas - Concedo o desarquivatnento . • •
N." 83.887 •- Luiz Giovzinizzo Concedo o desarquivaivento.
•

Divisão de Marcas
EXPEDIENTE in0 DIRETOR RIO, 12 de janeiro de 1962
NOTIFICAÇÃO
LlináNRC: decorrido • o prazo dc recu-zo previsto pelo-a'itiden 132 do Co-
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digo da Propriedade Industrial', e mal'

dez dias - para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo va.
.11cro nenhum interessado, ficam notifii
cados gos requerente abaixo _mencionam
dos a comparecerem .a êste Deputa.
mento a fim de efetuarun o pagamento(
da taxa final concernentes a expedição;
dos respectivos certificados dentro doi
prazo de sessenta dias - na forma dO
parágrafo único do artigo -134 do C6.4,
digo da Propriedade Industrial.
Foram mandadas regisirar as seguirá
fes marcas:
N.° 133.241 - Intercil - Classe 3G
De Inter Comercial e Industrial LIK
lanada.
•
N.° 211.366 - Interport - Classci,
n.° 36 -- De Indústria e Comércio Iti.1
terport do' Brasil Ltda.
N.° 225.191
Wilcos Lanoi-Caa
&orl e -.. Classe 10 r•-• De Representaa
ções Wilcos do Brasil Ltda.. Sent
direito ao uso exclusivo da- expressão •
“stone".
N.° 225.526 - T2otor - Classe G
- De • Ernst Walter Hoffmeister
Republicado.. '
N.° 325,.683 - A Bê Cê
C1ass0
n.•' 4r - De José Juilari.
N.° 335.939 - Petit Modele Bellail
- Classe 36 - De Luiza Izabel LealN.° 339.540 - Latina - Classe 3Z
- De Andrea Tripoli.
N.° 342.708
ParaMout n." 41 - De Bar Paracnouli Ltda.
0 345.912 - Malhauri
Classd.
n.° 36 - De Indústria de Malhas
Confecções “IN/Ialhauri." Ltda
N.° 347.601 - Galia - Classe 41j
- De Indústria e Comércio de Galial
Limitada .
349.716 - Ciega - Classe 2&- Dê Ciega Comercial Importado-ri e
Exportadora de Gônerow, Aianewicio
Limitada
•
N." 356.183 -.- Courimpex
C1:13.4
se 35 - De Lanapar Courimpex
Indústria e Comércio de Matérias Pria.'
mas - Com exclusão de: pcirta-blocas.,:
' N." 356.245 Côco Confiança --o
Classe 41 - De Doces Confiança Sol
cidade Anônima Indústria e Comerá*
cio.
••n
• N.° 356.248
Mel Confiança
Classe 41 - De Doces Confiança So.,
ciedade Anônima Indústria e CoinCra
.
Mel Cdnfiança
• N.° 356.249
Classe 41 - De Doces Confiança Soa i
ciedade -Anônima Indústria e Cornéraj
cio.
N.° 363.090
Sojalac
a.se,
na 41
De Química Fartuacéliti¡O
Mauricio . Villela S.A. do.
N." 362.247 Revista Estudant1(
Brasileira - Classe 32 - De A Caixa
do Estudante Pobre do Brasil.
N.° 365.706 -,- Constru-Arte n.° 16 - Dc Constru-Arte Engenhariax)
Comércio Ltda . Com exclusão dei
móveis de cimento e telas de metal.,
N.°. 367.107 , - O Titan•- - Class
n.° 32
De Paulo Nogueira de
tro •-; Substituindo-se gênero de nea
godo' por artigo.
N.° 371.282 - Favorita Classe
n.° 8 - De Sietnens do Brasil Compa.;
nhia de Eletricidade.
Eucatex Temperackil
N.° 382.625
- Classe' 16 - De Eucatex
Indústda e Comercio - S-in direito
. expres•i temped
ao uso exclusivo
rad°.
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N.° 367.338 - Organização, S59 tern-10 n.° 275.219 ,- Faça-Se à apoSN. oCia.
Jorge
-!asse 4l - De Organização
-conforme! , parecer da , Divisão Ju- Ltda. - -Aguarde-se.
N.° 284.272-- Casa Serra de AVC3 São Jorge Ltda. - Em face dos re- lila
rídica. • 'T ,
. N.° 341.792 - Ind. de Prodtitos
Limitada De Casa Serra de Aves
N.? '180:103 - Hasenclever Ferra- Químicos Di Maggio Ltda. -*gistros 208.411 -e 219949.
Limitada - Concedo
_
a restauração:
.
gens e IVIáquinasLtda. -• Arquive-se Aguarde-se.
,
Desistência*de Processos
o processso.
N.° 3 ,14.829 - S. A.: o- Livro .
Foram mandadas deferir as seguintes
N.° 288.779 - Esrolko do Brasil Vermelho dos Telefones -..Aguar-•
insígnias:
Evans Medical SUpplies Limited - Sociedade Anônima Indústria e Co- ja-as3.
Escritório de Pro- Declara a desistência do termo 300.944 mé cio - Torno sem 'efeito o despacho
N.° 347.400
Abbud tt • Souza
N.° 348 .0113
paganda (Graf-Cor) de Ribeirão Pre- - Marca He'prona - Anote-se a de- de arquivarhento de fls. 13v para que
Ltda. - "Aguarde-se.
33 e 38 'sistência 'e arquive-se o proéesso.
to •-• Classes 25 - 32
se prossiga no exame do pedido.
N.° 318.7 .15 - EleírolOstre ind.
Heirich Schniepp Deciara a deDe acôrBIP Chemicals t-td
De Alcebiades Barbara
4.° .
sistência do tèrmo n.° 244.832 - - Prossiga-se com os exemplares de e Comércio Ltda._ - Agualfde-se.
do com o artigo 114 do Código.
N. o 351.121 - Ror Brake
N.° .347.727 - lerei - Classes 1 Marca Lindex - Anote-se a desistên- Os. 15-17.
Aguarde-se.
Auto.
Peças Lida.
Recia
e
arquite-se
o
processo.
5 -.6 - 7 - 12
- 2 N.- 374-.902 - Elen Eletricidade •• N.o 351.3-08 - Ava 'Agência do
15 - 17 - 26 -28 --29 - publicado.
- Arquive-se o pra- Viagens Atlas Ltda. - Aguarde-0.
Rebratel Rêde Brasileira de Televi- Engenharia Ltda
34 - 39 -41 -31 -; 21 .-- 32
cesso.
N.o 331.403 - OtAron Bezerra de
são
S.A.
Declara
a
desistência
do
42
43
-46
47
48
49
•
Lyon Ferreira --- Mello Fiação e Tecelagem S. A. N.°
380.349
fl0
-Nome
comercial
312.935.
De l:ICREL" Importa-ção e Comércio têrmo
Arquive-se o pro CCSSO
Aguarde-se.
e Representações Ltda. - De. acôrdo - Rebratel Rede Brasileira de TeleN.° 341.394 -- Valeria Vasiu - • N.° 351.401 - Othon Bezer.ra da
visão S.A. Anote-se a desistência
cotn o artigo 114 do Código.
Arquive-se. -• Republicado.
Mello Fiar...30'e Tecelagem' S. A. -N.° 372.672 - Geni - 'Unir Esfor- e arquive-se o processo.
Aguarde-se.
Fornecimentos Industriais e Repreços para Alcançar Sucesso '.- Classe
• Prorrogação de Registro
N.° 351.405 --Othon Bezerra do
n.° 33 - De , Grupo de Especialistas sentações Fier Ltda. - Declara a deClasse Mello Fiação e. Tecelagem S. A, N.° 479.127-- C. V. B.
incrementclores de Negócios (GE.IN) sistência do termo n.° 322.196-- Nome
De Cia. Comercial de Vi- Aguarde-se.
• - De acôrdo com o art. 114 do Có- comercial ' - Fornecimento Industriais n.° 13 Brasil CVB •-• Prorrogue-se • N:o 351-442 - Gil, Pav.ibentação
dros
do"
e Representações Fier Ltda. - Anotedigo. .
-.
Aguare Terraplanagem• S. A:
se a desistência e arquive-se o pro- o registro de acôrdo cem a Portaria de-se.
•
n.o 87-61.
Foran2 manm'ados deferir os seguin- cesso.
N. o 351./160 - 41050 masearoJ N.° 379.377 - Conquistas - Clastes nomes:
Declara a
Pedro Breves El Cio
Aguarde-se.
se
44
De
Companhia
Brasileira
de
N.° . 348.072 Edagen Editôra de desistência do têrnto n. o 389.268
N.O 351.031 --Agro Inn ! ortadoAnote-se a desis- Charutos Dannemann - Prorrogue-se ra. e Industrial LIa., - AguarAgendas Ltda. - De Adagen Eclitôra Marca Oftalgram
Republicado.
.
• o registro..
de Agendas Ltda. -- De acôrdo com tência e arquive-se o processo.
de-se:
•
Edison Thome da Silva - Declara • . Exigências :
o artigo 109 n.° 3 do Código.
N. o - 331.881 -- Distribuidora
N.° 364.423 •- Tecniconcreto Pau- a desistência do têm° n.° 389.872 N.o 349. 107 - Eu robl'as Impor- Santos Ltda..- Aguarde-se,
Nome
comercial
Distribuidora
Wal
lista S.A. - De Tecniconcreto PauN.° 351.933 .- O Leão, das Tin-- Anote- tação' e Exportação Lida: Produtos de PetrOeo
lista S.A..tas Indústria e Comércio- Lida. .
faC
a
exigèneia.
arquive-se o pro• se a desistência
N.° :353.404 - The ESterbrook Aguarde-se.
Foram mandados registraros seguin- cesso.
N.o -332.012 - Al.hano. de Maltes,
Pen Co. - Satisfaça.exigacia.
tes títulos:'
Carvalho - Aguarde-se.,
.• •
Exigências
. • Diversos:
N.° 154.957 -. Bar Santa There352.026 - Comércio ejnd.
N.o 322.012 - 'Degonal N.° 81.743 - Siemen 6 Hinsch de 'Móveis de .A o Cima Lida.
, ainha - Classes 42 e 43 - De FerLtda. • - Aguarde-se.
nando dos Santos Couto - De acôrdo Prove que a marca foi liberada.
.N.° 321.00 - Dyonisio Freitas Aguarde-se.
N.° 315.120 - Dia:Mn:nino Rosa --NP- :152.066 - Ajeilio
antd,
- com' O artigo 117 n.° 1 do Código.
•
, Gamina . --Aguarde-se..
lacech - e João sValseceld.
N.° 306.521 -• .Cohtinen- Cumpra a". exigência.
N.° -331.928 - Indústria de TeN.° 316.851 - Tecidos Rotex Li- nis Artefatos "d. e 'Borracha -Lis Aguarde- se.
tal - Classes 33 e 16 - De2 ImobiN. 0 352.007 - Àicilio Santd;
liária Continental Ltda. - Dc acôr- mitada Cumpra o artigo 110 do Ltda. - Aguarde-se.'
do com o artigo 117 n,° •1 do Cocli- Código'. N.° 3-13.42-1 - Waldemar Cor- ,Valsecchi e Joiin Val:reebt
N.° 328.644
Albor Laboratório rêa • - .Aguarde-se.
Aguarde-se. • .;
•
go.•
.)".° 352.195 --. Arcilio Santd.
N.° 341.668 - Confecções Bengel CinematográficO . Ltda. - .7-- Cumpra o
N.o . 311.086 - • Werenzeiehen,.
- Classe 36 - De" Confecções Finas artigo 110 do Código.
(erband For Pie Kraftfahrzeugin- VZ14soCelii o João V315N`chi
Aguarde-se'.
N.° 332.236 - Cortume Rio Preto dustrie E. V.' - Aguarde-se.
4Benge1: ,Ltda. - De acôrdo ccni o
N. o 352n210 - Imperatriz Moda!,
Limitada Cumpra o artigo 110 do
artigo 117 n.o 1 do Código.
N.o 311.168 - Douglas Laing•Ss
Ltda. - Aguarde-se. • , N.° 359.633 - Metalúrgica Globo Código.
Co. Limited - Aguarde-se.
N.o 352.273 - Nu:15d. e CoN.° 348.526 - Carlos Mauro' CaN.° 341.163 - Dern- S. A.
.-- Indústria e Comércio - Classes 5
.",de-se. mércio de Artefatos de , Melais 11.0-,
- 8 - 10 - 11 25 - De bral - Cumpra o artigo 122 do Có- Import. e Comércio - •
Metalúrgica Globo Indústria e Comér- digo.
N.o 311.615 - ,A.• ver Lida. - Aguarde-se.
N. o 352.302
SterSul S. A. En-,
N.° 348.982 Indústria e Comér- Ind. e Comércio de Materiais Ele-•
cio Ltda . -- De acôrdo com o- adiganharia
e
TIPIWPSPII itleõeS
- go 117 n.° 1 do Código, excluindo-se cio de Peças "pára Automóveis "Sou- Irônicos --, Aguarde-se.
zurnar'' • Ltda. -- Cumpra a exigênN.? 3.11.602 -. Lab. Wernaco Aguarde-se, •
a classe 49.
N. o 352.300
Comércio e
.
cia.
Ltda. - Aguarde-se..
-.*
Foram indeferidas as seguintes mar
de Artefatos dr.: Couro; Chie Ltda.:
312.531 - Mario Vellani
N.° 366.460 - Alberto. Pieralisi
.
eus:
- Aguarde-se.
Cumpra o artigo 96 "in fine" do Có.
N.°
352.438
1:sina Barri
digo.
..343.220
Equimak
Equi- N.0
N.° 344.100 - .Batida Pernamhurana - Classe 42 -, De Batidas Aguar- . N." 390.924 - Companhia Uriited pamentos ê' Máquinas Ltda. - Grande Ltda.- 7--Agnarde-se.
N.o '352.015 - Trinãos
•- •
Cumpra Aguarde-Se.
'dente Pernambucana -Ltda. --- De acôr- Shoe Machinery do Brasil
matiz
LI da - Aclimate-st,.
Laboratório
Sina!
_
a
exigência.
.
N.°
31J.723
•
- alo com o art. 95 n » 5_ do .Código.-N.°
352.727 - .11. S. ViiaminX
•
do
firaall
Lida
Ag,uade-se.
N.°
.390.925
Companhia
United
N.° 314.695 - Smirnoss - Class,
PItarmacentical Corri - Aguar.
N•o 313.779 - Meias Ethel S. A.
• n.° 42
De Mário Simões Alves - Shoe Cachinery. do Brasil - Cumpra
de-se.- •
- guataie‘se,
a exigência.
Em face do registro 256.488.
. N. o, 332.7
70 - Padaria e Con'
N.°
341.101
••;Textil
Gabriel
•
N.°
385.938
Cibuc
•
Cia.
InternaN.° 368.279 - Try Pale - Classe
fei-laria Guaira Ltda. "- Aguar?en
Callfal
S.'
A.
Aguarde-se.
cional
Brasileira
de
Urbanitoção.
e
Con.1) 42 - De Societé de Sugreris BreN.0-341: 102 - Textil • Gabriel de-se. • siliennes Indústrias Anexas :--- D acôr: , ionização - Mantenho a exigênaia
No 35 ? .817
Westingboose Al2
do com o art. 95, n.° 5 e 16 do Có- quanto aos novos exemplares. - Re- Callfat S. A. - Aguarde-se.
Latir:ia S. A. Dralze
N. o 344:303
publicado.
• Brasil' Lida. -rg
digo
Republicado.
-é •
Ind: de nehidas - Aguarde-se.
Aguarde-se.
N.° 335.877
IAP
Classe 50
7Ç. 0 314.3-13 - F. -11ebecchi
Diversos
N.°
352.913
Cruz
lira
ora
Proi
- De Imobiliária. Alugadora PataLsta.roitaila
Aguardo-se.
nutos Químicos
- Aguam
Élmitada De acôrdo com o artigo
Robert Bosch . GMBH No pedido
N. ° 3 14 .152 -• l3ni50 Brnsileira de-se. •
95, número 4 cio Código.
de prioridade da, marca Bosch termo de Vidros S. A.
Aguarde-se.
N.0 352.911 - Cruz Brartra .Prok
Produtos ;Toma (lutos Quimicos Ltda. - Agual!,ã
,• Foram indeferidos os seguintes . tí- n.° 232,575 - Faça-se a apostila con- • N.° 314.502
forme parecer da Divisão Jurídica..
Aguarde-se.
Ltda.
de-se.
tulos:
•
Robert Bosch GMBH No pedido
N.° 31,4.530 . -- Transportes Glo- - N.o 352.915 - Cruz Branca Pro.t
" N.° 323.179 - Consulado dos Mu. de prioridade da Marca Robert Bosch. bo Ltda.
Aguarde-se. &lutos • Qo iro icos Ltda. - Aguai
nicipios do Brasil
Classes 1 - 8 termo _n.° 275.218 - Faça-se a apos- .N.° 314.519 ---• Indústrias de de•sc.
-11 - 13 - 15 - 17
25 tila conforme parecer da Divisão Juri- Roupas Ile‘géncia S. A. - A g uarN.o .352.930
I. m achei
- 32- 35 - 48 --- 33 - De Heitor d.ica.
de-se,
do - Aguarde-se.. Marques da Silva -- Em face do arRobert Bosch GlVIBH
No pedido -N.° 344.639 - Cia. de Tecidos •N.0 .353.022-A
Gráfiert Cc1.4
, algo 95 n." 4 do Código
.
•
de prioridade dn marcã RObert Bosch, Casa- Palma
Aguarde-te.
ne Ltda. -" Aguarde-sel. Restauração de Processo •

-
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N.o 353.069 - reigenson S. A.
Indústria e Comércio - Aguar. de-se.
-N.° 353.339 - União Sul }jul.
-sileira de Educação e •Ensino Ag:Alarde-se.
N.° 353.137 - Orlando Denárdi
• Aguarde-se,
NP 353.521 - Motodiesel importadora S. A. - Aguarde-se.
-N.9 353.583 - Confecções Mamova Ltda. - Aguarde-se.
•.
N 331.159 - Indústria de Rum
Trinitas Ltda. - Aguarde-se.
NP 351.463 - Trindade Comércio e Indústria Ltda. - Aguarde-se.
NP 355.973 - Leopoldo Geyer
S. A. Jóias e Relógios --- Aguarde-se. .
N.° 355.318 - Ilhabela Cia. de
Urbanização
e 'Paisagismo ,
:Aguar-se.
NP 355.781 - Calil Reunidos
Agro Industrial S. A. Creai
Aguarde-se.
NP 335.98) - Aldo Ettore Dei
- Aguarde-se.
NP 361.313 - Caliabrando • &
Amandola Lida. - Aguaérle-se.
N.° 369.050 - Delino Leoni &
Irmãos Lida. - Aguarde-se.
N.o 370.236 - José Stefanini Aguarde-se.
.
N o 371.109 - Elnporio e Bar
São. Virente Ltda. - Aguarde-se.
N.o 371.183 - Ducimar Indústria e Comércio de Bebblas o Conexos Udu. - Aguarde-se.
N.° 375.928 - Confiança Comércio o Ind. de Aço Ltda. -
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N.° 381.6-18
Sudbraz S. - A.
N.° 387,11i - Edith Modas S. A. N. o 386.530 - Revestimentos
Importação e Comércio.
N.° 387.115
Edith Modas S. A. Driade Moa.
N.0 .381.758 - Rio Azul Cernis
N.° 387.116 - Edith Modas S. A.
N. o 386:510 - Representites
Ltda.
N.° 387.120 - Osxvaldo Henri- Bezerra de Melo Ltda.
N.° 382.038 - Socieda rl a Co- que Formentini.
N.° 380.561 - Comercial Elémercial de Bebidas c. go Li86 I. ,5i7n3iitarlaf
_ .,aboratório
NP 387.192 - Ingashi Nilion triNca0 A3m
•
mitada.
.• Chemical Co. Limited.
N.° 382.794 - Companhia BeJosé Numes Jun,
be.orto
. A.
38S6..578
N.° 387.164 - Estofaria São de N
neficiaddra de Bananas -do Litoral Judas Tadeu Ltda.
Sul Benebara Comércio e IndúsN.° 337.171 --I Barbauma Brasi-. queira.
.;_ •
tria.
leira Ltda.
N.° 380.579
Instituto NuloN.° 383.251 - Piibli Vison Li;n;. 0 387.194
Agência -Mundial nal de Educação de Surdos.
mitada.
de Viagens Ltda.
N.0 385.329 - Angelo Ferro- • N.° 387.195' - Agência Mundial ca Lida.
C°Inerrial inver,1 d3a8. 6.618
natio.
Ltda.
.
de Vage.
N.° 3SG.G21 - Transporte Tu. N.0 385.121 - João da Silva SuN.° 387,.196 - Monzu & Cia.
Unidos Sanlo Amaro Ltda.
zano Jr.
ri
Ltda. •
N.° 386.636 - Cafeeira :Brasília
N.° 385.501 - Moinho Alabur'
Partido Traba- Copiórcial e. Agrícola Ltda. .
NP 387.249 - Parti
da . e- Helena A101111 :4 dos Santos.
isf a N acional.
Leopold Augusto
NP 386.641
N.° 385.761 - Irmãos Farina
N.° 387.250 - Partido Traba- Coubert.
& Cia. Ltda.
Ihista
Nacional.
•E L -. stamparia Vozzo
N.°386.603
N.° 385.990 - Modas ImportaNP. 387.251 - Partido s'erraba- Ltda. •
dora Ltda.
Nacional.
.
N 9 380.665 - Gráfica Atlas
N.° 386.092 - Ciega Comercial thista
N.° 387.253 - Farmácia Mary Ltda.
Importadora e Exportadora de GeTer
Ltda.
NP 386.666 - Gráfica Atlas Linetos Alimentícios Ltda.
N.° 387.253 - Tecelagem o Irritada.
• N.0 380,097- - Indústria e' Comércio de Farinha de Malte Alviba Passamanaria Itapura Ltda. •
N. o 386.601 - Companhia Auto
N.° 387.257 - Gil Catihna e
Ltda.
Rio.
Rossecleres
Salgueiros:
Garcia.
N.°. 380.170 - Sociedade Auto
N.° 386.096 - Casa Duns MaInstituto BrasiN.° 387.270 •
Comercial e Industrial Saci Ltda.
ri ti s Armarinhos-Ltda.
leiro
de
Psicotécnica.
N.° 386.270 - Indústria f te Ga
N.° 386.697 - Panificadora EsN . o 387,.278 - Major Meyer Inçados Otalge Ltda.
trela do Norte Ltda..•
dú.stria
Farmacêutica
S.
A.
-NP 386.29'3 - Importadora MuN.° 387:039 - Italcip ImportaN.° 387.280 - Majer afeye:r Indas Auto Peças Ltda.
ção -Indústria e Comércio de PerS.
A.
•
dústria
loarinactutin
N.o 380.305 - Caetano Dallora
A Nova Aurora fumes Ltda.
N.° 386.819
N.° 386.321 - Sauer Joalheiros
Emprèsa ComerN.° 400.417
de 'Tecidos Ltda.
N.o 386.826 - Casa das aláqui- ciai de Tecidos Ltda.
N.° 386.338 - Indústria de BeN.° •12.996 - C: II. Boehrinnas Ltda.
•
bidas UniãO Ltda.
.•
ger
Sm "' •
N.°
38(5.827
Casa
das
MáquiN.° 386.3 .19 - Pósto e Garage
N.° -.514.515 - Kugelfischer
nas Ltda.
.Agnarde-se.
Congonhas Ltda.
•
N .o 38e,.830
Coppas, Antunes Georg Schafei : & Co.
.N.0 :118.515PareiN.° 386.352 - . Cristais Brasília
N.o 438.385 - Lapis Johrtnn
& Cia. Ltda.
Ltda..
- Aguarde-se.
.N.o. 386331 - Sociedade Anõ- Faber "da'
• N.° 319.097 - Ro.ssetti Modas
NP 386.353 Sobeta Sociedade
N.o it39.854 • -L. Bobine • FeticheConfeceões Ltda. - Aguarde-se. de Berleficiamento Técnico Indús- nima Martinelli.
N.0
386.815
-Produtos:
Quimi(13irm.
mie
N.0 319.759 - Domingos Gero- tria, e Comércio Ltda.
Cie.
Cornar
N.° 438.071
N.o 386.354 - Indústria e Co- cos JON: Ma Ltda.
lin & Filhos - Aguarde-se.
" . 463 -157 - 1•11 ° S"tt•
N.° 386.869 - Comercial -e TinIN.° 301.584 -- Sanitized Inc. - mércio de Produtos de Toucador
portadora nome° Nardini Lt-da.•Bowne Brazii
Agi/arde-se.
Oprlin LI ia.
• -N.° -386.928 Consortur, Con- N.° 165.163 - José David
NP
286.392
Laboratórios
Arquivamento de processos:
sorrio Americano de Divulgação e Scbubskj..
Westmi Ltda.
N.° 487'.302 .,--- Bial- FarmacêuFie.am os proecssos abaixo relaNP :186.393- - 'Laboratórios Turista) Ltda.
N.o 386.916 - Indústria de Ma- tica Ltda.
eiOnnfillS tI11111 VZI Ing,
Wesion : Ltda. "
N.0 472.695 - Instituto Nacioterial Plástico Ltda.
N.° 291.269 ,- Imeg S. A. InN.° 386.103
Columbia
N.o 386.951 - Mineração Indús- nal de Quimioterapia Ltda.
dústria lotalúrgica Eleirogás.
Brasil S. A. Indústria e comérN.'? 481.21Q - Adriano Mauricio
tria e Comércio Marapendi Ltda.
N.0 329.576 - Lima, l o reitas & cio.
N.° 386.961 - Nair Fichor No- S. A. Inclústèia e Comércio.
Cia. T.tda.
• N.° 386.410
Oscar Ricardo
N.° .582.681 - T.aboralório Neogueira.
N.° . 339.793 - Pedro Freire.
Hoffmann,.
.
N.° 386.967 - Albino Cholo- me(' Limitada.
N.o 386.441 - Casa Az de EsN.° 358.836 - A Exnosicão, MoPerfumaria KaN.0 483.278
dauskas:
-Ias S. A.
padas.
n
N.° 318.96 .1 - Antero Ribeiro
N.° 386.442 - Engrenauto Co- • N.0 386.968 - Manoel .Thornaz. itz Ltda"..
.,83:279
• .N. 0 386.909- Sebastião PinbeiPerfumaria Eu" I li' Azevedo.
mercial Importadora Ltda.
N.° 319.020 - Dr. José do Nas'nitz Ltda.
N.° 386.443
Engrenauto Co- ro Monteiro.
_ Viúva serões.
386.990 - Julio Sabà Boi-ao
mento Borges.
mercial Importadora Ltda.
N.0 387:001 - Jaburu Junior Filho Ltda.
N.° 359.16g - S. Fonlanivc &
NP- 386.446 - Estofaria São
NP 481.762 - Proquibio S. Á.
Vilhos Ltda.
Judas Tadeu Ltda.
.
• Indústria e Comércio Peças e AcesProdutos Químicos e Biológicos. -•
N.° 363.330 - Alberto, Saad,
N.° 386.147 - Jeronyma Dias sérios' para Automkeis Ltda.
N.0 387.005 - Universal Air
N. o N. o 485.1Q5 - Real S. A.
Edson Pereira Leite e Murilo Pe- Ribeiro.
Transportes Aéreos.
,eira Leite,
NP 386.153 - T. Moura Calça- Sei-vice do Brasil S. A.
-N.° 487.528 - Alberto Martins
N.0 374.944 - Dr: Sebastião dos Ltda.
N.0 387.019 - Exportadora e
Limitada.
.:osta Jle Castro.
N.° 386.45.1 - José Luongo
. e Importadora Atlas • S. A.
N.0 374.99 .1 - Renovadora de Pasclioat Gonzo.
N.0 387.020 Importa- N.0 488,868 - Ceramica
!'neoS Rey Cap Ltda,
N.°386.160 - Elisio folias. •
ção e Comércio Ltda.
. iria! Santos Dumont Ltda.
N.o 373.030 - Dejanira da Si!N. 0 386.165
N.° 387.028 - - Oswaldo Leonel
& Zerbini Ltda.
N.o 489.051 - Fábrica de 1.1t`
. N.o 387.016 - Indústria e' Co- Ferreira.
:a Martins.
. garros Sudan S. A.
N.9 :173.013 - Indústria de Cai- mércio de Prodo(os ile Toucador
N.0 387.029 - Nelcio Proença.
N.o 489.052
Fábrica de CiOpelin :Ltda.
serva' e Gorduras Alteza Ltda..
NP 387.037. - Er_npriNsa Brasi- garrosSuciam S. A. •
N.0 :18.1)59 - Tical Teenindús- leira. de Serviços Telefónicos . S.' A.
N.° .375.051 - Corso! CorretaN. o 489.053 - Fábrica de
/ens
Servieos Ltda.
iria Cera In ica e A fins Ltda.
386.189 - Aliança Campa- garros Sudan S. A.
N.o 375.158 - IndOstrias NonN.0 287.053 - FálHea de Luvas
: • - • nnal de Importação e Ex489.055 - Fábrica de Ci.:io ilrigiigiio S. A.
Mirash! Ltda. garros Sudan S. A.
• N.o :171.002 - Guará Comercio
N.° 287.051 - Er i I Faliu/N:3a
N.0 28:. í g o
Editóra Federal . N.° 489.056 - Fábrica
CiC:M .el/ia I ográ f ira Ltda.
Indústria de Café Lida.
de Imprensa Ltda.
garros Sudan S. A.
N . o 387.053._ Avícola Santa
E. ¡s/-, Th.,,,o
NP 380.026
N.° 386.19? - EditÓra Federal
N.° 189.057 - Fábrica de eiII -' a tia' '1'
Ltda.
do' Impronsa, Ltda.
.
garros
Suciai] S. A.
N . o 38 1 . I
)(' i'1:Je 1)11111
N,0,386.313 - Prastempe 5. A.
N.9 287.037 - Lacticinid Guaçu
NP 189.413 - Fábrica. lo Ciita”in
I.! n in.
•
Aparelhos Domésticos.
garros Stolan S. A.
N .o 386 . 522 _ Cio; Geral 1Ie
N. >I
- -Meta !urgira. A. ' NP 2s7.109 - Equipamentos
N.° 189.4
- loSbrira de eiA‘ . A. Lida: •
Bingo Ltda. •
•Prodillos Químicos.
garres Sndan S. A.

202 Quarta-feira _17

DIÁRIO OFICIAI2 TSéção

my

N.° 490.017 - Exil EsSencias .N.0 371.018- Lojas Mazza S. Â. NP 359.838 - 3'oaquim Cardoso
Comércio Indústria Ltda. N.o 373.094 - Bodoyiftria Bei- Sanipaio.
N.° 490.903 - Celso Cicero Gon- ra ,Mar Ltda.
N.o 5161.502 - perfume-a Cineçalves.
N.o 374.616 - Beltrão Indústria iandia Ltda.
'--.Arquivemase os processos.
e Comércio Peças de Tratores Li- N.o 365.017 - Egidio Eduardo
ISaas Ticket
mitada.
•
Arquivamentos de processos:
Leon Edirúra e N.0 . 365.456 - Indústria e CoN.° 371.624
Ficam os proceasos abaixo rola- Publicidade Ltda.
mércio de Roupat Kavy Ltda.
cionacioa • arquivados.
NP 378.111 - Importadora e N.° 366.419 - Landis Casa 3
N.o 239.11-1 -- New -*York liam- Comercial Vera Cruz Ltda.
Bandas Ltda.
burger Gummi Waaren. Compagnie
N.° 368.472 - Henrique Markus
N.° '5'78.771 - Bar e Café AVenN.° 217.411 -^ Metallgesellschaft ceslau Ltda.
- Arquivtm-se os processos.
•Aktienaeaiellschaft.
N.° 378.816 -ABCD Edições
N.o 347.1e 2 ,- Lurgi • Gesells- Cinematográficas S. A.
chaft. Fur Warmetechnik M. G. II.
N.° 378.835 - . Escritório ContóDivisão Jurídica
N.o 217;443 - Lurgi Geselts- bil S. P. Ltcla.
claff. For Warmetechnik M. G. If.
N.o 379.150 - Ordem Spirita
EXPEDIENTE DO DIRETOR
N.o 240.202 - Metallgesellschaft, Brasileira.
Dia 12 de 'Janeiro de 1962
Aktiengesellschtif
• N.o , '370.070 •- 'United Press
- N.° - 2 19.293 - Dairaler Benz Associa tion.
Transferência .e alteração de nome
Aktienges•ellschaft.
N.o 382..386 - Comércio Indús- •
de titular de processos
N.o 253.201. - lienkel & Cie. Iria Topyara e Imóveis Ltda.
Notificações:
GesellSchaft, Mit Bescbranater RIU ' N.° 383.501 - Laboratório Sila
tung , São • convida..dos os requerentes
Luis Ltda.
N.° 250.054 - Derliner Gas-' N:o 385.335. - I.adislau Jancaski abaixo mencionados a comparecerem
êste Departamento a fim de efegluhlicht Werko Riehard CloelaL
N.° 385.336 - Faller &•. Cia. atuarem
o pagamento da taxa de
-chkeGMBH. Ltda.
transferência e alteração de nom*
N.° 256.810 - Gebruder Jun- • N.0 386.220 - D. I?. Vascon- dos
mencionadas processos:
ghans Aktiengeaellsehafl:
cellos S. A. Optica o Mecânica de Mercantil Beeal Ltda. (transfeN.o 265.016 - Goedecke & Co. Alta Pr'ecisão.. • .•
rência para o seu nome da patente
Chemische Fabrik Und Exporte N.o 385.322 -• Predial Monte modêlo de utilidade n9 3.950) - Anote-se a transferência.
Aktiengeselischaft.
Real S. A. Isaac Arditti & Cia. Ltda. (transN.° 266..113 - Lanz do" Brasil
N.o 301.019 - °Unta • França ferência
para o seu nome da patente
S. A. Tratores e Máquinas ,Agrf- Fonseca.
privilégio de invenção n9 50.977). colas•.
N.O 455.688 L- Pedro ,Tclialian., Anote-se a transferência.
`N.° 267.870 - Gudecke & • Co.
N.° 350.279 - Casa Cezar 'Ltda. Canadian Ingersoll Rand Company
N.° 351.044 - Plateiase Expor- Ltd. (transferência para o seu nome
Chem Fabrik A. O.
•
da patente privilégio de invenção núFarmácia e -La- tação e Importação Ltda.
N.° 283.771
45.569) -• Anote-se a transfeboratório Farmaerva-^Ltda.
N.O 355.313 - Indústria de Cal- mero
rência. ••
N.o 293.716- Angelo itinaldi.. cados' Ripar Ltda. ^
S. A. Brasileira de Tabacos Inr N. o 206.206 - Daimon Werke N.° 355.987 - Fornecedora . de dustrializados Sabrati (pede para ser
118~
GMBIL
Materiais Cinematográficos Forma- anotada na marca Dover no 74.471 a
N.o 307,132 - Berliner Saldos- cine Lida:
alteração de nome).
Manoel Pires de Bastos Sz Irmão
sbrauerei Aktiengesellschaft.
•
NP J59.837 - . Joaquim Cardos.o (transferência
para o seu nome do
N.o 300.558
^Weldon T. Daker Sampaio.
• 312..263 - Osano Albuquerque Braga.
Importadora
N.° _ :315 . 030 *
Gon.ga. Ltda.
-"N.° 322.021 - Super Box Pro. dotara de Pape/ Ondulado Ltda.
NP 321,181 -• Indáatria Maca,
pica Coinodoro .Ltda. •
• N.o 324.277 - José Ziprin.
•
N.o 329.349 s.-- Weissheimer
Irmão & Cia.
N.0 310,233 - Norvig Indústria
• e Comércio • de 151aqtlinai Agrícolas
VOLUME VII Lida:ATOS DO PODER LEGISLATIVO
NP 310.237 - Norvig Indústria
Ltda.
•Leis çie outubro a dezembro
N.°. 343.241 - Sacos São -Jorge
e. Comerei° de Máquinas Agrícolas
Divulgação na 854
Ltda.

COLEÇÃO DAS LEIS
1961

NP 344.159 -.Engenharia, Comércio e IndtIstria¡"Geomina Limi-

tada.
•-^, N.° 34 1.60 1
Cotriéreio e Indústria Oleogazaa Ltda.
N.o 349.751 - 'Envasa° Rodoviário -Brasileiro Ltda,
N.o 350.761 - S. Manezés •&
Cia.
u N.° 352.904 - Padaria e CoafaiLaria Arganil Ltda.:
N.° 353.095 - Emprèsa de Cinema Eldorado ^ Ltda.
N.° 356.067 - Indúgria..de Av.
tefatos de Metal Vara Cruz Ltda.
N.° 356.824 - Sobrami • Soci edade Brasileira de Montagens de
Máquinas Industriais Ltda,
N.o 358.918 - . P. Vianna Costa
N:0 359..;28 - Agência de PasPage.na Radar Ltda.
N.° 360.111 - Indústria s Comércio Para Ltda. ^
U N.0 364.063 . - Roberto Leal)01do da Cesta •
-^

. Preço : Cr$ 180,00

Janeiro de 1962

título Pensão Martins n9 109:672) Anote-se a transferência.
Viúva Francisco Garcia Fahs
Ltda. (pede para ser antada •no
tulo Fundição Suburbarlis 114 Oh.
à alteração de nome) -- Anote-se a
alteração 'cle nome.
Afonso Gabriotti (transferência para o seu nome das marcas Vulcanização Sorocabana no 130.758 Vulcazsização Sorocaba n9 169.461) Anotem-se as transferências:
Hélio Faria & Cia. Ltda. strannfe-'
rência para o seu nome do titulo
Casa Faria n9 140.197) - Anote-se
a transferência.
Buller S. A. Laboratórios Farmacêuticos '(transferência para o seu nome da marca B. Tildoze n9 141.354)
Anote-se a transferência.
Grunewald & Cie,. Ltda. (transfea
renela para o .seu nome da marca
Alumínio Hércules n9 142.047) a-Anote-se a transferência.
Vais Den Berghs Export Limited*
(transferência para o seu nome da;
marca Astro n9 170.469) - Anote-se
a transferência.
The Linen Thread Co. Limited (pede para ser anotada na marca Emblemática n9 193.631 a ,transferência
Anotem-se as
alteração da nome)
transferências e alteração de nome. e
Suerdieak S. A. Charutos e Clgarfilhos (transferência para o seu nome'
da marca Royal Club no 20.354) Anote-se a transferência: Quanto ao
pedido de caducidade requerido por
Inducondor S. A. Indústria e ComércioArquive-se.
liennínia Modas Lida. (pede para
ser anotada no' titulo Hermínia Modas n9 210.260 e na marca Herminia
Modas n9 216.203 as alterações) Anotem-se as alterações.
Engenho São Gabriel Ltda. (transferência para o seu nome da marca
Tikir n9 215.902) - Anote-se a transferência. Quanto a marca Tikir número 216.330 - Aguarde-se.
Cilag Chemie S. A. (pede para ser
anotada nas marcas Carbo Guanicil
Iodobil n9 229.676 as.
no 229.675
Anotem-se as
alterações de nome)
alterações.
Deseilaria fitória Ltda. (transferência para o seu nome do sinal de
propaganda J.A.S. n9 255.824) Anote-se a transferência.
Bela Vista S. A. Produtos Allinentidos (pede para ser anotada nas
marcas Bela vista tarmo 349.860 Bela. Vista têm() 349.863 as alterações de nome) - 'Anotem-se as alterações.
• Baldwin. Lima Hamilton,. Corp.
(transferência para o seu nome da
marca Baldwin Lima Hamilton têrmo 385.402) - Anote-se a transferência.
Indústrias P.aphael Mutetti S. A.
(transferência para o seu nome da
marca Epeda, n9 936:12) - Anote - se a
transferência.
Caducidade de Marca

VOLUME VIII
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Decretos de outubro a dezembro,
Divulgaçáo a? 855

Preço : Cr$ 520,00
A VENDA:
Ução de Vendas : Av. Rodrigues•Alves,
Agência I: Ministério da Fazenda-

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reemliôlso Postal

'sa g Fios e Materiais Isolantes Limitada (no pedido de caducidade da
marca leofias n9 132.360) - Tendo
em vista que a impetrante tte declaração da caducidade não veio ao processo trazer a prova de desuso da marca, esta Divisão Juridiea texlie denegar o pedido de declaraçao da caducidade. A impetrante 'foi nitificae
da a apresentar a prova de riessasas da
marca aos 25 da rua,lo de 1961 e
manteve em completo silêncio.
Notificc:ção

.

E' convidado Cataruzzi & Cataruzzi
Ltda. a comparecera a este Dspartamente a flui de pagar a taxa denvernação (300,00) e a dizerae toá conhecimento da transterência.oaro Metalúralca .esol Lex Ltrie, transaerêneia esta 1e, multada rir' Moortarnento,
na pateaa.. nriviléglo de 1nrene3 número 45.34G. „, •

▪
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Cl:arta-40:ra. ri- • •
Exigjrzeian

•-

TÈRMO N. o 107.207
De 10 de • dezembro Cie. 1058
An -ai Pedreira Alonso - São
Paul - Privilegio de invenção
para - Uni carburador universal
para motores estacionários,1.°) "Um carburador universal
paramotor. 03 estacionários" • caracteriza-se por ser constituído de
três partes distintas. ou seja, .o
bloco prOpriamente dito (1), de
alumínio, 70.1112.C. latão ou similar;
o reserva tório de nível constante
29) , facilmente removível, de material transparente ou não, como
vidro. material plástico ou outro
e de um _conjunto purificador de
ar (301.
Um total de 10 pontos •

• Canfe1inria Santa 'Crcz Ltda. (no
pedido 'de alt.r.r.'çno do :temo totitu71).1155) - Satisfrça
lu
-Lin-olho tio Brasil S.A. Indústria e
Comilreio (junto a marca 113.1153) Sotis:eça
itiotos nc (no pedido de
ovençáo dem-o.r.7.10 iz marza número
. 113.S78)
Sioniun Int.b., slaiu e Comércio de Catadioptrices S.A. ' (junto a merca número 250.240) - Satisfaça esigèneia:
Super Cia. 1:mit/serial do Tint:s Vero Resines banto ao Ca-mo nánieri, 203.176) - fhtisfçe
Polimer rndi:stris . Química', S.A (no pedido do ovelaaçi'm de
cer.tzta de ti',.p.oao na marca internae:onol n." 42.033 Glasurit processo
clichê.
43.!06-6 1 )
CooperKtiva AgricoN." 3;7.393
TERMO Na) 107.222
lm de
Dr 10 dr dezembro de 1953
Indústria
nucko
l'artu;aticP (ou pediz10 do Lranse, Requerente: .Pichtel r Sachs Aktien3 ,cia d.2 1-.arei 139.715) -g:selischaft, Schweinfurt, Alemanha.
• exiváa (republicado).
Pontos caracteristico.s de cArtieu ,. a,
ção de colher d u.n eixo articulado,
au•• disposto entre roda matriz e clifereneiribm
do Ea..r.r.:-.;.,t
••
Ltda. trai ptidido . de transferán- Privilég:o de invenção) .
•
•
n."
cio c.:e
PONTO CARACTER1STICO
• rfe-',:reA
pe,1:d <:
r é• neic per falta cls• euraprimente de
Articulação de colher de um eixo arprac:ssa.
•
flC
(.!
ticulado disposto entre roda matriz e
.d. CalçsdiÁ diferencial,
caracterizada pela fato .. de
o ChitnlcS Ilslva Ltda. - Nada há que o eixo da articulação se" compõe
imo deferi,: e::: Le s: do cL.-ip-Íchi...
de duas partes rantuanmente deslocãveis
N."
em direção axial e apresenta, pelo meOaimiete r apia Ltda. - 'rorno
nos na extremidade m.'olatda para o diefeito o des_paem de fls. 6v. paro o ferencial. uma colher situada entre dois
fim
ser eMz.„ida a apreentsialu. de segmentos de cilindro que represcrnam
r.ovos exzrapia-es sera re:-a,:incia a as pedras da colher, sendo que a colher e os .segmentos do cilindro achamse ligados erstre si por meio de ma pino,
próprio para compensar as fõrças do
empuxo, e, ainda pelo fato de que o
Privilégios de Invenção
eixo do diferencial possui um furo
transversal para a introdução lateral
TERMO N. o 107.171
do cilindro, formado pela" colher -e- as
pedras, e acha-se provido com uma buDe O de deaembro de. 1958
cha corrediça que veda totalmente
AMeriea31 . eZzl; Company - Es- os fonas e segura o cilindro na respec-tados Unidos da América. - Pri- tiva pos'ção.

•

TERMO N." 107.228

De 10- de dezembro de 1953
Depositante: Alfreil S. Marlow. Jr.
Ridgewoixl. Nova jersey, E .:Ataclas Unidos da América do Norte.
Pontos caracteristicos. de: eBon,bas
centrifuga': autc-abrevantes (priv1.5gIo
de invenção).
1. Bamba centrifuga auto•abr:::-..ame,
compreendendo uma caixa émea tendo
uma parede frontal ou axial, aredes
lotei-ais e uma extremidade ribertm, com
um orifício de admissão na pareda Irantal, Um orifício de descarga em unia
parede lateral cio Caixa e uma caixa
espiral ou de voluta Ocím", montada de
;o:mia reamovivel na aludida caixa dica
da bomba, caracterizada peita- fato de
que a caixa espiral tem: uma aberiura de admissão substancialmente central e tuna cãmara para alejar o ..£5. 101 ,
substancialmente coaxial e em earninicação com a aUrtura -.de admissão; uma
tampa destacável , para a extremidade
aberta "da caixa Oca da bomba; meios
na dita tampa e na caixa Oca para ccr.tactarem a caixa espiral e fixar .sua
pastção na caixa Oca, com a abertura
de admissão comunicando com o
ficio de admissão; um -eixo podendo revolver em -relação da tampa e estendendo-se através da niesnia, bem como
um rotor de bomba mi aludi-ia câmanra. , podendo revolver 'em relação à
caixa espiral, e colidarizado ma o
mencionado eixo.
Um Total de 15 pontos. -

- \aneiro de 1.962 203
diante -do bocal da Cabeça do
auclinador (6) de tipo em si conhecido uni -espaço fortemente
alargado de alimentação, do ar e
queima (2), através do cujas paredes (16) fica' soprado o ar de
combustão principal, de maneira
exclusiva ou adicional, transveraahnente para com o sentido da
chama expelida, de maneira vertical Qu enviezado; pelo fato de
que o espaço antecolocado -de alimentação de ar e queima' (2) tem
um corte transversal plano retangular e com aberturas (14, 15)
dispostas para o ar de combustão
em volta-Ou nos lados mais largos, enquanto .que os 'lados mais
estreitos e as paredes que se encontram na frente podem ter furos de ar que servem para o guiar
das chamas e -para o resfriamento.
.
Seguem os pontos 2, 3 e; 4.

12,Rmo NP 107.314
De 15 de dezembio de 1958
Fernando de Souza Soares
São Paulo.
Privilégio de invenção para:
Retentor de fuligem.
1.0 Retentor de Fuligem, caracterizado pc:o fato de consistir na
Intercalação de câmara úmida
entre o ,conduto que conduz os
fuinos â chaminé, câmara essa do
ineta1,4 alvenaria ou outro material aeonveniente, estando a mdellele
ma notada internamente de tubo
dotado de perfurações ou bicos
promotores de formaçao de finas
esguichoz de água ent forma de
chuveiro, sendo ,que o liquido se
acumula parcialmente no fundo
da citada câmara, st.odo que o
liquido 'se acumula parcialmente
no fundo da citada câmara, de
onde por canalização de descarga
é continuamente drenado até certo nível.
SeguCin os pontos a, 3. 4. 5, 6,
7 e 3.
--

TERMO N.ô 107.2.3t,
De II de dezembro cl,e 1953
Kyowa Hakko Kogyo Kablishiki
Kaisha
Japão.
Privilégio de invenção para -- s-Urn.
processo Para - produzir f. - Lisina por
fermentação».
I. Um processo para a produção de
L-lisina por fermentação, caracterizado
por compreender a cultura, em um cario
dc.. cultura sob condições serábias,
IIM amolante notricionalmente deficiente
do Nicroccomis glutamicus, .culO montante requer .para seu crescimento um
composto selecionado do gruo() consistindo de (a) homocarina. ( b ) • tretmlna e tnetionina, (c) trecnina - e z;-..etiovilégio de invenção para' - Bocal
nina e (d) trecnina e homocist,'ilna,
com vedação a prova - de violação.
TÉRIVID N.°107.332
..1n1
mantendo-se o pI-E do meio de cultora
1.° - Urra bocal tubular para
De 16 de dezembro de 1958
dentro de uma faixa de desde are
De 10 .de dezembro de 1058.
deseárregar o conteúdo de um rede . 5,1 a 8,5. até que fique acumulada
Joaeph
Lucas (Industries) Llinicipiente, comprendendo o bocal ciuma quantidade substancial de 1.--lisina ted - Inglaterra.
onarleo elastleo, deforraavel, ten- • Requerente: Fichtel e Sacha Aictien- ao dito meio, e a recuperação de
Privilégio de invenção para:
do , uma cabida cio terminando, vrrellschaft,' Schweinfurt,
Usina a partir do dito meio.
B tij O e a de ventilação ' para
numa ,boca de descargo, u mres-: Pontos característicos de dimstalação
Seguem os pontos 2 . - 3 -4 -5. acumuladores elétricos.
ralto colocado aXialmente por den-, de samcronização para engrenagens de
tro da dita boca e •projetando-se» mudança de velocidade"» (Privilégio dc
Lu Um conjunto de bujões * de
TERMO N.° 107.240,
radialmente, para, dentro da dita invenção) .
ventilação caracterizado por CJITI n
,4
cavidade, e um disco de vedação
De 11 de dezembro de 1938
preender uma cobertura loca
I. Instalaçáo de sincronização para
ajustado sob preJsão na dita ca- engrenagens de mudança de velocidade, •Walter Aicllo - São Paulo Pri- guarnecida -de 'uma multiplicidade
vidade, através da dita boca e com rodas.de manobra. giráve•s, soiras, vilégio de invenção para 'Nova junta de bujões em combinação com a
numa boca de descargo, um res- sôbre um eixo, e com uma nada et.rre- elástica.
incarna, e apropriados simultaneasalto, caracterizado pelo fato .de diça, disposta entre as duas rodas ci1. Nova junta elástica, caracterizaéa mente para recolher o ácido' na
que o dito disco • é de diâmetro 1-4;ms. não giràvelinente sare o eixo c Por ser constituída por dois cbscos, um ferma de suspensão, gases que esmaior do que o diâmetro- da dita destinada a estabelecer o acoplamento solidário com o eixo motor e outro ro- capam do acumulador para dicavidade no dito resalto, e :apre- com as rodas de manobra, caracteriza- lidado com o eixo_movido, cujas faces rigir o ácido intercepta o para O
' senta uma borda periférica .eri- da pelo fato de que a insttalação con- antepstas apreSentam canaletas d orne- acumulador.
dentada eircunferencialmente. siste em uma parte radial externa e trais, sendo que, elp ditas canaletw. , se I . Seguem .os pontos 2 e 3.
.2 .
dentro da dita parede do bocal uma parte radicarinterna. sendo as duas alojam blocos de Material elástico. fique delimita a dita cavidade. para I rém axfalmente deslocáveis, e engrenan- xados por parafusos. "
as duas partes entre s' na posição
Segue o ponto 2.
T8Ft1410 N° 107.364
ele.tuar um encaixe apertado, à.i do
para" a marcha em vazio através de
prova de vasainentaa entre a ,bor- elementos
195'3
De 17 de dezembro
de entalhes. de - tal maneira
da perifirica do dito disco de ve- que seja primeiramente
TÉRMO N.° 107.306
dificultado e desSachi
Requerente:
Fichtel
dação e a parede deforma.vel •do I locamento mútuo para fora da posição
De 15 de dezembro de 195a
Schweinfuri
Aktiengesellschaft
dito bocal, para vedar a dita ca- I
marcha cru vazio, e, .ainda, pelo fato
Rudolf O. Brácke - Aleira- - Alemanha.
vidade . do bocal contra o vasameill ....e que, ent re a parte radial interna e
Pontns .earacteristicos de:
to do conteúdo de inn recipieute ; rodas de manobra, adiam-se dis- nha.
positivo para comandar o engate
e para sustentar e prender a .dita • r.cstos discos de 'fricçâo,. ligados com • Privilégio de invenção. • para:
•
de embreagens automaticamente
parede deforMável çlo bocal eni: o-eixo, de maneira não giráveI, mas Queimador de óleo.
1.0 Queimador de óleo, caracto- acionadas, .destanadaa em partacondição cilíndrica.'
r,mrialmente deslocàvel.
rizado pelo fato que fica dispusto , iallar, a veículos
Seguem os rt)111.0.3 2 - - 4.
Segue o ponto 2. • •
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1.° Dispositivo para comandar hidráulico, proveniente do dito manan- racterizado pelo fato de ser variado suas...extremidades um ou Vários roso engate de acoplamentos auto- cial, ao cilindro em. questão, à fim de o comphmento dos eixos dos diversos queamentos (0,10) enceleados cujos
máticos, em particular, de em- submeter o lado de haste desse último jactos entre a bôca do bocal e a pa- vértices são arredondados e formam
a uma pressão permanente do referido
manancial de pressão hidráulica, e
meios para comunicar -alternativamente
o lado oposto do dito pistão, ora com
o manancial de pressão, ora com uma
saída para o fluido, de acórdo com a
posição do corpo de válvula:. um elemento propulsor, intercalçado entre o
pistão . e o corpo de válvula, e meios
de mola, entreligando operativamente
o corpo de válvula e o pistão por intermédio do aludido elemento propul'sor, e estabelecendo contato positivo
com êsse último durante . tõda a' carreiTERMO ,N.° 107.423 ra do pistão, sendo o corpo de válvula disposto como corpos livremente
De 19 de dezembro de 1958
oscilantes, isentos de quaisquer posiDepositante: Etie,nne Philippt- ções positivamente fixadas para reverBurion — La Frette Usorel -- são dos seu à movimentos -.oscilatórios.
Seguem os ponto de 2 a 9.
França.
. Pontos ,caracteristicoã - de: Máquina de pistões livres. •
TERMO 1\19 107.573
1.0 Máquina •de pistões livres,
De 29 de dezembro de 1958
caracterizada por compreender
dois agregados móveis ãemolnan- - atpositante: Daimler-Benz Aktiehgetes, deslocáveis em sentidos opo-. sellschaft, firma alemã, industrial e conentes', cada um dos quais com- mercial, estabelecidá em Stuttgart :;----preende órgãos motores e órgãos Untertuyheim, Alemanha...
geradores associados a ês.ses órPontos característicos de: «Motor
gãos motores, ao -passo que. os ór- Diesel com injeção direta» — Privilé-.
gãos geradores compreendem ele- glo de invenção.
mentos acumuladores de energia,
1° Motor Diesel com injeção direta
os quais se estendem paralelaem
uma câmara de combustão do êmmento e no mesmo sentido como
bolo, por meio 'de' vários jactos, cujos
os órgãos motores,:e• nos quais o
se S acham inclinados para com
ar é comprimido durante a car- eixos
um plano transversal do êmbolo "Sob
réira motriz dos órgãos çmotores, um ângulo máximo' de 45 5 e incidem
a fim de que restituam, após o sôbre a parede da câmara de combusesfôrço motor, a energia armaze- tão sob um ângulo mínimo de 95 canada, para reconduzir os dois
agregados móveis da máquina, um
na direção do outro.
Total de 16 pontos.
breagens para veículos motorizados, munidos com um servemotor,
solicitado otrabés de uma válvula
reguladora Por pressão ou baixa
pressão, respectivamente, caracterizado pelo fatc de que a restante aeração do servomotor se
realiza após um processo de embreagem,. em dependência da baixa pressão formada no funil de
ar de um carburador.
Seguem os pontos 2, 3, 4 e. 5.

sok

•
•

TERMO No 107.480
De 23
- de dezembro de 1958
Oiwaldo Stoppa — São Paulo.
«Um /uivo tipo de anzol» — MOdêlo
de utilidade.
1° Um nôvo tipa de aniól, caracte-- rizado por um bloco suporte, cilíndrico, de cuja face inferior. pendem' três
hastes delgadas e flexíveis que_ inclinam-se levemente para fóra de forma e
'a aumentar progressivamente a distância entre si, apresentando tais hastes
os seus extremos em gancho voltados
para fóra; sendo que, o citado blóco
suporte apresenta um 'vazamento central varado por uma baste -que dispondo-se no centro do conjunto tem a sua
extremidade inferior formando um olhal
disposto deitado, de forma a envolver
as. três hastes citadas, oferecendo a sua
outra extremidade superior em aro, êste
disposto em pé à guisa de puxador
onde será amarrada a respectiva linha
de pesca.
Segue o ponto n° 2. 7
_

TERMO N9 107.501
De 23 de dezembro de 1958
Requerente: Aktiebolaget Industrikompaniet — Estocolmo, Suécia.
Ponto , característico: «Vibrador»
-Privilégio de Invenção.
1° Vibrado r, compreendendo em
combinação: um cilindro com um pistão tendo uma haste de pistão; meios
para reciprocar o pistão dentro do cilindro; um manancial de pressão 'hidráulica; uma caixa de válvula com
um cor po de válvula pare suprir fluido

rede da câmara de combustão,
Seguem-se os' pontos de 2 a 4.

unta saliência pouco acentuada em relação ao fundo entre os filetes, sendo
a altura (h) dos filetes helicoidais da
ordem de um quinto do passo (p.
• TERMO N 9 107.584
da parte lisa da armação. seno ésse
último diâmetro ( d) igual ao diâmeDe 30 de dezembro de 1958
tro (DY) na mead da altura dos fi. Sparkler Indústria e Comércio de letes do rosqueamento_
Filtros Limitada —. Capital do Estado
Seguem os pontás de 2 a 7.
de São Paulo.
• Privilégio de invenção para: «Filtros
TERMO N° 107.018
de gasolina e óleo combustível».
•
1°) Filtro de gasolina e óleo com• De 1° de, dezembro de 1958
bustível, compreendendo câmara com
uma entrada e uma saída, caracterizado
Rafael Cifre Riga — Espanha,
pelo fato de compreender uma haste
Privilégio de invenção para: «Revescentral, suporte de elementos filtrantes timento protetor .de borracha para gardispostos uns adjacentes aos outros e rafas».,
.
através dos quais a liquido é passado,
1° Revestimento protetor 'de borraencaiiiinhando-se para canaletas ou ra:
cha para garrafas, caracterizado" pelt,
nhuras até a saída do aparelho:
fato de ser constituich, por uma .peça inSeguem os pontos , de 2 a 4.
ferior de borracha vulcanizada tendo a
forma de troco de cone Ceai uma ra. TERMO N9 107.784
nhura na sua parte superior , ccan secção semi-circular, e Por 'urna peça subç 5 de janeirO. de 1959
perior do mesmo material com a forme
aproximada de um cone tendo na parte
- Coinpagnie de Pont A Mousson — superior um refôrço onde se ajusta- o
• /
França
gargalo do recipiente .r
Seguem os pontos de 2 a 5.
Privilégio de invenção para: «Armação aperfeiçoada • para elemento de
construção em concreto protendido c
TERMO N° .107.024
elementos permitindo a sua aplicação».

• Armação para elemento de cons.De 1'9 :de dezembro de 1958
trução em concreto protendido, carac•
terizada por ser feita de aço duro e
Sieg Iried Eikmeier e ,Frederico Corpor apresentar pelo menos urna das ges — São Paulo. - `•
«Uma junção para fixação de vassouras e análogos aos respectivos cabos»
• — Privilégio de Invenção.
1' Uma junção para fixação de
vassouras 'e análogos aos respectivos
cabos, caracterizada por duas placas de
secção meia-cana, que se dispõem paralelamente, com seus- bordos voltados
Vol. I — Atos do Poder Legislativo — Leis
um contra o outro, formando assim,
de janeiro a março — Div. n.° 844. 170,00
em conjunto, urna, peça tubular, dividida ao meio, longitudinalmente e num• Vol. II — Atos do Poder Executivo — Detendo entre, si certa distância: apresencretos de" janeiro a março — Div.
tando estas peças, quando assim dispostas, uns trecho ingior que compreen560,00 ri.° 845
de sua parte , superior, ..:plaria, 'que proVól..111 — Atos do Podei . Legislativo -- Leis
longa-se para baio. 'de forma afunilada, de onde segue um curto trecho
Div. n.° 847.. .150,00
de abril a junho
de secção tubular mais estreito cujos
Vol. IV -- Atos do Poder Executivo — Deextremos terminam em pontas voltadasj
para fora; sendo os extremos superio-cretos de abril a junho — Div
res de tais placas em forma de garras
440,00
848
voltadas para dentro.
Vol. V — Atos do Poder Legislativo — Leis
Seguem os 'pontos de, 2 a 4.
.°
.851
200,00
.
de julho a 'setembro — Div. n
•
TERMO N° 107.077
Vol. VI — Atos do Poder Executivo — De•
cretos de Pilho a setembro — Div. De 4 de. dezembro de 053
440,00
•n.° 852
Ferdinando Bambozzi — São Paulo.
Vol. VII — Atos do Poder Legislativo — Leis
Privilégio de invenção para: «Dispositivo hidráulico para o levantamento e
de . outubro a dezembro — Div.
transportes de cargas».
180,00
•••
n.° 854 .
1° Dispositivo hidráulico para o leVol. VIII— Atos do Poder Executivo — Decrevantamento e traniporte de cargas,caracterizado por ser constituído por duw
tos de outubro a dezembro — Div.
longarinas, em cujos extremidades pos
520,00
n.° 855
tenores se . fixam montantes inclinados
para a frente e ligados por uma traVENDA-:
vessa, ao passo que em suas exireati
dades anteriores se articulam braçog
Se.çãci , de Vendas Av. Rodrigues Alves, 1
que são movimentados por um sistem:
Agência 1: Ministério da Fazenda
hidráulico e portam, em suas extremt
dades livres, correntes providas dAtende-se a pedidos pelo Serviço de Reemb6lso Po•Stal
ganchos.
•
Seguem os pontos de 2 a 4.
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MARCAS DEPOSITADAS

-

Pablipastto falta de aokdo oom o art. 130 do Cd4lgo da Propriedade Industrial. Dá data ele publicação começara a
forrar e Paso de 60 diaa Parore dateriduebto do patlido: burtalde esse prazo poderão apresei:1kt' luas aposições ao bepartanwato
)(acionai da Propriedade Industrial . aqueies que á /digerem prejudicados com a concetao
. do registro requerido
Termo n .9 517.067, de 20-11-1961
A. G. Monteiro & Cia. Ltda.
São Paulo
•

Têrmo n.° 517.073, de 20-11-61
' Fornecedora de Painéis Ltda.
Rio Grande do Sul

'O 'R ‘P

RONCADOR

Industria Brasileira

_

•Térmo n.9 517.081, de 20-11-61
Assistência Técnica de Equipamentos
Rodoviários S.A. ASTER
Minas Gerais
'

Classe 22
Artigos na classe

Termos as. 517.074 e 517.075, de
20-11-61
Termo n.° 517.068, de 20-11-1961
Assistência Técnica de Equipamentos
Equipamentos Industriais e Agricolas
Rodoviários S.A. ASTER
"Indusagrl" Ltda.
Minas Gerais
São Paulo

Classe I
Artigos na classe
Termo n." 517.082, de 20-11.61
A. H. Robins Company, Inc.
Estados Unidos da América

ROBANUL

Classe 7
Artigos na classe

Clãsse 3
Artigos na classe

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classes: I e 4
Classe 6
Artigos nas classes

GENERAL TERMUS

,FEEOEX

Termo n.° 517.070, de 2041-196:
"Termobrás ' Tratamentos Térmicas
Limitada
São " Pai,:o
•

'iNDOS"I'FITA
Classe 1
Artigos .na classe .

TERMOBRAS

MON
Classe 1
Artigos na classe

FERRUX

Teimo n." 517.071, de 20-11-61
Feigenson S. A. — Indústria e
Comércio
São Paulo

INDÚSTRIA BRASILEIRA

•

Termo o.- 517.084. de 20-11-61
The Producto Machine Company
Estados U.,-.d.ss da América

COVERAI
1NIXISTRIA BRASILEIR-A
Classe 1
Artigos na classe

Classe 8
Artigos na classe

Termo n.° 517.080. de 20-11-61
Assistência Técnica de, Equipamèntos
Rodoviários S.A. ASTER
Minas Gerais

Termo n.° 517.072, de 20-11-61
Indústrias Gasparian S. A.
São Paulo
,P I O N É ' R

1

Industria Brasileira"
Classe 23
Artigos na classe

FEED01
INDÚSTRIA BRASILEIRA
• Classe 1
Artigos na classe

Classe 50
Artigos na classe
Termo n.9 517.091, de 20-11-1961
Imobiliária Boa Sorte Ltda.
Guanabara

'mobiliaria
!Ma Sorte
Classe 33
Compra e venda de imóveis

Classe 6
Artigos na classe
Termo n. 9 517,086. de 20-11-61
A. P. Mello & Cia. Ltda.
Guanabara

Classe 1
Artigos na classe
Termo n.9 517.079, de 20-11-61
Assistência Técnica de Equipamentos
Rodoviários S.A. ASTER
Minas Gerais

INTERNATIONAL TRAVEL
PROMOTION

Termo n. ° 517.092, de 20-11-1961
Biscoitos Avmoré Limitada
Rio cie Janeiro

Têrmo n. v 517.078. de 20-11-61
Assistência Técnica de Equipamentos
Rodoviários S.A. ASTER .
Minas Gerais

•ciasse 50
Artigos na classe

Termo n. 9 517.090, de 20-11-1961
International Travel Promotion Ltda.
São Paulo

-Rio de Janeiro Estado da Guanabara

Teimo n.9 517.083. de 20-11-61
The B. F. Goodrich Compuy
Estados Unidos da América

Termo n.° 517.077, de 20-11-61
Assistência Técnica de Equipamentos
Rodoviários S.A. ASTER
Minas Gerais

Classe 50
Artigos na classe

Classe 32
Artigos na classe

INDÚSTRIA BRASILEIRAS

INDUSAGRI
Industria Brasileira

Termo n.9 517.069, de 20-11-1961
General Termus — Processos Térinicos
Limitada
São Paulo

.BRASIL FANTASTICO

CUPRIT

Classe 25
Artigos ha classe

Termo n.° 517.089, de 20-11-1961
Geralartes Cinematográfica Ltda.
São Paulo

ROSQUINHA MEL•CÔCO
Y 31 O R É
INDUSTRIA BRASILEIRA'
Classe 41
Artigos„ Jia classe

Classe 40
Artigos na classe
,nn••nn---

Termo n.°, 517.087. de 20-11-1961
Rubens Nicolau Naso
São Paulo

RN ALITOMOVEIS- .
PAuLo

Têrmo n.° 517.093. de 20-11-1961'
Arpen — Ind. e Com. oile Televiso
Limitada
São Paulo

BINO

Industri e mrasi1eira

Classe 21
Artigos na classe
n••.•

Termo n•9 517.088, de 20-11-1961
Elton Rodrigues de Lima
São Paulo

CAROLINA.'

Classe 8
Artigos na classe
Ir.*"

Termo n.9 517.094. de 20-11-1961
Mead Johnson 6 Company. .
Estados Unidos da América

Edward Daltorij

ND. BRASILEIRA
C
16
Areos na tla,se

Classe 41
Artigos na classe

•
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Termo n." 517.095, de 20-11-N61
Tèrrno n.° 517.101, de 20-11-1951
Ernst Siegling Sperialtréibriemenfabrik Sabão Russo Indústria eComércio Ltda.
G.M.B.H.
Guanabara
Alemanha

Termo n . ° 517.105, da 20-11-1961
Construtora Barrilense Ltda.
Rio Grande do Sul

Janelro de 1952
,
Terma n." 517.1:2. de 20.11-61
G,;;;tories s.
Inducoa
S.13 RItIlj

"BARBILENSEli

gealf)ii~

Inddstrin Brasileira

Classe 31
Artigos . na classe

Classe 1
Artigos na S classe
-Termo n.° 517.097, de 20-11-1961
Lechler Bautenschutzchemie fi)hg
Aletnanra

Classe 1
Artigos ria classe

Classes: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25. 26, 27, 28. 29, 30, 31,
32, 33, 34. 35, 36, 37. 38. 39. 40. 41,
42, 43. 44, 45, 46, 47, 48. 49 e 50
Termo n.9 517.102, de 20-11-1961
Artigos na clasi„e
Sabão Russo Indústria e Comércio Ltda.
Guanabara
Termo n." 517:108, pe 20-11-61
Comércio de Louças Beirão S. A.
Minas Gerais .
•
:
Classe 48
Artigos na classe

Bagateia do Dia

Cldsse
Artigos na classe
•n•n•

Termo n. 9 517.103, de 20-11-1961
%Bazar Monte Alegra Ltda.
'Guanabara
•

Termo n. 9 517.109, de 20-11-61
Marca-ai .a Wireless 'Telegraph Cci.r.pany
Limited
Inglaterra

BAZAR MONTE AEGRE

Ándústria Brasileira
-11

2rr.tsilcira.

1...•n•• theasilm.• VI-

Classe 8

SA9A0 RUSSO NU. COM. LTDA.
: *o Wur• •

1

Fel !a2rS3 r.2.!71;

—Feijoada Cariacp

"q2b0nele ,109V
4.

72c,'.e0Q)
,

Artigos na classe
—
Termo n." 517.116, de 20-11-61
Sociedade Brasileira Nrnienticia Ltda.- .
Rio c'e Janeiro

Termo n.° 517.104, de 20-J1-1961
Isalas Martins Faria
•
Guanabara

MS?

Termo n." 517.114. c.e 20-11-61
0 Rei dos F.'Ssos Auto Arcegsórios
Ltda.
Rio de janeiro

Fe

Termo n .9 517.099, de 20-11-1961
Classes: 11, 14, 15. , 16, 25, 29, 31.. 391
Sabão Russo Indústria e Comércio Ltda.
46 e 47
S'uanabara
Artigos na.clas,-.

t • ,

•

O Rei dos Fiisos'
Auto Accez,'sorios Ltda:
Mana. Com-reeial
..

Classes: 1 — 2 — 3 — 4 . 5 — 6 —
J.
7
8
9
10
11
12 13
14 — 15 — 16 — 17 — IS — 19 —
ndúsrja Erasileirti
20 — 21 —22 — . 23 — 24 — 25 —
Class: 11.
26 — 27 — 28 — 243---- 30 =— 31 —
Artigos na classe
32 — 33 — 34 — 35 -- 36 — 37 —
33 — 39 — 40 — 41
--43 —
Termo II.' 517.113, de 20-41-61
44 — 45 — 46 — 47 — 49 e 50
Sociedade Brarle:ra Al'i.araticias Ltda.
.Artigos .nas classes
Rio de 1.1neiro

"".

,

C!, :.ase 3
Art,g,a,
.;;!';,:c
_
Termo a.' 517 . 113. c'e 20-11-61
O Rei dos F.::r.as Ant,) Accessórios
Ltda.
- Ria de Janei.o

Bagatela da Semana

Classe 1
Artigos na classe

Poxitar

;.1

•

assivol
Termo n.9 517.098, de 20-11-1961
Lechl ér Bautenschutzchemie
Alemanra

_

Inch:ta-n-1n

Termo n.9 517.107, de 20-11-1961
Comércio de Louças Beirão S.A..
Minas Geras

Termo n.9 517.096, de 20-11-1961
Lechler Bautenschutzcbenaie (''-,g
Alemanra
•.

Iner 1

r
-

h

g),

Llasse 16
Artigos na classe

.11113114 11ATILLSillA

Termo n." 517.110. de 20-11-61
Shéll Brasil , S. .4. (Patróleo)
Guanabara

PLANIMMEATI

Classe 45
Ártigos na classe

' Classe 33
Artigos na classe

Termo n.9 517.100, de 20-11-1961
Sabão Russo Indústria e Comerei, Ltda.
Guanabara

Termo n.9 517.106, de-20-11-1961
Super
Cia. Industrial de Tintas
Vernizes e Resinas
São Paulo

n.' 517,117, de 20-11-61
Ti. H. Becker f Ga.. Ltda.
R-o Grande -do Sul

"MORROGAÇÃO

Classe 36
Artigos na classe
Termo n.° 517.111, de 20-11-61
Cit'Sé de' Araujo Vieira
_ Guanabara
• •

)42itae Ça.anakka
Classe 1
Artigos na classe

Classe 41
Artigos na classe

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
•

Classe 36
, Artigos na classe
Termo n.° 517.118.
20-11-61
Roasaie Cz coa:go G-Lm:cri
Pau'

Deserwolvirrierito
do Brasil
.Clas",e 3.1 "
na cl,,ss.j.
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Tive() n.°

. 119, "oik 20-1141
Roosine Çaniargo Guaknieri
ão Paulo

A. Marcha

nrntii"
•do Desenvolç'
Classe 32
Artigos na classe
',Termo n.° M7.120, de 20-11-61
Rossine Camargo Guarnied,
São Paulo

O Desenvolvimento

Termo n.9 517.128, de 20-11-1961
Rossine Camargo Guarnieri
São Paulo

Desenvolvimento
Econômico
Classe 32
•
Artigos na classe

•n•

Termo a.' 517.121, de 20-11-61
Roasine Camargo Guarnier1
São Paulo

BRASIL,.4
em Desenvolvimento,
Classe 32
Artigos na classE

e. Emancipação
Class c32
Artigos na classe

Emampação do Brasil
Classe 32
Artigos na classe

—
Termo ri.' 517.0125, de 20-11-1961
Rossine Camargo Guarnterl
São Paulo

o 4-04W~itet
Classe 32
Artigos na classe
Termo a.° 517.126, de 20-11-1961
Rossine. Camargo Guarnicri
•
' São Paulo

Emancipacão em Marcha
. Classe 32

AlgajFerraggns
Classe 4a
Artigos na das':

Artigos na. classe

Termo n.° 517.145, de 20-11-61
Termo o.° 517.137, de 20-11-1961
Inducondor S7A. Indústria e Comércio
Companhia Sulbrasileira de Expansão
Guanabara
Publicitária
Termo n.° 517.130, de 20-11-1961
Rio Grande do. Sul
S. L. Semife, Soc. Exportadora de
Minério de Ferro Ltda,
Guanabara
4
t

_tCompanhia . Silihrasileira
vde_Çxpansno rohlicitárial
Nome Cmiercial

Ir &latria Brasileira
Classe 4 Artigos na classe'
Termo n.° 517.131, de 20-11-1961
Perfumaria Atômica Ltda.
Espirito Santo

indústriá Braslieira

Termo n.° 517 .138, de 20-11-1961.
Expansão Administração Ltda.
Rio Grande do „Sul

Expansão
Administraddra
»

Termo n.° 517.132, de 21-10-1961
Carlos Eugênio Braga de Mello
Paraná

Ariaa Moura

Caxias - Marenh
Classe 41
Artigos há dasse

Classe 43
Artigos lia classe

Termo n-9 517.141, de 20-11-1961
'"atatório Produtos Sider Ltda.
Guanabara

Atacado Sibraina
Ciasses: 12, 23 e 36
- An:gos na classe
Termo n.° 517.135, de 20-11-1961
Brascquip Ltda.
Pernambuco

Termos r1::. 517.146 a 517.149, de
20-11,61
Irmãos Saltoa Ltda.

Nortvm

.. , Ypiréngs; •
Tênno n.° 517.133, de 20-11-1961
Atacado Sibrama Ltda.
Paraná .

Artigos na classe

Nome Comercial
•
Termo ri.° 517.139, dci.20-11-1961
A rias Moui"3
Maranhão

Classe 48
Artigos na classe

Classes: 41, 42 e 43
Título
Classes: 41 e 42
Sinal de Propaganda
Termo ri.' 517.150, de 20-11-61
Cartonagem Melo Ltda.
Guanabara

EL

[exorai

Indústria Brasileira.

Classe 3
Artigos na classe

Classe 38
Artigos na classes

Termo n.° 517.142, de 20-11-1961
Laboratório Produtos Sider. Ltda.
Guanabara

Um° n.° 517.151. de 20-11-61
Malucai 6 Filhos Ltda.
Paraml

TR1 EX
Classe 3 _
Artigos na classe

Termo'.' 517.127, de 20-11-1961
Rossine Camargo Guarnicri
São Paulo

Classe 32
Artigos na classe

•

Classe 41
Artigos na classe

Artigos na classe

A iviarcha / 4 1 Emancipação

Classe 2'
Artigos na classe

Classes: 1, 11, 41, 12 e 43

Emanci p ação Econômica

Termo -n.° 517.124, de 20-11-1961
Rossine Camargo Guarnicri • ,
São Paulo

•

g d"
rittÂs
''-iká&= n~4%"Zir
Indústria. Brasileira,)

Termo n." 517.123, de 20-11-1961
Ros.:ine Camargo Guarnieri
São Paulo

Classe 32
Artigos na classe

Indústria Brasileira'
Termo n." 517.136, de 20-11-1961
'Alga Ferragens Ltda.
- Paraná

Termo n.° 517.122, de 20-11-1961
Rossine Camargo Guarnieri
São Paulo

Desenvolvimento_

Termo n.9 517.1.44, de 20-11:-61
• Claudio Saleiro Pito
Alagoas-

S EirA

Termo n.° 517.129, de 20-1.-1961
Companhia /São Bento Comércio,
Indústria e Agro-Pecuária
Guanabara

Em March—a
Classe 32
Artigos na classe

Térmo fl.' 517:134, d'e '20-1/-1961
Seta -L Serviços e Equipamentos
Técnicos Agrícolas Ltda.
_
Paraná

Tênno ti." 517.143, de 20-11-1961

indástria Inastledaf
Casse 6
Artigos na classe

Sebastião Magulrãcs Horta
Guanabara

.

•-

K.R4IPWIER
Artigos na'classe
•

Classe 42

'iDIÁR10
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‘

Têrmos as, 517. 160 e 517..161, de
Termo n. 9 517.152, de 20-11-61
„ 20-11-61
Helbra S, .A. Indústria Vartnaceutica •
Societá Anonima Elettrificazione
São Paulo .
•
- Itália

'Janeiro 'de 1962

r(Séç'á6 111v

-

Termo n.° 514,174, de 20-11-61
Labortecne Ltda.
. Pernambuco

Têrmo n.9 517.167, de 20-11-61
Construtora West 'Point S.. A.
Guanabara

Robustine

RORROCAÇ AO
Classe 33
Artigos na classe

Classe 41
. • Artigos na classe

e

•

Classe 33
Artigos na classe
Termo n.9 517.154, de 20-11-61
Alfredo Hiran Hunt Christensen
Argentina

"

Classes: 8 e 6
Artigos na classe
Termo n.9 517.162. de 20-11-61
Sociedade Comercial de aMteriais para
•
Pintura "Sococnapin" Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO)

tt

r,

SOCOMAPIN
•,4--

Termo n.9 517.155, de 20-11-61
Rio-Niterói Máquinas de Escritório Ltda.
Rio de' ,Janeiro
NtTEn CM- máquinas

Termo n.9 517.175, de 20-11-61
Labortecne Ltda. :
Pernambuco

:Indtistria B'rás'ileira;

Escritório Ltda.

Classe 1
Artigos na classe

Nome Comercial .

Termo n.9 517.163, de 20-11-61
Angai Agro-Pecuária, Mercantil e
Afministradora
,
São Paulo

Termo n.° 517.156, de 20-11-61
Laboratório Walfér Ltd a.
Guanabara

r,
uecitraki

Classe 41
Artigos na classe

Termo n.9 517.169, de 20-11-61
Indústria de Produtos Alimentares
Iguassu S. A.
Rio de Janeiro

Ind.ú

:

•
Artigosna
na41
classe
.
Termo n. 9 517.170, de 20-11-61
Indústria de Casas Pré-Fabriemins .
Incap Ltda .
Guanabara

AQUARELA
Classe 16
Artigos na classe
Temi° n.' 517.'177. de 20-11-61
Guanabara

CARBO-SU-LFAN

Industriã
3.

iSrasileira

- Classe 19

Classe 3
Artigos na classe

L__

,LEMA = Lançado.ii
de_ Empreendimentos
(é'Àtiministracão Ltdãi.

I

ZNDVST*tÃ

11P.ASILEIRA.

Classe 41
Artigos na classe
Termo n. 9 517.153, de 20-11-61 •
Moinhos' Unidos Brasil-Mate S. A.
ParanS

CANARIAS •
&DA
'TRIA .BMSn.E1R

Classe 41
. Artigos na classe
• ' Termo n. 9 517 .159. de 20-11-61
Companhia Agricola e Industrial
Magalhães
Rio de Janeiro

n

Nome Comercial Termo n.9 517.165. de 20-11-61
Construtora West Point S. A.
Guanabara -

Edifício West Mar
Classe 33
Artigos na classe
Termo n. 9 517 .166, de 20-11-61
Construtora 'West Point S. A.
Guanabara

Edifíció-Norte - Mar
—
Cla-:.se 33

th105, na classe

maustria , tsrasneira,

Termo n.9 517.178, de 20-11-61
Movimento Democrático Brasileiro
Guanabara

D

•

Classe 3
Artigos na classe

Classe 33
Artigos na classe

Tertao n.9 517.172, de 20-11-61
Labortecne Ltda.
Pernambuco

Termo n.9 517.179, de 20-11-61
Movimento Democrático Brasileiro
Guanabart

_
. Reunriatec.

Movimento
Democrático
Brasileiro

indústria Brasileira

Termo n.° 517.180, de 20-11-61 Mov unento Democrático Brasileiro
•Guanabara

Classe 3
Artigos na classe
'Termo n.9 517.173. de 20-11-61
Labortecne Ltda.
Pernambuco

Dotaine,
iickistria- Brasileira
Classe 3
Artigos na classe.

V,

USINA BARCELOS
Classes: 1, 42 e -:

Classes: 11, 15, 16 e 33
Titulo

Termo n.9 517.171, de - 20-11-61
Labortecne Ltcla
R..rnambuto

Artigos na clase,.

Termo n.° 517.157, de" 20-11-61 •
Termo n.9 517.164, de 2041-61
Produtos AlimentiClos -Embaré" S. A. Alfredo Burkle e Arthumiro Deldnaro
Junior
. São Paulo
Guanabara

F. R

Predial -Aquardà
•

Classe 16
Artigos na classe

Lab. Walfér Ltda.
Rua do Sbnado,216-sob.
Rio de Janeiro'''.

Classe
Artigos na classe

Tèrmo n.° 517.176, de 20-11-61
Predial Aquarela Ltda. s
Predial Aquarela Ltda.
Guanabara

1

'PRORROGAÇXO

Classe 8
Artigos na classe

Classe 3
Artigos na classe

'

ELITE

AGÊNCIA TOURO -

.

.1riclústria Brasileira

Termo n.° 517.168, de 20-11-61
Granja Elite Ltda. .
Guanabara

Termo n.9 517.153, de 20-11-61
Alda dos Santos Albuquerque
Guanabara .

• PREÇO DO NÚMERO DE ROJE: CU' 2,00:

Movimento Democrático
•
Classe 33
Artigos na classe

. Termo n.9 517.181, de .20-11-61
Mecânica de Precisão Marsvan LtdE
Guanabara

Escritório TéCnico
Agrin:enura e Topcgn
Tecnomensor
Nome C., n

