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SEÇÂO 1fi
ANO XX — N.° 19

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Dia 23 de Janeiro do 1962
Desistência de Processo
American Cyanamin Company (declara a desistência do termo 43.166,
priv. de invenção para "Aperfeiçoamentos em processo e vacina para a
imunização de suínos") — Arquive-se o
processo em face da desistência requerida.
Dia 23 de Janeiro de 1962
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 132 do Código da Propriedade Industrial, e mais
dez dias — para eventuais juntadas de
secursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento
fim do efetuarem o pagamento da
taxa final concernente a expedição dos
respectivos certificados dentro do prazo
de sessenta dias — na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da
Propriedade Industrial.
•
Foram deferidos os seguintes pedidos
de Marcas
N.° 253.332 — Scrabble — Production and Marketing Co. — classe
número 49.
Caducidade de Marca
Destilaria
Ypiranga Comércio e Ino dústria (no pedido
de caducidade da
marca Emblemática n.° 126.609) —
Tendo em vista o pedido de caducidade e considerando o parecer da Divisão
Jurídica, cousiderando que o titular do
registro, com oe documentos que exibiu provou o desuso da marca registrada sob o n.° 126.609, pois vem usando com outros rótulos bastantes dife' rentes incidindo bastante na proibição
do art. 154 do Código; resolvo declarar
a caducidade do citado registro.
Exigências
losif Wania o Euclides José de Almeida (no pedido de averbação de cons
trato de exploração na marca — O Livro Vermelho dos Telefones) — Satisfaça exigência.
Organização Meridiano de Marcas e.
Patentes Lide. (DNPI 2.009-62 —
assunto: certidão de uma Sociedade
'Anônima) — Preliminarmente declare
para que fim deseja a certidão regue. ,rida.
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REVISTA DA PROPRIEDADE;'
INDUSTRIAL
Manei' Laboratories Inc. (pet. nú- N,° 460.088 — Laboratório Clínico
mero 46.253-60) — Satisfaça exigên- Silva Araujo S. A. — Tratando-se de
prorrogação de registro torno sem efeicia.
R. Rama (recorrente du termo nú- to o despacho que mandou arquivar o
mero 368.829) — Satisfaça exigência. processo a fim de autorizar a prorrogação do registro na forma requerida.
Contek Engenharia Ltda. (recorrenN.° 461.117 — Agrobrasil Emprete do termo 365.417) o- Satisfaça exiendimentos Rurais S. A. — Arquivegência.
Irmãos Ercolin (recorrente do termo se o processo.
n.° •375.740) — Satisfaça exigência.
Reconsideração de Despacho
Diversos
N.° 358.486 — Prospasmist S. A.
Fábrica de Bicicletas Mornirk S. A. Institutos Terapêuticos Reunidos La(recort ando do despacho que deferiu bofarma — Classe 3.
•
o termo 85.958, priv. de invenção de
em vista o recurso interposAmortecedores Brooklin S. A.) — Ar- to:Tendo
e considerando que x recorrinta
quive-se o recurso.
É. convidado Amortecedores Brook- titular da marca "Atropasmin", para
lin S. A. a comparecer a este Departa- assinalar um produto farmacêutico
mento a fim de efetuar o pagamento (clas se 3); considerando que entre esda taxa final do termo 85.958, privi- ta e a marca registranda há evidente
légio de invenção para !'Novo amorte- possibilidade de confusão, pois há necedor", tendo em vista o arquivamento cessidade de exame e confrontação para diferençá-las; considerando que é
do recurso. ,
Sfinx Spojene Stnaltovny .Narodni sobretudo do ponto devista fonético
Podnik (no pedido de cancelamento da que a semelhança se acentua, fazendo
marca n.° 139.277) — Cancele-se em os incautos ou desatentos incidirem em
face de renúncia expressa do respecti- erro; resolve, de acerdo com o artigo
200, do Código da Propriedade Indusvo titular.
trial reconsiderar o despacho publ ieaN.° 161.690 — François Georges do no Diário Oficial (Seção III) de
Max Prevet — Em face do parecer da 11 de agOsto de 1961, que mandou reDivisão Jurídica, torno sem efeito o gistrar a marca denominada "Prospasdespacho que mandou arquivar o pre- min" (termo n.° 358.486), requerida
sente processo ao qual determino seja por S. A. Institutos Terapêuticos Reudado urgente andamento.
nidos Labofarma, para o efeito de, afiN.° 306.924 — Distilaria Vonvenção nal, indeferir o pedido, nos termos do
Ltda. --- Em face do parecer da Divi- art. 95, n.° 17 do Código.
são Jurídica torno sem efeito o despaEm 22 de janeiro de 1962. — Cfce.
cho que mandou arquivar 'o presente
processo a fim de determinar seja vis Costa Rodrigues, Diretor-Geral.
aguardado o pedido de caducidade do
Diretor Geral do Departamento Naregistro havido como impeditivo.
cional da Propriedade Industrial
N.° 359.924 — Laboratório FarmaSr. Chefe do Setor de , Orçamento
cêutico Marus Ltda. -- Em face do pa- do G.T.A.
recer da Divisão Jurídica torno sem
Renda
efeito o despacho que mandou indeviSenhor Chefe
damente arquivar o presente processo.
Ns. 442.709 — 442.710 —442.711
Comunico-vos, para os devidos fine,
— 442.712 — Comércio e Indústria que a Renda deste Departamento, rede Bebidas Mana Ltda. — Arquivem- lativa ao mês de dezembro de 1961,
se os pi °cesses.
atingiu .a importância de Crs
N.° 442.713 — Comércio de Bebi- 1 . 709 . 270,00 (hum milhão setecentos
das Dois Irmãos Ltda. — Arquive-se e nove mil duzentos e' setenta cruzeiros).
o processo.
Na. 442.714 —42 715 • A.''
-me do ensejo para apresentasLopes de Araujo - A 1-1 , 1 : s.
protestos de minha estima e
.nNideração.
N." 442.716 — St,L. ..todüstzi:a.
C.ildos e Corturnes Ltda. — Argui- i Clovis Cosi. RQdri4trie*. Diretor-GeI ral,

Divisão _de Privilégio de
Invenção
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Dia 23 de Janeiro de 1962
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de tercurso previsto pelo artigo 132 do Código da Propriedade Industrial, e mais
dez dias — para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo nienciona•
dos a comparecer a este Departamento
a fim de efetuarem o pagamento da
taxa final concernente a expedição dos
respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias — na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código
da Propriedade Industrial.
F4-0-am deferidos os seguintes Privildgios de Invenção
N.° 176.698 — Aiveca de Charrua
—• de: Shinjiro Takakita, Shoichi Takakita, Minoru Takakita, Tsutomu Takakita o Akira Takakita.
N.° 94.345 — Processo e aparelhos
para produzir felhas de material ter.
moplásticos — de Bent Hojberg Pedersen.
N.° 94.459 — Aperfeiçoamento em
turbo sondas de retirada de amostra —
de Etablissements Neyrpic (Ateliers
Neyret Beylier et Picc,ard Pictet) —
'Republicado.
N.° 95,504 — Máquina aperfeiçoa.
da a tambor para lavar, expor ao ar
e secar roupa — de Compagnio Française Thomson Houston — Retificado.
N.° 96.055 — Trecho de desvios pata ferrovias do tipo monocarril de veículos - eretos — de Alweg-Forschung
GMBH — Republicado.
N.° 96.153 — Processo e aparelhe
para medir materiais laminados — dd
Libbey Owens Ford. Glass Company
— Republicado.
N.° 97.225 — Aperfeiçoamentos em
tecidos — de Weaving Research
Textile Coinmission Agents Limited —
Republicado.
• N.° 99.003 — Vaporizador de contrk,le variável — de Cyprane Lirnited
— Republicado.
N.° 99.043 — Coberta para .os viajantes do máquinas de fiação anulares
— de Bracker A. G. — Republicado.
1`1.° 99. 096 e:- Aperfeiçoamentos em
metal em chapa de grãos orientados —
de General Electric Company — Republicado.
N.° 99,365 — Motores compressores rotativos -- de Institut Français
Petrole,. das Carburants et Lubrifianta
s '- :1 Republiegrla
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devei:ão remet.;.r o expediente
destinado à publicação nos
jornaii, diáriamenle, .até -às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-la até às
•
11,30 'horas.
As reclamações - pertinen
les à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões,
verão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos"
órgãos oficiais.
Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quern de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para _ o
-.exterior, .que • serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou uru ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos - sem
aviso:. krévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, .ná
NP 99.373 - Processo para recupelar ornega arnino cepronitrilas de misturas de omega amino capronitrilas. e
omega capronitrilas e água - de Stamicarbon N. V. - Republicado.
N.° 101.145 - Aperfeiçoamentos
em resfriador de água para refrigeradei' General Electric Company
dor
- Republicado.
N.°101.434 - Processo para preparaçãO de sulfanomidas, beterociclicas
"de Omikron Gagliardi Societa. di
Fasto - Republicado.
N.° 103.044 - Bomba alternativa7
notadamente - para injeção de combustível - de Pierre Etienne Bessien-a Republicado.
N.° 103.265 - Aperfeiçoamentos-.
aos dispositivos de corte da corres
- de La Telemecanique Etectrique Republicado. •
NP 103.783 - Processo e recursos
para a aquecimento "ia situ" de dei ile
sisos contendo combustível preferiv elRepUbri.
mente na sob-superfície
cada.
NP 103.943 '-- Processo de aperfaie
çoar a resistencia a corrosão de metais
- de Imperial Chernical Industries Lirnited - Republicado.
NP 103.965 - Processo para a pr alia
ducão de papel - de Badische
as Soda Fabrik Aktiengerallschaft Em face do laudo técnico - Repub licada.

Foram deferidos os seguintes Modelos
de Desenhos
• Industriais
• N.° 108.553 - Novo modelo de
guarnição para cortinas - de Kirsch
Company - Republicado.
N.° 108.772 - Novo modelo de
garrafa - de Marie Briaard As Roger
•
- Republicado.
N.° 112 113 -e- Novo tipo de' chuveiro - de Abdibes Pereira Chagas
- Republicad o. " i
No° 115.396 - Hilda Ronseo (2 1irk
para Novo e original . modelo-frau

'Janeir-ci :de -1962 -
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CHEFE DA 5E0.0 Os RIIDAÇÃO

MURILO FERREIRA PLVES.

MAURO MONTEIRO
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•ec go e. puidoldeado do expediente do Departamento.
Nacional do Proprtedade Industriai do MIniatirlo
de Incidetrio • Comercio
•

.

IMareeso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacicnd

ASSINATURAS
•

REPARTIÇÕES È PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:•
Capital e Interior:
Semestre . . . Cr$
600,00 Semestre . . . Cr$
450,00
A.-ao
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$ 900.00
Exterior:
Exterior:.
Ano
Cr$ 1.300,00 Ano
Cr $. 1.000,00

P

As -Repartições Públicas

cingir-se-ão ás assinatur4
anuais' renovadas . até ' 28 de

fevereiro' de cada ano e às
iniciadas, em qualquer época,'.
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
á sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferenciahnente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
-..---. Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assihantes que
os solicitarem no rant da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
..
- O enfio de cada exemplar
atrasado . dos órgãos- oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do . mesmoano, e de Cr 1,00, por ano
decorrido. •

parte supericIr do endé réço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar myiução de

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

de terminal para cabo de bateria de
veículos motorizados - Republicado.
N.° 118.219 a- Novo modelo de
munidor de lâminas de brabear - de
The GiIlette Company - Republicado.
Na° 120.633 - Novo tipo de protetor para • guarda-chuva - de Adelmo
Masetti - Republicado.
N.° 1/0.274 - Conjunto peça com
dispositivo para afixar cartões de- preços de mercadorias em estabelecimentos
comerciais - da Indústria de Propaganda R.R. Ltda. - Republicado.
N.° 110.643 - Novo tipo de panela
com borda saliente - de Romeu Ferreira Simões - Republicado.
N.° - 98.301 - Original modelo de
armação lateral de cadeira de barbeiro
- de Comparai/e Filhos Ltda. - Republicado.

Empresa ale Comércio e RepresentaJ. & E. Atkinson Lirnited no pedições Indeferido em face da laudo do fie prorrogação -da patente 1.254
técnico e oposição - Republicado.
- modelo industrial - Concedo a
prorrogação.
Foi indeferido o seguinte Privilegio de Brevetti Gaggia S.r.L. no pedido de
Invenção
prorrogação dá patente 1.759 -.meN.° 79.931 - Aperfeiçoamentos era dela industrie" I - Concedo a prorrouma combinação de livro e disco so- gação-Sue-sem Produtos Medicinais Ltda. iro
noro - de Bernard Geie - Republipedido de prorrogação da patente nii;•
cedo.
mero 77.812 - Modelo inclustrial Foram indeferidos os seguintes Modelos Conceda a prorrogação.
de Utilidade
Siosex Produtos Medicinaia Ltda. nu
N.° 100.864 - Novo modibi de ca- pedido de prorrogação da patente núce-ires para limpeza de panelas, c simi- mero 1.909 - modelo industrial, - ".
lares - de Fábrica de Escavas Suisse Concedo a prorrogação.
Etcblieneents Jepy Frercs no pedi- .
Ltda.
N.° 100.970 - Cartão postal caaa do de prorrogação da patente 1.927
mensagem sonora - de Silvio Bacarel: - modelo industrial - Concedo a a
prorrogação.
- Republicado.
N.° 100.762 Conjunto aplicável .T. As E. Atkinson Limited no pedi-;
em bancas de jornais e análogos, para do de prorrogação da patente 2.330
vulgarização de informações e propa- - modelo industrial - Concedo a
Em face do laudo técnico prorrogação.
ganda
N.° 102.928 - Giovanni Andreoli
- Republicado.
-.a Arquive-se.
Exigencia
N.° 104.034 - Afonso de Anedia
Arquive-se.' N.° 91.087 - The Eqny Washilag
105.936 -- Maurilio de MeneMachine Company, Limited Cum- zesN.°
- Arquive-se.
pra' a exigência.

Foram deferidos os seguintes Modélos
de Utilidade

N.° .87.646 - Disposição fixadora
da parte inferior do crivo para riumes,
chuveiros e aquecedores em geral de Arnaldo Madueno Silva Republicado. •
N.° 94.128 - Novo medulo. de
exaustor - de Produtos Contact 55,A.
•a- Republicado.
.
Diversos
N.° 94.129 - Nove modelo de
Divisão de marcas •
Geraldo Queiroga no pedido de resexaustor --- de Produtos Contact S. A.
da
patente
47.529
Privitauração
Republicado.
•
EXPE/ENTE":"DO DIRETOR
légio de invenção - Concedo a resFoi indeferido o seguinte Privilégio de tauração.
Dia 23 de Janeiro de • 1962
.r.
• Invenção
M. Fava St Figli - no pedido de
Notificação
da patente 47.529 - priN.° 72.891 Processo para ma- restauração
vilégio
de
invenção
Condedo
Uma
vezdecorrida
a prazo de ia.
a
resnufatura de falhas e painéia lamina- tauração.
'corro previsto pelo artigo 132 do Códos de produtos fibrosos e- de S. A.
'Lauro Bitaneourts no pedido digo da Propriedade Industrial, e rani'
Indústria Fibre e Cartoni Speciali - deCarlos
restauração da patente 3.497 -- dez dias - para eventuais juntadas de Republicado.
modelo de utilidnde - Concedo a res- recursos, e do mesmo não se tendo vatauração.
lido nenhum interessado, ficam notifiFoi indeferido o seguinte It'lloCielo
°sere Jose _Weroeck Alves no pe- cedes os requerentes abaixo menciona- •
Industrial
(lin de restauração da patente 3.073 doe a cempareeer a e-te Departamento'
N.° 73.456 -e-.11n19vo medeao de re- - modela de ' utilidade - Concedo a a fim - de efetuarem o pagamento da
cipiente • termo
-- de Écorcl restauração
-taxa final concernente e expedição dee
a ;isolante
_

MÁRIO OFICiAL (Seção NO

-aatext:-'•eira

ite. P eCti ' D4 certificados dentro do pra- ro" S. A. - Com exclusão de crônicas
tát) eA..e.:••,eata dias - na forma do para jornais, rádios, revistas e televi-

min:varo (afico do artigo 134 do Códi- aão • a suas secões.
N .° 368.278 - Paladim - classe
, 13 o da Propriedade Industrial.
32 - de Paulo Pernaseai.
ieou rs s zál k:rajas' s s segstintes Marcas
N.° 228.:;32 - Li•ne - classe 36
. rã. d lnilio Reineold - com excluo,de rae-sts
Republicado.•
•
N.° 73.1!094 - Cardiapatil - A:Jesus 3 - de iadástria Quirnica Orgânica
• P.Aulisia N. A.
.1a18 - Dietectro do Brasil
é, N.'
- de Isofil S. A. Fios, Cakor e M:.teriaia Isolantes. •
N.° 327.156 - Industry Tomorrow
- de Albrecht Misa
, as- classe

N.° 3o9.077 - C - classe 8 - de
Comercial • • Importadora Colômbia
S. A. - Sem direito • ao uso exclusivo
da letra "C".
N.° 369.114 - istaristeia - classe
41 •- de José Vicente Morgado.
•
N.° 369.121 - Bambino
classe
36 - de A. Y. Zcitunlian.
N.° 309.168 I. & • F. classe 11 - de Nicholson File

Compiny.
N.o 369.512 - Veta • Eletropatent -• classe 8 - de Veta EleN.° $47.529 - Âncora órgão da troputent Ltda. -- Sena direito
ièsseocincão dos Sub-Oficiais da Arma- ao - uso .exclusivo da palavra
** - classe 32 - do Associação dos " eletropatcnt " e excluindo-se
silub-0"iciai: , da Armada - Registre-se "máquinas "de picar carne ".
ÉC,P71b1:Carh).
N.° 369.609 - São Vicente Omodost - clasm 8 classe 26. -. de Madeiramentos
..28.250
de Omodox Watch Co. Ltd.
São Vicente' Ltda.-.
N.".346.347 - Atomix - classe 11 •N.° 369.785 - 'Libelo - classe
• .es-. de Merkel, Frey 86 Cia.
- de Humberto Pennafort.
• N.° 347.899 - Supersoj S-N-S
H. 370.424
Winding
• Classe 41 - de Vicente Pauli Sa
•classe 8 - de Fábrica de Bobinas Eletra ljtda. Com excluN.° 349.405 - Modas Rosbel - são de distribuidores e motores
L. Grinberg.
daase 36
de partida.
• clase N.° 349.874 - Credistoril
N.° 1;70.556 - Rádio Flagran•
eis
Cia.
36
de
Almeida,
Seabra
Afs
tes - classe 32 de , Rádio NaLtda.
cional Emprêsa Incorporada . ao
349.882 - Salto Belo - claise Património . Nacional
Substi
41 - de Jorge Abud.
.
tuindo-se, genero por artigo.
t' N.° 349.917 - Geritrat - clàse. 3 •N.0 370.570"
Ping
• de S. A. Institutos Terapêuticos Pong classe 32 - de Rádio
Reunidos Labofarma.
Nacional Emprésa, Incorporada
N." 350.266 - Cinco Quinas - ao Patrimônio Nacional -.Subsclasse 42 -- de Arari Souza de Almei- tituindo-se o genero por artigo:
da - :Nepublicado.
N.° 370.581 - Pelas Estradas
• N.° 350.506 - Anuário do Econo- do Mundo - classe 32 -- de
de
Mario
Sini•
mista - classe 32 Rádio Nacional. Emprésa Incer- baldi Mu'.
porada ao Patrimônio Nacional
N." 330.507 - Correio do Econo- Substituindo-se genero por
mista - c! Asse 32 - de Mario Sinibald: artigo.
1saia.
N.° 370.593 --.- Cartaz da Se• N.° 3á0.508 - Fr:ilha do Economista mana classe 32 - cie .Rádio
• classe 32 - de" Mario Sinitialdi Nacional Emprêsa Incorporada
Mala.
N.'' .150.509 - jornal do Econo- ao Patrimônio Nacional - Substitiiindo-sC gênero por artigo.
mista classe 32 , - de Mario SiniN.o 370.760 - Copesca -- clasbaldi Mala.
N." 350.510 -• Mesário do Econo- se 41 - de Comércio e Repremista - classe 32 - de Mario ,Sini- sentações Copesca Ltda.
N» 371.237 • - Courocint baldi
. N.° 350.511 - Revista do Econo- classe ' 36 . de Werner Sommista' -- classe 32 - de Mario Sini- merfeld.
N.o 371.835 - Santa Elartmira.
baldi. Máa.
classe 8 - de Silvia Costa.
classe 37 N.° 350.576 - Rancho
▪ de Fiação e Tecelagem Kanebo do •Cesar Lucio Cruz, Abigahil da
Cruz.
Brasil S. A.
Ionitron
N.° 373.125
, N.° 350.577 - Kanebo - classe 36
•classe 8 - de Philco • Corpara.-.. de Finão e Tecelagem Kanebo
Brasil S. A. - Com exclusividade de tion - Com exclusão de ver,:
toinhas e motores para ventilaeobretudu.
, N.° 359.578 - Kanebo - classe 23 dores.
•
• de Fiação e Tecelagem Kanebo do • N.° 374.035 - Trêg Estrelasclasse 21 - de Auto Mecânica
Brasil S. A.
N.° 351 299 - Vinho Branco de Três Estrelas Ltda. Com exLaranja "Reserva" L.T. - classe 42 clusão de câmbio e troleys. N.o 376.454 - Canabrava - de Laudelino Teixeira - Sem exclasse 42 - de Heloisa Pires e
clusividsUla a expressão reserva.
•
classe Seggiaro.
Undesilin
N.° 352.851
N.° 376.640 - Rembrandt - de Cutter--Laboratories.
N." 356.891 - Neutrapen - classe classe 23 - de Julio Cesar Lisboa
3 - de 3t-'1,.:-.111..s Pliarmaceuticals Recarte.
N. 377.513 - classe 41 c- asse 1 -- de Usina são ChrisN." 365 11.
- de Brr e 1ive:1:..s nicafe Ltda.
toveo Tintas S. A.
N.° 377.523 - Alphalin N.° 366 74:- -• Ci•iotnatic Standard
e 700 - classe 8 - de Ibosa Indus- classe 11 - de Metalúrgica Alpha
•

trial Brasileira de Embalagens S. A.
Son, anclusividaties a expressão
"Standard".
N.° :166.763
Borella - . classe 41
- de Frigorifico Borella
N» 367.582 . - Mocinha - classe
32 - de Empre-sa Gráfica "O Cruzei-

S: A.

N.0 377.533 - Luiza Olga. classe 19 - de Cia. Técnica Industrial e Agrícola Luiza Olga
N.o 377.597 Ebane- classe
36 - de Indústria de • Calçados
Ebane Lide

N.° 377.649 - Jussara - c:,aa•
se 41 - de Raphael Tedesco.
N.° 377.714 • B. & B. Decor
MetalMovels - classe 10 - de
Bueno & Bonetti,Ltda.
N." 377.738 - - Arnoalloy classe 11- - de Arno 8 A. Iudústria e Comércio.
N.°. 377.739 - Arnalloy
classe 11 - de Arrie -S. A. Indústria e Comércio.
N.° 377.752 --- Duo - classe
-. de Sociedade Industrial.
Escovas e .Plásticos "L'au" Lta.
NP:377.753 - Duo
29 -- ' de Sociedade Industrial de
Escovas e Plásticos 'Duo" Ltda.
N.o 377.799 - Negro InvencIvel
- classe 1 - de Decil Dchnorme
Exportação, Importação. Cornar-.
cio . e Indústria Ltda.' - Sem
direito ao uso 'exclusivo da palavra Negro.
N.° 377.997 - F. , Dermina classe 3 - de Laboratório Loubet
de Produtos Farmacêuticos Ltda.
N.° 248.065
Contrallina
classe 3 - de Farbenfabriken
Bayer Aktiengesellschaft..
• .N.° 318.707 - Dias - classe
41 - de Dias & Zager Ltda.
N.o 321.369 Búfalo - classe
39 - de Industrial de Acessórios
Bufalo Ltda.. - Com exclusão
de Chupetinha para distribuidor
Universal e chupeta de distribuidos V. S.
Foi registrado a seguinte nome
comercial
•
•N.0 321.271 - Industrial de
Acessórios Bufai° Ltda. - de
Industrial de /acessórios Bufalo
Ltda. - Registre-se de acôrdo
com o "art. • 109 n.° 3 do código

_
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N.° 369.122 - Clitunno
cia..sse • 36 - de Confecções C1-1tunno Ltda.
ran.um
i
N.° 369.589 - Ni
classe 5 - de Itzhak Roth 4a
Cia.. Ltda.
N.° 373.837 - W Fi - classe
44 - de Philip Meeis Incorp0rated.
NP 373.895 - Lycra • - classe
23 - de E. 1. Du Pont de Nemours and Company.
NP 375.436 - Plata Junior classe 37 - de Plata Industrial
e Agrícola S. A. -- Sem direito
ao uso exclusivo da expressão
junior.
NP 377.263 - Durlum - classe 8 - de Gravações Elétricas
S. A. - Sem exclusividade as
expressões "microsulco" e 33 1/2.
N.° 378.968 - Plumabilizante
- classe 16 de Indústria de Moagem de Carbonatos e Silicatos
Carsil Ltda. - Republicado. •
Foi registrada a seguinte insígnia
N.o 350.896 - Edwar -- classes
6 - 11 - de Edwar Máquinas
do Brasil S. A. -• De acôrdo
com o art. 114 do código.
Foram registrados os seguintes
sinais
• N.0 349.305 Carol - classe .
33 de Imobiliária, Architetura e
Terraplenagem "Carol" S. A. De acôrclo com o art. 121 do código.
N.o 377.958 - Companhia
Brasileira de Rodovias CBR classe 33 - de Companhia Brasileira de Rodovias CBR - De
acôrdo com o art. 109 n. o 2 do

Foram registradas as seguintes código.
marcas
Foram registrados os seguintes
nomes comerciais
N.o 322.650 - Special K classe 41 - de Kellogg Company.
N." 90.630 - Parquet Paulista.
N." 333.085 - Agra
classe
8 - de Agfa Aktiengesellschaft. Ltda..- de Parquet Paulista LiN.o 336.219 - Rosas de Capri mitada - De acôrdo com o art.
•
- . classe 48.- de Bozzano S. A. 109 11.0 3 do código.
N.o 344.111 - Podboi S. A.
Comercial Industrial e . ImportaIndústria e Comércio - de Podbot
dora..
.
S.
Indústria* e Comércio N.° 344.428 - Pra - classe DeA.
acôrdo com o art: 109 11. 0 2
de Malharia Pra Ltda.
36
N.o 350.281 - Track Roller - do código.
classe 7 -.de Peças e Acessórios 'N." 344.321 - Rivema S. A.
Veículos e Máquinas -para Tratores Track Roller Ltda. Ribeiro
de Rivema Ribeira Veículos e
N.° 350.378 - Trifos 37 - Máquina's
classe 2 - de Cia:•Riograndense art. 109 n.o - De acôrdo com o
2 do código.
Cn Adubos "Cra":
N.o 377.761 - Alimentos Se'e•"'. 334.427 - Rancheiro
• • - C.e Roupas S. A. cionados Amaral S. A. - de
.:... "Roupas Profissionais". Alimentos Selecionados Amaral
N. 365.884 - Giro Conterei --- S. A. - De acôrclo com o art.
classe 21 - de Browne Indústria 109 n.o 2 do código.
e Comércio Ltda. - Com excluForam registradós os seguintes
são de câmbios.
•
tituios
N.o 365.835
Gyro Copiar -classe 21 - de Browne Indústria
N.o 348.288 - Bar e Restaue Comércio Ltda. - Com exclu- rante
Paratodos •- classes 41 são de câmbios.
- 43 - de José Alves - De
N.o 365.885 - Gyro Copter - 42
classe 21 - de Browne Indústria acôrdo com o art. 117 . n.° 1 do
e Comércio Ltda. - Com exclu- código.
são de caixas de câmbio.
Restauraçâo. de processos
• N.° 367.783 - B-27 - classe
3 - de Laboratil S. A. IndúsN.° 343.886 - Polifoto - clastria Farmacêutica.
se 1 - de Ricardo Stanzione N.° 369.087 - Ferchi - classe Concedo a restauração.
50 dè Representações Ferchi
N.o 357.370 - Pindopoy Ltda.
classe 43 - de Pindapoy Soeledad
N.° 369.097 - Augus - classe
•
Anônima, Agropecuária, Indus50 de Comercial Importadora- e trial y Comercial - Coni Mo a
Exportadora Argus Ltda.
restauração:
•

' IN

•
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Restauração de 11.0711e cOmecia.?'mônio Nacional - Em face tio
Anote-se a desistência e ar- •• N. 420.047 - . Ecil Eswicias
clustria Ltda. - arquive-se.
ad5.4/4.
ÇalVE-Se o processo....
N.° 362.771 - Transportes reg.
N. 247.442 -é.- Lurgi
Clube do DiScO
Tomaselli Ltda. de Transpor- - .N.° 370.598
'Fur Warinetehnik
Ezigências
- arguiclasse
32,de
Rádio
'Nacional
tes Tomaselli Ltda. --- •Concedo Emprêsa incorporada ao Patria restauração.
N.o 37.974
N. 380.070 - Uuile Press .,'se_ • i- •
Cristoirao Comônio Nacional - .Em face do lombo
Lisboa - Cumpra a exi- at iopS - 'e rqn Ive-se ..repuld jazido ,
Foram indeferidas as seguintes reg: 165.998. .
N. 335.322 -• Predial ;11onte Real •
•
marcas
Nal 370.648 a--• No- Mundo da gêr*.ei.a. -233.236
- arquive-se republicado.
.'
F
ilentini
aa,
•
• Criança -- dane 32 --a de Eall- Fado Ltda.
391 '333 -.-- Confecções . Ca
N.0 319.621 a-Cumpra
a
exigên- prossiga-se rousiderando.poPileque -Diverclaa- tora Abril Ltda. - Em face do da..se 42 - de Bar Pileque.
•
•
ras como palas 'republicado.aões Ltda. - Em face do regis:- reg. 180.e/36.
W» 292.543 - Ferreira 1: Cia.
N. - 391.589 - Porcelana Real S.A.
N.0
.375.927
Barão
classe
,
Itro 152 522
.
.
Lt a. a- Pi• dste esclarecimentos.
a
urossige-se com exclusão do artigo
44
--de
Tabacaria
Barão
Ltda
• NP 323.497 - Sabonete Poços
N.° -345.2a -- Fratelli Vita In- gd`rada. Em
.face
do
reg.'
234.639....
•de Caldas - - classe 48 - de
1.
Comércio
•
INI.°
•
377.277
História . do Cu
dústria-S - A.
12a.. -39.11;r6o3süsig-T-sifi-acso;timeaxLe‘illIti4st
Murilo Ferreira Vivas - Em
mpra
a
.exigência.
Np 370.837
tn_,prêsa F- r.ig• b.. ..dos artigos grifados '1,epublieadd.
face do art. '95.- n.° 5 da código. Brasil - classe' 8 de Nilo Santos
N. 284.695
Fitin S.A. IndusPinto
•De
N.° 328.986
- Jangada
- clas-acôrdo . Com o • art ,,, /afica Niterói Ltda. •
0,Comareio
prdSsiga-se com os
n.° 5 do código.
• Cumpra •tria
se 36 - de Chapéus Vicente
a
exIgêncla
• e
'exemplares de fls. 13-15.
N.° 377.617. - Aula
classe
Cury S.- A. - Em face do reg.
NP 386.572
Yrae t'ereira N. 325.137 - \União Fabril Expor-'1
41221.857.
- de' Domingos .Ligu'or! &
eadoaa -S.A. (Ti a
Cia. - Em face dos registros Ara.nlia - CuMpra á exigência. o teimo 482.338. E)- - aguarde-se •
K° . 391.234 - Emprêsa ProNP -341.560.- Bandeirante -- ' 160.064 e 214.147. .
N. 331 ..500
Pirelli S.A. Comgresso de Auto Ónibus: S. A. - panhia
classe 41 - de Bertioline, FerN.o. 377.632
In ustrial Brasileira - aguard o- Rio - classe 41
reira aa Cia.. "Ltda. - Em face - de Fábrica
Carapra
erigênciaa
•
.
de-se o termo 391.732. •
•
de Balas e Doces"
N.o 357.213 -a-Alberto Dines do reg. 244.613.•
N. 345.5/3
Enrique Wendriner
• alitio Limitada - Em face do art.
Ragularize.o
adido.
-N.° 342.525 .
classe 41
Laelaaaaa - pcusuga-se • cum os
n.° 5 do código..
- de Marketa & Cia. Ltda. N.° 377.715 - Rio de Janeiro TrNecPker
re..I N
ell.1.1)31 19re."930(1°. -f11031115C.ari;it!e Cor373jr9pOr Em face do reg. 241.174.
.
tion KiarliMeYante&- classe 40 - de Francisco Paulo
.
poration - prossia:a-se com os exelnN.° 343 .. .790 Champion - • Laforgia - Em face . do art. 95 nho a exigência. ,
•
piares de fls. 11-13,
classe 6 - de Couro Moderno n.o 5 do código.'
• N. 367.25',Á - Farnircia e Drogaria '‘
S. A. -Em face do reg. 222.621.
Diversos
.
Jussara Ltdr. -( aguarde-se. '
N.° 371.725 - Alcazar-- clasN.° 350.415 - Imperial - se 41 - de Claudinier Vicente' dos
N. 307.352 - Calçamentos em Mo- !,
N.° 137.098 - A Imperial Me- sulcos Lisbrasil - Ltda. - aguardc-se
classe 41 - de Doceira Imperial Santos - Em face do registra
das S. A. Reconstitua-se o o termo .515.542. .• - Ltda. - Em face dos registros 145.712.: •
N. 338.405 - Representações Bergprocesso,
encaminhando-se
135-.-164 'e 141.659.
N .. ° .377.775 - Imperial N.o 350.461 . - Brasília - clas- classe 8 - de Carlos José Muller T. /a para exame do pedido de mor Ltda.' -., prossi g a-se com os . t i •
exemplcres
fls. 16-18.
alteração de nome.
se 36 - .de Marcos Ainhorn - - em face do reg. 149.954.
Industria Textil
•.N. 390.949 •
Svenska
.Ackumulatar
'AktienEm face do reg_ .215.124.
a 1juLtda .prossiga-se- consiN.o 377.834 - Pantera - ciasN.° 350.713 .= -Cima
classe Se 42 - Canesin & Irmãos - tolaget- Jugner --H. No pedido de- dei-ando brocados como brocados e •
apestila ida registro 247.933
16
de Construtora 'Cima do em face aio registro 165.983.
Nife
Brasil Ltda. - Em face do reg.
Terno sem alei; •eleitiani-Ee fitas e 1.111i35 ela." 2 I.
N.,- 377.336 - Coringa - clas- marca
a apostila.
•
160.022.
se -42 --a 'de Canesin & Irmãos -. - NP
Costellart - recov294.186 _- Indústria . de
NP 351.057 - Ciment BIoc
Em face do reg. 172.92.
Colcha ss Seleta Ltd.a. - Areaireg
da- marra M NS. ., Mirim-e:4 ,,
_ registro
classe 16
' de Ciment •Bloc
N.o 377.840 - O Americano - C
.
Ltda. - Em face do art. 95 nú- classe 40 de Sociedade Americana ve-ze o ,processo. ' ,
301.872 - B,idische Anili t.eeii
i . illied.o3B1d.9°.F3" ,0drIeis.:11\11c:vegourere ui inl d: rdeon
meros 5 e 16 do código.
de Colchões de Molas Ltda. - & NP
r i 11(1 es‘-'
Soda ' Fabrik Aktienges.eksch aft pacho que indeferiu
classe Em face do reg. 157.600.
o registro do
N.°- 362.334 a- Gondon
' Aguarde-$e a solução do pe-termo :162.228 marca Gloria de-Baci.
a
42 - de Destilaria Gordon Ltda.
N.° 377.352 -- • Sanitas Ri Ui _.
.
Ata Fidelidade', clasze 33 - lido 'de .transferência' do registro
- Em face do reg. 245.352. .
N.° 363.310 - Meei - classe de Maacyr Junqueira Leite - De internacional n.° 62.679a. •
processo s
' NP 315.136 - Indústrias-Textis a Fa icAr
an'
qui2Inpreolicie°" d Parbu
36 - de Meei Modas e confecções ao:srdo com o art.., 125 n..° 1 do Alph
su
asol.e:laci(?..
.
os
aee
x
m.
S.
A
pl
a
r
.
es
ro
s
e
P
e
f
s
s
iga-se
como
-7-tis'
arquivad"'
•
Ltda. - Em face dos registros código. TransN.
263.952
Agènrin
de
1,,
27-29.
N.° 377.929 Gostoso clas250482 e 250.483.
- N.° 319.749 - Ma
1 " 300.363
, a us Manufa- r""N..
'YPira/1 ".-I'td•'''
'NP 369.025 - Ipê - classe 26 se 41 - de Ourinhos Industrial tura
a).tatai :.;..a.. Euge-de Indústria 'Paulista de Em- e Comerciai de Óleos vegetais - Brasileira de . Agulhas S. A..
Foi
mandado
.
prosseguir
na
a.,11;
n
.n
.lansA.d0n5's111balagens Ipê Ltda.' - Em •.fac Ltda. - Em face do art.- 95 núistrPaa‘laii)fijad(k'turtituegi;»do
classe 10, .artigos na classe.• , oastoaio Ltda.
.
do 'reg. 162.033. •
mero 5 do código.
N.o
32
5.013
--•
m
Manuel
Coiubus
Co
Caa
N.° 369.037 - Sé - classe-41
N.° 377.931 - - Ourinhos - mareia/ e I
• 1
m
tenNo..
:130.856 --portadora' Ltda.. 'Augusto
. LeuaSé Ltda. classe 41 de Ourinhos Indus, de Lanches Café.
Industrio
de
Arteia,
N.
343.460
o têrmo 2
50.793.
trial e Comercial de óleos Ve- Aguarde-se
- Em face do reg. 152.107. •
N.o 325.270 -- , Landmann Fi- t os de Borra.cha"Realtex Ltda.
- Em face do art.
N.° 369.058 - Platina -• classe getais
lhos & Cia. Ltda. - Prossiga-se ' N. 344.006 - Jandorno ,&-I r m5 ,.n -,
de Padaria e Confeitaria V3 n.° 5 do Código.
41
classe com os exemplaras , de fls. 14-16. 1--1 7a. " 344.9 a0 - Saia
ia ti: Lia.
Em face do' reg.
tt Vai,
NP 377.941-- Hi Fl
Platina Ltda.
N.° 335.481 -, Companhia N. 345..905 - .Perfumaria Lardet
de
Mangrel
Indústria
e
Co247.214.
Propac Comércio e Indústria - Lata.a.
N.° 369.052 - Brasil - classe mércio Ltda. - Em face do a.rta Prosiga-se com os exemlares de Ni 350 .284 -- prganizaçã o Grrssara
5
do
código.
95e
aao
de Farmácia Brasil Ltda.
3
fls. 16-18. • - •:
.
' - Em face do art. tt- 5 n.° 5 do 1%31 indeferida a seguinte insígnia, N° 341.098
- Genaro Ming, AIN
I
U.ie3
t
851111
0
- 43id-a.-Iri'" Carneiro
Carnro
1:1'`..
código.
N.° 356.281 - Civia - classei Pores - Prossiga-se com artigos
N.o 370.427 - A.demetai - 23 - de Banco CiviaaS. A. ..-.; na classe.
. _
•
classe 11 de Artefatos de -Me. N.o, 362.515 ..- -Transportadora f':
I 1 133t:)a:(;. u2.".53s8asSa7 .-:-.C"liatlieclillatailni'lotel(:edi.:114dte''
face
dos
rega.
221.109
e
Em
tais Ademetal Ltda. - Em face
',
Rodoviarra 6.503 Ltda. - Ar- fuoportadora de Equipamentos para •
24a
734.
da reg. 186.336:
•
.
quive-se. - .
•' .
Motores Ltda. ,
N.° 370.-551 -Presirlaa de Ma- Foi indeferido .o. seguinte nome N.O . 429.639 - , rilergenthaler
Ovidio Couto 11:t r'
lhares - classe 32 - de .Radio
- • comercial ,.
Linotype Company - Prossiga-se .N
. . 35
353.0"
---u
.
Nacional Empresa Incorparada
hu:ka: 3.630 - Comércio e Indstria
- 356.279 - Banco Civia S. fichando-se na classe 11 em face Fluminense
Alirnen tteio‘
de
Produtos
ao Patrimadnio Nacipnal - Em A.NP
dos
parafusos
e
por
se
-tratar
de
'--- de Banco Civia S. A. .
face do reg. 152.948.
„
e prorrogação. . •
2
- 3.;so. Industrio," de CIT t .' i• a-Liga...35
nt.a. Em face dos. regs.21:109
N.o 370.562 -..Quando da
N.o 344.434 • .-a- 'F'-. Rebeechi ria Schaaf Ltda . . • • •
.
de Rádio 244.734. --..
•.n
o Brasil - classe 32
,.. ,
Ltda. -. Aguarde-se os têrmos
353.751 - Industrio de Calai- .'
Emprêsa Incorporada Foi NI:deferido o seguinte .titulo 115765 e /15.76 - Renublicado. ria.N.
Schaat Lula.- ,
ao Patrimônio Nacional --, Em
N. 352.727 - U.S. Vitarnin G:
N.. 353:925 . -' Mu :Rimos- C...our.:
N.° 368.949,- Garagem*Benfica Pharmentical Corporation - aguar- cio e Representaç6e7;Auto Peças Ltd.4feae do rzaa. 165.113.
classe 33 - de Garagem Ben- de-se o termo 349.502. , , .
,Parada de SuNa 376.579
N. 355.816 • -.• s.n.L. SociMade cessos Antigo:a . classe. 32 de fica Ltda. - Em face do registro N. ..-a9.059 - Adelino Leoni Ir- l'i-bnizadorr Ltda
mãos
',.Ltda.
'aguarde-se
republiN .556.016 --` OttobM 11 i (T.nst a ..n:, !
IIICCif.193.727.
;
Rádià Nacional, Eraprêsa.
cad.' . ....
.•.
1 ,,'
Saruldi.
.
poracl . ao Patrimônio-- :Nacional
Desrstênctas de nroéeSscrs
N. 387.038 - It aleip . Ininc..riação
N. -856-.553 - Raiar r Pane/ar:10 'tl•
em'
face
do
rege-459.442)
s
-a
+'
.1 .. •
Industria e Comercio ., de Perfune 4 •Ilairna L ttla ,. :-,
.
itii,ií,..3
"370,1(1,-!: `-cfranciNd a Vida • S.- . N. de Tecidos VoteX '-' De- Ltda -1 : ,- --.irouive-se i;euutilic,ado:1 •
N. :;54.830 . •-' ...-,ou,,-1.;rii 12,i
a
•
desistência
:1
ciara
claP
tênia°
,
az..
4
.
1
4,
95
,..
.
"-1
._..
i".
.
Ir
.
"erwirese
r
.
1
,e
a
s
.
d
.
a
a_
:
,
s
i.
,
.t
,
...Frir
„k4.51.
N.
)'4
,,,i,..t,,t...5:
. de. R-4,16 -Nagiona.1
a. ,.,
sa,
-- f.,- 'ç l"
o 11?..- argui\
e j se . - .
Emprêsa Incorporada 'ao Patria á . 2
Alimentei Nato. •
-

e.
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•-•
N: 358.613 - Imprensa Metodista. • Empresa Nobre Ic Publicações (junto a marca n. 248.347) - SatlsN.. 392.480 - Jiri Steinhilbcr N. 358.920 - Rudolf Hofmeister. Ltda. (transferência para o seu nome faça eiyitcla.
Satialaça, exigência.
N. 359 ..306 - Raymundo Expedito da Marca. Revista . do Contribuinte
E.R. Sgssibh & Sons S.A. Pro(lu r;s2
N. 392.481 -:- .Casa 'Nisch Mona%
Archer da Silva.
Fiscal n. 232.301) -- Anote-se a Químicos Farmacêuticos e Biologicos Ltda. - Satisfaça eixgência.
'N. 359.1312 - Joaquim Inojosa de transferência.
junto a marca n. 249.459) - Satis- , N. 392.485 - Abrasivos São Paulo
Andrade.
Carvalho Leite Medicamentos S.A.. laça 'exigência.
•
"
A . ---•-• Sa tisfaça exigência .
N. 359.827
Berta Atina Schlesin- (transferência para o seu nome da . inércio Ltda. (junto a marca n. 5 .N.
392.491 - Abrasivos Nordestes
ger & Cia. Ltda.
marca São Lucas n. 40.761) - Ano5Iobil Oil do Brasil Indústria e Co- S -.A. - Satisfifea exigência.
• N.
361.140 - Auto
Mercantil te-se a Ira nsférência pagando a taxa 250.204? .s-- Sal isfaça eznncia: .
N. 392.509 - Cisdal Industrial de
trimaltunse Ltda.
devida 200,00.
Motores Maritimos NautiCa Ltda. Saneamento Doméstico e Agraria
N. 361.711 -"Acordeões Soprano
Brinque & Vantura Ltda. (transre. (janto a marca termo 174.085) .-- Ltda. .- Satisfaça exigência.
Ltda.
rência para o seu 'nome da.s marcas
ça exigèneie •
N. 392.505 - Comercial e ImporN. 361.770 -.Alfredo Luiz -Pinto Pavão n. 169.4()7 - Zefir n. 207.915 satisfa
Soc. Algodoeira do Nordeste Brasi- tadora Reverte Ltda. - Satisfaça
R ndrigues
berby a . 21.1 , 231) , ___ Anotem-se as leiro S.A.- (junto a marca termo exigência.
N. 361.96n
jamil Miguel Ajuz. transferências.
n° 392.419).
N. 392.555 - Fr:inales Ltda. N. 362.967
Sylvio Massaro. •
. Indústrias Itapliael 51usetti S.A.
N. 60 911 - Rodrigues D'Almeida Satisfaça exigência.
N. 363.381 - Galvanorate Itaqua -(pede para ser abolada na marca & Cia.
- Satisfaça exi gência.
N. 392.55e- Sociedade Agricola o
Ltda.
Epeda n. 93.626), ' a alteração de
N. 386. 1 64 - J. A l meida Repre- Coniercial Sirinba Ltda. - Satisfaça
N. 363.652 - Jeremias Gatti..
nome) - Anote-se a alteração.
sentações Ltda. -;-. Satisfaça eligèn- exigência.
N. 363.677 - Editora Amajarl
SilerdieCk S.A : Charutos e Cigar- eia.
•
N. 392.558 - Ilemisferio Passagem
Ltda.
rilhas (transferência para o seu nome
N.:' 388.534 - Germano Chiochetti e Turismo .Ltda. - Satisfaça exigènN. 363.761 - Laborquimiaa For- da marca Royal CluL n. 210.354) - - Satisfaça
as duas exigências.
mace:11kt: Ltda.
-Anote-se a transferência.
N. 387.797 - Alvaro Brasil - Sn- chi.
N, 392.567 - Santa Rosa Agricola
N. 363.802 - Albino Bassoto &
•
Destilaria Vitoria Ltda. (transfe- t i s faea exigência.
e Pastoril S.A. - Satisfaça exi gênFilhos Ltda. •
rência para o seu nome do sinal de
N. 392.153 - Ileurigue Victor I.age eia.
N. $83.884 - Scatti . & Cia. Ltda. propaganda J.A.S.- n. 255.824) - - Satisfaça exigência.
N. 392,634 - 392.635 - Cia. PaN. 363.910 - Padaria e Confeita- Anote-se a transferência.
N. 392.154 --Henrique Victor Lago lermont Industrial Industria de Perria Savoia Ltda.
Pignatari Administração Indústria - Satisfaça exigência.
fumes e Artigos de Toucador - SaN. 361.620 - De Faria, •& Cia. e Comércio S.A:- (pede para ser anoN. 392:155 - Mercadinho do Erni- tisfaça exigência.
Lida.
toda
na
marca
P
a.
136.457
a
alteralio
Comestiveis
Ltda.
-,-Satisfaça
N. 392.637 - Cia. Editora PlayN. 364.889 - Companhia Brasi- ção de Nome) --Anote-se a alteração eixgência.
ptint .- Satisfaça exigência.
leira de Trrustiartes e Turismo Co- de nome. •
N. 392.156 - Pinkus Wildman. N. 392.640 -- Samuel Nathari Gani
bratur.
Engenho
São
Gabriel
Ltda.
(transSatisfaça
exigência.
.- Satisfaça exigência. •
N. 364.890 - Companhia Brasi- ferência para o seu nome dá marca
N. 392.160 - Fábrica de PtiSei
•
N. 392.659 - Victor C. Portela
Iara de Transportes e Turismo Co- Tikir
it. 244.959) - Anote-se a Tijitea . S.A. - Satisfaça exigência. S.A. Representações e Comércio brai or.
,
transferência .
.• N. 392.171 - Apex Industrial S.A. Satisfaça exigência.
N. 365.915 - Joagnim Custodio
.
.
Antonio Elias Moyses .e Fenda - Satisfaça exigência.
N. 392.668 - Leoa Feigenhaum Gurnririies.
N. 392.191. - Helio Filgueiras - Satisfaça exigência das seções.
Elias Mosca (transferência para -o
N. 366 272 - Rolamentos, Esferas sem
nome
da
marca
Fábrica
de
Massatisfaça
eige'neia•
N-.
392.709 - Pctrac Peças para
•.•
e BrOCRS It. E. 11. Ltda.
s:a Alimentícias Vara Cruz n. 139.596
N. 392.199 - A Quimica Médica Tratores e • Acessórios Ltda. - SaN. 366.292 - Raul . de 51e1u.
Farniaceutica Ltda.- - Sa tisfaça exi- tisfaça exigência.
N. 3613.456 - Antonio Soares Ver- Vara Cruz 31. 151.362) -. Anotem-se gência.
as transferências. .
N. 392.721 - -Lidovino rantinelli
veies .
N. :392.3-19 - Eitut's Confeitaria -. Satisfaça exigência e prossiga-se
V o i g 1.1 a n (ler Aktiengesellschaft
Artifon & Cia
N, 366.631
In_ e Frios Ltda. =-• Satisfaça exigência. Coltt exclusão do r rlign gritam,.
N.- 369.707 - João Evangelista de (pede para ser anotada na • marea•
N. 293.363 - 392.364 - ind. de
ternacional n. 89.394 liberada pela
N. $92.723 - Time Nestle Co. Inc.
Oliveira.
do Brasil S.A. a ai_ Bebidas e Conexos Busso Brasileira - satisfaça exigência. •
N. 367.150 - Representações Cen- agede do Banco
nome,
processo
46-59)
Ltda.
Satisfaça
exigência.
teração de
N. 392.724. - 392.726 .*Time Nestrona I.tda.
•N. 3 .11.016 - Importadora de Pe. ile Co. Inc. - Satisfaça exigência.
N. 367.517 - José Dias Campos. Anote-se a alteração de liame.
Santa
Clara
Ltda.
satisfaca
ças•
General Anilina st Film Corp.
N. 392:730 - Time Purduc FradeEpol Editorial PonN. 367.526
(transferência para o seu nome dá exigência;
tes Ltda.
N.'
359.289
-,-Casa
Geuin
de
Las
jialeçtoigélni
eCx citicar.ndtinni Ide.-. S411"
Açougue Reliqua da marca internacional a. 65.298 marca e Linhas Ltda. - Satisfaça exi g
N. 367.530
ên- • N. 392.7:13 - I.ever Brothers Port
Speede proc. 29.74-61Anote-se a
Casa Verde Limitada.
eia.
.
Sunitglit
Ltda., - satisfaça exigènRevista do Comércio t ransferência.
N. 307.606
N. $91.086 - Antonio de Souza eia,,.
Farbsverke Hoechst Aktiengesellsde Cr fé do Rio 'de Janeiro Ltda.
- Satisfaça exigência. '
N. $92.25- Tio Nestle Co. Inc.
N. $67.520 - Industria de Móveis chaft Wormals -Mcister Li-CillS S; Ferreiro
N. 391.905 - Sorel Comércio e - Satisfaça exigência.
Bruning (transferência . para o Seu
Jaçana Ltda.
N. 392.746 - Mis Inc. - Satls.Ltda. - Satisfaça
N. 367.858 - Brinquedos GLapore nome das marcas Glutofix n. 63.821. Representações
- Biblase n. 63.822 - Glutofix n. exi g ência. das seções. -faça as exigências.
•
Ltda.
N. 391.775 -- Soc. tinido de. LatiN.. 392.749 - Gentile Argentina
N. 367.887 - Bar e Restaurante 63.836 - Biolase n. 63.857 - Glutofix n. • 61.198 . - GlulofiX n.- 67.226 cinios Ltda. - Satisfaça exigência. Quiinica Sociedad de Responsabilldad
rafe Ltda.
- 392.261 - Massari Limitada - Satisfaça as exigências.
N. 367.891 - R G A Rubber Pro- - Aluna n. 7.0.050 - Anotem-se a gN. 392.260
transferências. Quanto a marca in- S.A - - Industria de Viaturas - SaN. 392.750: - Vilia Sociedade de
dutos de Borracha Ltda.
.
marca
Ozaphan
tisfaça
exigência.
.
iidade Limitada . --7. Satls.fIlresa
c
Scliin Youssef Kha- ternacional 62.508
N. .367.964
N.
391.899
Barreto
&.
Barreto
exigência.
proc. 12.588-61 - Satisfaça exigênlili.
Satisfaça
exigência.
,
N. 392.751 - Natalio Francisca
N. 365.352 - Fabio de Agular eia.
N. 392.065 - Central • de Móveis Salvatorl e Esmoei Jesus Esjaitti Goulart Filho.
Exigências:
Ltda.
Satisfaça
eigxência.
Satisfaça
'exigência.
,.,
'N. 371.855 -• Tancredo da Silva
N. 892,763 _ José silveira Invina,
N. 392.097 - A Representai ne.
Pinto.
...Sko Paulo Alpargatas S.A. (Junto prcsentações c Publicidade L i d a : -,-- - Satisfaça exigência:
N. 372.091 - Faria & Irmão.
a patente priv. invenção 41.387) - Satisfaça exigência.'
N. :192.766 - A. Pinto Teleira &
• N. 372.581 - Comércio .e Indas- Satistaça exigência. ' .
N. 392.370 - II. 'Silveira &.. Cia. eia, .--- Satisfaça exigência.
Pol Ltda. .
' Resina S.A.- Industrias Quimicas _ Satisfaça eixgência.
N. 392.769 - Auto Capas Huracan
Isaura Assumpção (junto a patente n. 44.706) - SatisN. 383.201
N. 392.406 - Julia Adriana da Ltda. __. satisfaça exigência.
Sclimidt & Cia.
faça exigência.
Rocha
Miranda
Satisfaça
exigênN.
392.770 -.A Agua c Luz São
N. 373.695 - Bemorcira Máquinas
Confeitaria Santa Cruz Ltda. eia.
Paulo S.A. Engenharia o Comércio
S.A.
(junto ao titulo n. 70.164) - SaN. 392.417 - lhe Nestle Co. Inc. - Satisfaça exigência.
N. 374.369 - José Jimenez Penna. tisfaça exigência.
..
N. 374.907 - Teclegam Verdatex
N. 392.772 - 392.773 - A Veloz
Dias Garcia Importadora S.A. - Satisfaça eigência.
N. .392.427 - The Standard Motor S.A. Comercial Industrial e Impor-Ltds:
(Junto a ' marca n. 79 - 622 ) - " tis- Co. Limited - Satisfaça exigência. tadora --s . Satisfaça exigência.
N: 371.920 - Comercial de Ferro faça exigência.
N.- 392.429 - 392.430 - 392.431
N. 392.907 - Turex Turismo-Ltda.
Monte Serrai Ltda. - Arquive-se os
The J.B. Williams Co. Inc. (junto - 392.435 --; 392:436 - 592.437 - - Satisfaça
exigência.
processos.
a marca n, 132.114)
- -Satisfaça
exi392.433
392.439 - . 392.440 . - , N. 392.914
- America Pereira dos
gência.
392.441 - 392.442 - 392.444 - Santos - Satisfaça exigência.
Time J.B. Williams Co. Inc. (junto Labs Farmaceuticos Exactas S.A. N. :392.916 - Augusto da Fonseca
Divisão Jurídica
a marca n. ,201.406) - Satisfaça Satisfaça exigência.
exigência.
.
exigência.
.N. 392.464 - A.N. Abreu Comér- - Satisfaça
N. :192.917 - Augusto da Fonseca
• The J.11. Williams Co. Inc. (judo cio c Industrial de. Cereais Ltda. Expediente do Diretor
- Satisfaça exigência.
a 'marca n. 215.796) - Satisfaça exi- - Satisfaça exigência.
Dia 23 de janeiro de 1962
Agência.
N. 392.728 - The Nestle Co. Inc.
Diversos:
Time J.B. Williams Co. Inc. (junto - Satisfaça exigência.
fransferencial o alteração de nome
a.marca n. 204.346) - Satisfaça exiN. 392.465 - Teresa Cardoso CaMarte S.A. Industria e Comércio
de titular de processos:
gência .pedido de
-- Satisfaça exigência.
(no
de contrato
nenaaverbação
Notificações - São convidados os
(Jnion Barbide Corp. (junto a
.392.468 - Prothoplast A. G. nas marcas n. 78.246 n. 152.409 n.
requerentes abaixo mencionados a marca n. 176.065)' - Satisfaça e,xi- .. NSatisfaça
exigências das seções.-. 173.980 n. 184.912
n. 206 . .804 n.
comparecerem a este Departamento a gência.
N. 392.470 - Cely Regis - Satis- 218.138) - Anotem-se as roseisões
fim de efetuarem o pagamento- da
The Sydney Ross Co. (junto a faça.-exiaénefa•
de contrato de exploração a favor de
taxa de transferência ealteração de marca n. 245.437) - Apresente ali, „ N.° 392.471 - Orlando Messiaa - Marte S.A. Industria e Comércio,
nome dos mencionados processos:
cimo.
s atisfaça exigência.
The J. II. Williams Export. ComEngenho São Gabriel Ltda. (transUpjohn. do Brasil Produtos Farma- N. 392.472 - Jiri Steinbilber - pany (no pedido de averbação de
ferência pare o seu nome-da-marca duticos Ltda. (junto a marca n. Satisfaça exigência. ,
contrato nas marcas n. 96.854 Tikir n° 216.330) - Anote-se a 246.720) - Satisfaça eidgència.
N. 392.474 - . Cotonificio Nossa a. 71.649 - n. 83.907 - a. 84.544
transferência (republicado por ter
E.R. Squibb It. Sons S.A. Produtos Senhora dos Remedios S.A. - Si- -- n. 94.886 - n. 94.981 - n.
sa ldo gomo Aguarde-se),.
Químicas Farmacêuticos e
ologicos tisfaça exigência
. 101.0431 - Arquive-se o , pedido . de
.
.

jn
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calçados
sivos para industrio
Eletrônica Indüstrial S.A. - Reèlesse: 28.. :
correndo do despacho que deferiu o
-• 1;.-392-.653 Schoeller Bleekmenn
a.° 99.485, privilégio de invenStahlwerke Aktiengelbehaft .-. Satis- termo
ção, de Issao Tamaneka •
faça exigencia
County Lobo:atará Limited ReN. 392,660 -- e Victor C. Pottela
S.A. Representações e Comércio - correndo do despacho que deferiu o
Prossiga-se- com o pedido também na termo n.° 199.879. de Abrasivos Bom
classe 33.
Bril S.A.
N. 392.670,-- 392.671 - 392.672 - Rochkwell Standard Corp - Recer
392.673 - Editora'Abril Ltda. Prossiga-se como -indicado na S. Pes- rendo ' do despacho que deferiu o termo u.° 359.8481, marca Le Roa. de.
quises.
N. 392.763 - Tecidos 'Palerma Mecânica. Le Roch Ltda,
Ltda. - Prossiga-se . considerando
Philip Mordi Incorporated - Reco:substiluida a exekessão artigo, per rendo do despacho que deferiu o tergênero de negócio e inexistente a ex-

Tamínato - Pontos pnblicedos em /9
de janeiro de 1962, depanitreo em 30
de abril de 1941.

•nn••••101-

averbaçãe por falta de cumprimento
de -exigência e da declaração de f13.
e guarde-se o processo.
Vitpunetrin Coup:any (no pedido.de
all e' reeã o de nome da marta 112
1lo.481) - Arquive-se o pedido por
Mita de cumprimento de exigência e
ettiere..e-ee O prcceeso,
The 1.1l. • Williams Export. lie.
.(no pedido .de averbação de coldre to
na marca ii. 95..662) . e-- Anote-se a
ilesisténcia de • anotação . de averbação devolvendo o certificado mediante recibo..,
The dile Williams Eport: Co. (nu
pediduede ilVerlsWit) de contrato 1}a
mui Ca nr 93.427) - Anote-se a desistência 'ao pedido de aeerbação devolvende-oe o certificado. mediante
recibo. •The J.B.- Williams E p ort• :Co. (no
pedido de averbação de contrato na
merca n. 100.930, - Anote-se a deeistê"ncia do pedido de averbação devtdvendo ed. ° certificado mediante
recibo-.
'flie • .1.13. Eport Co: (nu
pedido dei averbação 'ele. contrato da
.marca n. 101.442) -, Anote-se •a desistência do . pedido de averbação devolvendo o certificado mei/lente recibo. •
N. 392.172 - Apex Industriai S.A.
-'Prossiga-se com . exclusão cie ferro
de paralama e gon g os de carruagem
classe 11.
N. 392.173 - Marcon . Dal Zotto
Cia. Ltda. =Prossiga-se com exclusão de máqgioas. batedeiras classe 6.
N. 392.175 - A.J. Itenner S.A.
Industrie do - Vesturirio - Prossiga-se
•com exclusão de impressos classe 50.
N. 392.177 -- Rubens Gonçalvee
Leal - Prossiga-se com o pedido
-também na classe. 25.
N. 392.197 - Destilaria' Medellin
- Prossiga-se considerando
substituida a epressão . cognec por
conhaque.
N. :392.461 -- InfrIsal •ledustria e
Comércio' de Prixos e Ltda. --e Prossiga-se na classe 11.
N. 392.502 . - Fábrica de Reloglos
Oro Ltda.• -.- : Prossigaose com eclosão
de partrs . integrantes classificadas
,e•
pela matéria -prima.
N. 392.504 Fábrica de lielógius
OTO Lido. -- o Prossiga-se com eclosão
de partes- integrantes classificadas
peia matéria prima.
N. 392.506 -'Comercial e imp or
.Lata. --; • Prossiga-Se-tadorRev
'com exclusão de barrinha.
• N. 392.512 . - :392.514 - 392.51a
392.527 - 392.528 e- 392.530.392.536 - 392.551 - Sociedade Agricola e Comercial Sirinha -Ltda. Prossiga-se: com as estiem-3es iredicodas pela S OPeseuisase
N. .392.563 - Wiebita Chitas Inc.
-- Prossiga-Se cem- eeelosão de vedações retatóriae .• hidráulicas desse
. •
n° 31.
N. 392'.591 - instituto Carioca de
Biologia - Prossiga-se como peditio
também na classe. 20.
•N. 392.617 - Antonio Rodrigues
D'A/meida - Prossiga-se com o_pé.
dido também- na .chisse .16.
. - 392.623 - Publicidade Remias
Ltdr.. - Prossiga-se como indicadona S. Pesquisas.
• N. -392.628 - Rodrigues I.PAImeida
Comercio e Industrio S.A. - Prossiga-se com a exclusão indicado na

pressão . marra constante dos exemplares... .

NOTICIÁRIO
-

Oposições e,
Indústria
.
de Móveis Ita Ieda; •
Oposição ao tênue M° 78;231, ptiviléelo de invenção.
- A invulnerável- Brasileira S.A. Por-

tas o Estruturas Metálicas e- Oposição a.3 termo n9 90.244, privilégio
..
ele invenção. .
V So-. Incites- trias e Comércio Luiz. X
ciedade Anônima .--- Oposição ao termo ri.° 95.599, privilégio de inVene-! •
ção.
Móveis Paschoal Bico ' S.A. ---:
Oposição ao têrmo n.° '995599,,priyie .
légio de invenção.
. S.A. Moinho Santista Indústrias Gerala --: Oposição ao têrino n.° 96.035,

privilégio de invenção. -. A Invulnerável- Brasileira S.A. Por:- '.. -e Estruturas Metálicee - Oposiçao no- termo ' n.°, l0a.513, privilégio
de invenção.
.
Soutieos e Cintas Darling: S.A.
Oposição„ao
ao termos . n.° 101 - .821 privilégio 'de invenção.
.-De-IVilllus Comércio e Indústria de

Roupas S.A. e 7-.. Oposição ao ténno
a.° 101.822, privilégio de invenção.

A Invulnerável Brasileira S.A. Portas e Estruturas Metálicas - Oposição eo . terneO ri.° . 102.765, privi:eégio
. . _,
de invenção.- ,
. American Cyanainid : Co - - Oposi-

ção ao termo ri.e 78.044, privilégio

196ã

O têrmo n.° 50.401, modelo de utie
lidade para 'Aparelho iedicador dos:.
lugares vazios nas -soles de Cinema d.'
cutras" - De E4o Monachini e44
Pontos- publicados eto 19 de jarielro

de 1962, depeeetedo em '11 de junh0
de ,1959. -

'

O termo n.° 82;444, privilégio
invenção para, 'Aperfeiçoamentos em
armações de Olaia:as principahr.ente' ere
mo n.° 360.493. marca Comendador, pés de . suporte para as mesmas". eee
De -The Harvard Manufactruring CO
de Cie. de Cigarros Sinimbu.
--,
Pontos publicados em 19, de jancirO,
Recon-endo
do
vo l-Ieitg Vaccani •
•
despacho que deferiu o termo 37.2.200, de 1962.
marca Sedalis, de . instituto Pinheiras .•O. tânno ia° 106.228. privilégio i1e'
invenção. para' "Aplicação ine caractee
Produtos Terapêuticos S.A. Laboratórios Leite de Rosas S.A. res' tipográficos e desçaliás sôbre care.
-- Recorrendo do despacho que- deferin Voes e objetos ,Outros" - De Frederiek:
o termo 377,369, marca Pó Com- Wilson Macirenzie Pontos publie
pacto Quatro Rosas La Rocha de • cados Clil 19 de - janeiro de 1964'
- termo . n.° 115.682, desenho
BOzzano S.A. C.Omercial Industrial e
_
dustrial para "N&° . e o.ieinal"
Importadora.
Dd
• Laboratórios Leite 'de Rosas S.A. alto -ornamental para tecidos"
- Recorrendo do despacho que defe-, S.A. Indeistrins Reunidas F. Metarate
- Pontos publicados em 19 'deo jae
riu e téroao re° 377;370. marca Quatro
Rosas La - Rochel de 'Bozzano 'S.A. micro de 1962.
",.
(3 termo-1o? 124.206, modelo ladosComercial, Industrial e 'Importadora. .
Produtos Alimentícios Lieliciceeo Li- Iria! para • ''Configuração externa
mitada - Recorrendo da despacha que injetar de óleos para bomba' lubrifica.
indeferiu o termo n.° 351,116, marta doca".,-- De Fábrica Nacional de Atese
sonos para Lubrificaeão Ltda .: - PonPad Delicioso.
Produtos Farmacenticos- Sinses 'do tos publicados em • 19 de janeiro
Brasil S.A. - -Recorrendo do des- de 1962.
.•
pacho que , indeferiu o termo 341.745, ., O térino
124.-,295. modelo Maus:
marca Mecamina.
trial para "Bidet"
De Ideal .Stane
Mineração , e ludieetriá Étda - Re- dard - Nulos publicados cru 19 ,
correndo do despacho que indeferiu o janeiro de 1962, depositado era 18i,de
termo - n.° 352.807, marca . Cindi.
--novembro de' 1960."
Casa Luzes Ltda. - Recorrendo do -O termo, n.° 124.922, modelo induee.
despacho mie indeferiu o térreo nú; trai Para "Nava, e Crigiuzi embalagem
mero -360.739, marca Luzes.
de apresentação de pipocas pzensades*.
Sociedade 'de Imóveis e RepresentaDe Produtos Alimentícios Crispe
ções Ltda. - Recorrendo do despacho tes Ltda. - Pontos publicadas em -19
que indefcriu o . tfrmo ri." . 364.969, in- de janeiro de 2962.
1.4
sígnia Slrel..
•
cé térreo o.° 125,092, modelo inclui.'
Tupy Miguel Ceifai e Elias Mtguel trial para "Cubo- de roda" -o De The
Caifat - Recorrendo do despacho' que Bendiz Corp - Pontos publicados .'em
indeferiu o terno n.° 365.976. titulo 19 de janeiro de 1962, retifico . oefinai
São Miguel.
do I.° pontos: ... nu mais coces
Tavares de Soara
Cia: Ltda.
teastaates.rf
Recorrendo da despacho que indeferiu
terra n.° 85.503," privileg-ie.;o- térino n.° 367.936, marca T. S.-. ialvenkão para 'Retos de apêretce par$
• Cimbra Cia. Industrial Minas B.-asa a prensagem de vidro -, De Pittebiirgli
-- Recorrendo do despacho que inde- Rate Class' Co e* Pontos publicados
•

-

de invenção.
e .•• •
Edgardq de Bareos C./are - Oposição ao. téerno n.° 103.452, privilévio
-de revenção,.
.
363.281. 'marca Cem- eyll 22 de janeiro de 1962.
•1
: Plásticos Iciale Ltda. - Oposição feriu o tênno n.°
. e
O tênno n.° 85.925, modelo
aci termo n.° 110.830, modelo de uti- bra.
José Sanches
Recorrendo do
lida& ..
, •
,
Iidade para "Uni suporte escarnoteaver
.
Empresa . Brasileira de . Relógios Ro- peão que 'indeferiu o " terrae 368959.. para cortinados e mosquiteiros"
De
Lauro. Oberlaender t- Pontos priblicde •
ra S.A.' - Oposição ao termo nú- marca -Sabonete Lourdes;
Garfan
Indústria
de
Doces
e
Conserdos em 22 'de janeiro de 1962. '
mero 109.365_ modelo 'de utilidade..
Edgard de Barros Core- Oposi- vas Ltda. - Recorrendo do despacho O termo n9 . 86.028, modélo
Mie
ção -ao termo n.° 107.672, modelo
in-. que' indeferiu "o termo ne' 369.306.. lidade para "Nova disposiçãc:
apre. ,,.
,
marca Garfan.
sentação de biscuit"
De Shineolç'ita,
dustrial.
,
- Recor- - Ponto/1 Publicados -em 22 de jen.eini.
e Carborundurn . S.A. Indústria Brasi- Refinadora Paulista'S.A.
rendo
do
despacho
que
indeferiu
o
têrde 2962, total de pontos: 2.
leira de Abrasivos --..• Oposição ao
termo' r,° 103.714:- privilégio .de in- mo n.° 373.171, titulo Fábrica de Ce- -• O termo n.° .86.214, 'privilégio
lulose e Papel Piracicaba.
venção..
construção de prensas manuais de • pre:
.
Refinadora Patirista S.A..-- Receie- invenção-- para "Aperfeiçoamentos
Recureos
rendo
•
do
despacho
.
que
•
indeferia
•
o
.
,cisão" -- De Otto Felts de .La
Burini Zr- Cia. Ltda. -e- Recorrendo termo n.° 373.172,, titulo Fábrica de - Pontos publicados em- 22 •dc jariete
8. • Pesquisas.
ro de 1962.
N. 392.629 -, Rodrigues D'A/meida do despacho que indeferiu o termo'nú- Celulose e :Papei Piracicaba.'
Mirabel Produtos 'Alimentícios S.A.
Comércio e Industria.'SA. - Prose mero 91.728, privilégio de invenção.
O te rmo n.° 67.736, priviiegio 4
eiga-se com exclusà'o de meg. baieRaeson Corp '- Recorrendo do des.. e- Recorrendo do despacho que inde- invenção para "Um apartelro . eletr./cor
deiras classe' G.
pacho mie indeferiu o termo 114.897, feriu o 'termo a.° 375.458, mama Me- para limpar é polir calçados e . objetos
N. 392.633 - Rodrigues D'Alineida modelo -industriai.
'ra.
•
'
vários" -- De Louis Barron Pontos
COrnerCiO e Industrie S.A..- ProsCia.' Brasileira do Zinco - Recor- publicados em 22 de janeiro de '1962,
,.,
Metalú
r
gica
Heleny
Ltda.
Indústria
siga-se com eclosão de-mangueiras de.
e Comércio ---,j- Recorrendo do des- rendo: do despachã que indeferiu a ter- totaI de portos: 2.
borracha.
•
N. 392.64-1 - . Tupan - pacho que deferiu o tanno n.° 79.597, mo n.° 377.795, marca 3 Caveiras.
. O termo n.° 88.615,_ privilegio d4I
Prossiga-Se com exclusão de diseri- de Pierre Arthur Campos.
invenção 'para "Aparelho para prender,
•Retilicaçõe's•
beiça° e exibição • de filmes.Etablissements C1irs, Byla --• Recor- !Olhas de contabilidade a serem, pree.
N. 392.645 Ugo Lombard
i - / rendo do ,despacho ; que' deferiu o terO têrmo n.° 27.184; modelo de uti- enchidas pelo processo de calçar".
-Prossiga-se com' exclusão de distribuição e exibição de filmes. , • •. mo n.°-88.767, privilégio de invenção, lidade para 'Válvula aperfeiçoada'para De Envia- Otto Haberfeld - Pon201.
. N. 392.652 - Terod A -Cr.- Prás- de Farbenfabriken . Bayer . -Aútiengeeel- regular o escoamento de desinfetante publicados -em 21 de janeiro :crê 196&
siga-se tom eelusão de cimentos ade- Ischa ft, em, caixa de 'descargas - • De Choki total de pontos:',2'.
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O termo n.° 88.742, privilégio de
O termo n.°- 95.458, privilégio de
invenção para "Inoculador 'cem cartu- invenção para "Aperfeiçoamentos em
cho eletor" — De Foundation Labora- campainhas elétricas" — De Dene In• tories Inc — Pontos publicados em 22 dústria de Aparelhos Elétricos Ltda.
de janeiro de 1962, total tle pontos: 2. — Pontos publicados em 22 de janeiO termo n.° 88.781 — "Guarda ro de- 1962.
.
Chuva" De Heinrich Wuster —
O termo n.° 95.770, modelo de +21Pontos publicados em 22 de janeiro lidade para "Matriz de elementos perde 1962, total de pontos: 4.
mutáveis 'para a fabricação .de pratos
O tétano n.° 89.861, privilégio de de papelão e sanilares" Erme,invenção para "Aperfeiçoamentos em linda . Leoni Vighy El Cia. Ltda. —
pulvenizadores elétricos para, líquidos" Pontos publicados _am 22 de janeiro
— De Matrix S.A. Indústria e' • Co- de 1962, retifico o final do 1. 0 ponto:
mércio — Pontos publicados em 22 de .. procedência ou propaganda qualjaneiro de 1962, total de pontos: 9.
quer. Total' de pontos: 2.
O termo n.° 96.734, modelo de utiO termo n.° 90.036, privilégio de
•
invenção para "Processo de fabricação lidade para "Dispositivo fornecedor de
de placas em baixo relevo para broces folhas de papel para anotações"
e outros" De Yosliimi Ishizaka --- De Karl Harald Meyer — Pontos puPontos publicados em 22 de janeiro de blicados em 22 de janeiro de 1962.
1962, total de pontos: 2.
O termo n.° 90.330. Modelo de utilidade para "Caixas metálicas elemen- PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO
tares para quadros de fórça a prova
'MULO N° 107.425
de explosão" — De Peterco Comerelo e Indústria de Eletricidade Ltda.
De 19 de dezembro de 1958
Pontos publicados em 22 de janeiro . Svenska
Aktienbolaget Bromsregude 1962, total de pontos: 2.
!ator — Suécia:
•
termo
n.°
90.517,
privilégio
de
O
-Privilégio de-Invenção para Válmla
invenção, para "Dispositivo de sego- de controle. ,
rança para antenas em geral" — De
1° Num sistema de freio de pressão
Hiroshi Gani! — Pontos publicados em de fluido para um carro de estrada
de ferro ou similar com 'um
22 de janeiro de 1962, total de ponservo motor acionado por pressão de
tos: 3.
O termo n," 90.789, privilégio de fluido a ser alimentado a partir de
invenção "Um bule com dispositivo uma fonte de pressão de 'fluido no
sistema de freio ou descarregado para
para aquecer café, chá ou outro liqui- a atmosfera para assentar o freio no
do qualquer em banho maria" — De veiculo para um ou, o outro de dois
Maury Damange ..-- Pontos publica- esfórços de frelagem diferentes disdos' em 2 2de janeiro de 1962, total poníveis, uma válvula de - contraio
responsiva is carga do veiculo. para o
- de pontos: 3.
servo, motor, caracterizada ..pelo fato
O termo n.° 90.791, privilégio de do ser uma válvula de três passagens
• invenção para "Arquivo -pendente"
compreendendo s..ma caixa de válvula.
De Rud Purrer Sohne A. G. •— Pon- um -sistema...de partes móveis para
tos publicados em 22 de janeiro ' de uma ou a outra-de duca posições finais na dita caixa para colocar o
1962, total de pontos: 12.
servo motor em comunicação
O têrmo n.n 90.827,- modelo de uri- dito
com ti:fonte de fluido de pressão ou
.: Mode. . para 'Novo e original modla com a atmosfera, meios de mola na
de fonte com repuxo de aplicaç.ão do- dita 'caixa para impolir dito sistema
' miciliar" — De António Borges Silvei- móvel no sentido de uma 'das ditas
ra, — Pontos publicados em 22 de posições finais contra a força influjaneiro de 1962, total de pontos: 2.* enciada:pela carga -no veiculo e aplicada nodito • sistema móvel Para imO termo n.° 91.023, privilégio de peli-lo no sentido da outra das ditas
invenção para "Guarda chuva encur- posições finais, 'e áreas de . pressão
tável" — De Bremshey 5 CO — Pon- formadas pelas partes de dito sistema
tos publicados em 22 de janeiro de móvel e adaptadas para serem- nina• 1962, total de pontos: .4, estabelecido das pelo fluido de pressão sob contróle dos movimentos-de dito sistema
na Alemanha..
para submetê-lo à fórça imO termo n.° 92.092, privilégio 'de móvel
polidora mudando durante cada desinvençao para "Aperfeiçoamentos' em locamento de dito - sistema móvel de
jogos de salão" — De José Pena Sol- qualqter uma para contra' de ditas
der -- Pontos publicados em 22 de duos posições finais, , e. com isto
janeiro de 1962, depositado em 25 de dando ensejo a um aumento da fórçai
janeiro de 1957, estabelecido em São impelidora total movendo dito sistema móvel para a posição final para
Paulo.
-a qual éle está sendo deslocado, —
• O têrrno n.° 92.314, privilégio de Um total de. 8•pontos.
invenção para "Aperfeiçoamentos em
isoladores elétricos" — ' De Antemie
'TÉRMO N° 107.47õ
Martins Torres e Guilherme .AlOysio
Telles Ribeiro — Pontos publicados
•De 23 dê dezembro de 1958
•ern 22 de .janeiro de 1962.
•
Unidos da 'América.
O termo ra° 92.582, privilégio, de
A. Iiirbball .Company — Estados
invenção „para "Sinaleiro-a pretendais Privilégio de Invençã o Pa ra D ispo
de transito adaptáveis nos 'veículos em
-sitvoperfuadPl.
geral" — De Jordão Rodrigues de Frei.,
PONTOS 'CARACTERÍSTICOS •
tas Junior Pontos publicados em 22
1° Um dispositivo portátil perfurade janeiro de 1962,
'de reg,istro, tendo 'uma pluraliO termo n." 93.168, privilégio de dor
dade de perfumadores- para perfurar
invenção pari "Nova máquina de es- registros, por- exemplo, cartões, uma
crever" — De Fernand Albert Suif — pluralidade de Meios, móveis assentáPontos publicados em 22 de janeiro de veis para qualquer uma' de uma pluralidade .de posições, para selecionar
1962, total de pontos: 12.
- O termo n." 94.541, privilégio de perfuradores combinados ou para
invenção para "Processo de duplica- urna posição ,neutra, em que nenhum
dos perTurz;lors combinados é seleção a álcool" —, De COlumbia Ribbon ciona
pela combina: !
Carbon Manufacturing Co Inc — ção
,e, (82) com os meios
Pontos publicados em 2 2de janeiro de trst,:r.
-o
(32 64 68, 78),
4,t, )9622 ,
senilo -a -elwe (82). .operativp para
••n•n•n••••nnn•
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selecionar um padrão de perfurado' Intf110 N° 107.504 .
res (38) normalmente selecionáveis
De 23 de dezembro de 19:01
pelos meios estabelecidos (52, 64, 68,
78), quando os. meios estabelecidos
Pierre Ectienne Bessiere
(52, 64, 68, .78) eStiverem em sua poFranginil
sição neutra..
Privilégio de Invenção para Aper.4
Um total de 4 pontos.
r relevamentos em bombas alternativas
O alarticulannante em bombas de ina
jeçao de combustível para motores d,
TIMM() N° 107.460
combustão interna.
De 22 de dezembro de 1953
PONTOS CARACTERISTICOS
Bruno Etigin' Buck' e Franz' Schumacher — Soo Paulo.'
1° Urna bomba de movimento ara
Privilégio de Invenção Tira Aper- tiarnativo avto-regylável, especia/4
feiçoamentos em ou relativo a com- mente para a injeção de combustível:
pressor de ar.
nuns motor de • combustão internar
caracterizada por encerrar um cone
• 1°) "Aperfeiçoamentos cm ou rela- duto de descarga, a abertura do 'qual
tivos a compressores' de ar", 'carac- impede a bomba do fornecer liquido,
terizados Pelo fato de compreenderem este conduto de -descarga sendo conduas 'bielas que por ,seus, braços trolada por dispositivos de válvula;
atuam dois pistões, sendo que a tais impelidos por dispositivos elástico§
bielas se articulam, também, duas para a posição de fechamento do cotia
hastes . que acionam dois outros pis- dato de descarga e acionados parai
tões,.formando pares com os anterio- abrir este conduto de descarga por
res, cada par num mesmo plano e um fluido de contrõle, este fluiddo
dispostos em "V".
de contrUle sendo levado a circular,
Segue o ponto 2.
através de uru circuito de circulação,
lendo uma abertura de Saída normalmente aberta para o escoamento do
MIMO N° 107.491
dito fluido, durante cada curso para:
o exterior do pistão da bamba, e a:
De 23 de dezembro de 1958
um -regime de vasa° diretamente
Curtis Automcitive Devices Inc.
proporcional à velocidade do dito pisa
Estados
.
. Unidos da América.
tão, um aumento do dito regime de
',Privilégio de Invenção para V41vula vasa() acirre, ào um valor dado prode admissão auxiliar para motores a vocando o fechamento da dita abertura de salda provocando assim no"'
pulso jato ressonantes.
dito circuito uma repentina davação
da pressão do fluido .que coloca o§
PONTOS cAnACTERfSTICOS _
ditos dispositivos. de válvula na po1 0 Em' uni aparelho a jato, .um' sição de i bertuaa do conduto de (lese
pelo fatoconjunto de válvula de admiss 7 o apro- carga, caracterjactla
priado para ser instalado n extre- inicio de cada . fluxo de fluido do
através do dito circuito do
midade de entrada de ar de um com- contrôle
cirealação. ter um avanço de fase(
partimento para 'a misturação de um constante
dado com respeito ao inicombusevel ar, caracterizado por
de licompreender, em coMbinaçãJ, uma cio da parle de , fornecimento
quido de cada curso para o ,exterior
câmara aberta em uma extremidade do
dito pistão de bomba, em cense.'
e' tendo numerosos furos; uma váldn que, para um dada fiasvula tendo partes que st superpõem quaneia,
qüência
de
movimento alternativo do
a casas furos;" e um suporte para a
-ditos dispositivos do
montagem da dita válvula sabre -a dito pistão, oslevados
a condiçã o . de
válvula são
dita câmara.
.. .
abertura do conduto de descarga anUm total . de 17 pooios.
tes do in'cio da parte de descarga de
•
, , cads' curso para o exterior do pistão
da bomba e não se . verifica fotata
TARMO N° 107,495.
quer fornecimento de liquido
Um total de 12 -pontos..
De 23 de dezembro de 1958
•
.
Mefina S.A. -:-.,,SUiça, •
. Privilégio de Invençãck para Meca-.
nismo de comando dos deslocamentos.
de . umórgão
de máquina.
..
.
1 0 Mecanismo do comando dos deslocamentos de um órgão de máquina,
riotadam-ente do porta-agulha ou do
transportador de 'urna • máquina de
costura, produzindo a transformação
de sinais digitais em deslocamentos
analógicos, com amplificação de potência, caracterizado por Um eixo oscilante destinado a ser ligado com
uma fonte de energia continua, por
pelo menos um excêntrico em sino
solidário de nina roda de lingueta,
montada . . com frição---, sõbre o dito
eixo e suscetível de deslocar-se axi-.
abri-ente ^no mesmo, por um 'órgão de
batente axial cooperando com a superfície de: trabalho do dito excitotrico, sendo éste órgão de batente solidário do dito eixo, por pelo menos
tina alavanca articulada, em forma
de âncora, cooperando com a dita
roda de lingueta para impedir o
avenço do. dito excéntrico; por pelo
menos um eletro-imã comandado pelos ditos' sinais digitais e destinada
a trazer a dita, ancora para uma ou
a outra das duas posições- de ira-,
belho, sendo o arranjo tal que a posição angular- do dito excêntrico em
relação -ao batente axial, e por conseguinte a sua posição axial, seja"diferente conforme se tratar de um ou
da outro de braços da dita Ancora ,.
"ççT io total de 10 pontos

TaRNIO N° 107.520
De- 26 de dezembro de 1958
S. Imai

Cia: Ltda. — São Paulo'

Privilégio de Invenção ' para Aperfeiçoamentos em enxadas rotativas.
PONTOS CARACTERÍSTICOS
1" Aperfeiçoamentos em enxadas
rotativas, do tipo que compreende,
em - sua parte traseira, uma caixa
central fixai, de transmissão de fórça;
e variação de velocidade, com uni:
eixo motor interno, de extremos afio-,
rantes nas naces laterais da dita
caixa, caracterizados pelo rato de
e_ma das extremidades do referido;
eixo ser rigidamente envolvida por,
unia luva cilíndrica, avaoçada parai
fora da caixa, luva eda provida ex-i
de nina bucha interna
trem:
cIpuf estios dentes aplicam-se ej
podem deslizar ao longo de rasgos
longitudinais de um novo eixo, saa
Dente . lateralmente de urna nova¡
caixa,' sede das engrenagens de transmissão de rotação para • o eixo sul
perte das enxadas propriamente dla
tas; . e ligando as caixas citadas. e eu-.
volvendo a - dita luva de conexão,
sendo previsto um par de rapas tua
bufares, encaixadas telescopicamente,
e fixes respectivamente sôbre as faa
coa- laterais, voltadas unia para a
outra, das ditas caixas-. — Seguem
os contos . 2. 3.
•
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TER1VD En• 107.532
De 26 de dezembro de 18
. Aparelho rotativo de impacto.
• Privilégio de invenção — Safety Industries Inc. --. Estados Unidos da América.
Pontos característicos

•

Aparelho centrifugo de
impacto caracterizado por uma ar. inação suportadora que inclui pelo
menos duas vigas suportadpras
horizontalmente dispostas; .um -aar
de' vigas .transversais espaçadas;
um equipamento produtor de impactos, rotativo, 'montado sabre as
referidas vigas transversais; órgãos- de suporte para um motor de
acionamento, rola); elmente mon t do nas 'referidas vigaes suportadoras; e um motor montado nos
referidos órgãos de suporte e prêso
aos mesmos.
Um total de 16 'pontos.
TERMO N.° 107.576
De 29 de 'dezembro de 1958 Patente de invenção.
Título — "Processo _de fabricatão de rodas de pano para polimento e prócluto resultante".
Requerente — Sulina Castiglione.. — aSão Paulo.
Em • resumo,. reivindicam-se.
como elementos constitutivos da
novidade, o conteúdo dos seguinteá
pontos caraderisticos:
1.°) "Processo de fabricação de
rodas de pano para polimento e
produto resultante", caracterizado
pelo fato' de empregar tiras de tecido cortadas com -bordas longitudinais -conformando ângulos de
45.9 com a traba e urdume, tiras
essas que passam a formar anéis
ou bobinas de uma ou mais voltas;
as 'quais por cordel sofrem progressivo estrangulamento .mediano
de seudiâmetro, até um valor conveniente, mantido então, através
de anel metálico ou de outro material apropriado, junto ao qual
é passada costura, sendo que, finalmente, de cada lado las coréas de discos assim formadas são
aplicados discos de papelão, com
.abertura central conveniente.
•
Segue .o ponto 2.
•
. nn

TERMO N. 0 108.210
De 28 de janeiro' de 1959
Northon Indústria de Capotas e
Estofamentos para Veículos Limitada — São Paulo.
Privilégio de invenção para —
Porta-malas.
-

Pontos característkos
1.0 — Porta-malas, caracteriza-

do por uma caixa, de base retangular, cuja face anterior, a partir
de certa altura, recurva-se em direção à face posterior, e apresentando neste trecho recurvado uma
grande abertura ,retangular, contornada por canaleta reentrante,
rio interior da 'qual se encaixa
, uma aba, contornante interna
Mente de uma tampa também retangular recurvada, articulada superiormente na face posterior da
'caixa; e sendo a referida tampa
'provida ainda, em

sua face exter-

ina, de uma alça ou pegador, e
uma série de fêchos,borboleta , dispostos .em linha extrema superior,
e na face interna, de braços articulados, em ligaçãoã com as paredes internas laterais da caixa.
Um- total de 3 pontos.
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lar, tendo uma configuração a mais de mão dentária, incluindci uma. broca
próxima possível da abertura delirai- giratória, uma pluralidade de hastes de
tada pelo colarinho da camisa, e com extensão tubulares entre a extremidade
pequena altura, na qual podem ser pre- dg dito braço e a 'peça de 'mão, elevistas nervuras laterais de refórço, cor- mentos • destinados a pivotr as referi- .
po êste ainda dotado inferiormente de das hastes, umas em relação às outraa,
uma estreita aba lateral, acompanhan- e em relação à extremidade do braço
do-lhe todo o contõrno anterior, a qual e à peça de mão, e elementos tubulapode - ser prolongada formando um res, partes dos quais, pelo menos, são
grande retangulo de armaçã,Crpara o flexíveis, destinadas a transportar flui-.
TERMO N.° 107,599
peito da camisa.
do do dito suporte à peça de mão.
•
De 30 de dezembro de 1958
Segue o poato n9 2.
ditos. elementos tubulares estendendo-se..
através do citado braço tubular e atra.
, Solvay & .Cie. — Bélgica.
vés das referidas hastes tubulares e ex- -Privilégio _ de invenção para —
TERMO NY 109.776
ternamente era tõrno dos. ditos denten,
Processo de hidrehalogenação.
tos pivots.
De
15
de
abril
de
1959
Pontos característicos 2° Uma unidade para perfurações .
Milton Bezerra Cabral — Estado da dentárias, de acõrdo com o ponto 1, •
processo
de
hidrohalogenação
O
Guanabara.
caracterizado -pelo fato de mencionado
do bidrocarbonetos, particularmenModêlo de utilidade paia: cNtivo braço tubular compreender duas partes"
te .de hidrocloraão de acetileno modélo
de braço' regulava' de limpador encaixadas e elementos serem provalos
pelo cloreto de hidrogênio, carac- de pára-brisas
para encaixar ditas partes uma em re-de veículos.terizadd pelos pontos seguintes,
lação
a outra
Pontos Característicos
considerados separadamente ou
Segue um total de 7 pontos.
em conjunto:
1° Ndivo modelo de -braço regulável
- 1.°) —. A hidrohalogenação se de limpador de pára-brisas de veículos,
processa num leito .' móvel de ma- caracterizado por se constituir de uma
TERMO N° 111.096
téria absorvente, em presença de base em forma de cachimbo, fabricado
De
19 de outubro de 1959
•
,
catalizadores.
para receber qualquer, tipo de adapta'
.
Luiz
Leite
Mariz Filho — Estado
Um total de 4 pontos
dor cilíndrico ou não, o qual será
abraçado' por uma placa -dentada que da Guanabara.
desliza num parafuso e é pressionada
Privilégio de Invenção para: NÓvo
TERMO N.° 108.896
por uma mola . aspirai. Fixada à dita modelo para coador de café».
De-4 de março de 1959
- base; por meio de' tun eixo, há uma
'peça em . forma de ai», que serve
Pontos Característicos
Indústrias Vilares S.A. — Es- Para articular o braço própriamente
1° Uni nõvo modelo para coador
tados Unidos da Amérida.
dito com a referida base descrita„ utiPrivilégio de invenção para — lizando, como meio artjculaclor, uma de café caracterizado por ser 'a Rica
Aperfeiçoamentos em corrediças haste metálica formada por uma mola do saco algo fechada e provida de um
para- elevadores.
especial, permitindo que o referido bra- cordão de algodão embainhada na orla. •
Segue o ponto n° 2.
ço , fique em posição especial e estável.
Reivindicações .
No referido , braço há uma capa coAperfeiçoamentos em corrediças brindo a referida mola especial, á qual
TERMO N° 101.722
para elevadores, caracterizados por sua vez,' prende uma haste à qual
pelo fato de se intercalar .entre
De 15' de abril cie_ 1958
será fixada a palheta do limpador.
usual caixa externa da corrediça Esta haste é móvel para 'dentro , ou
N. V, Philips'Gloeilarnpenfabrieken
e o seu coxim interno, uma cama- para fora do referido- braço tornando
—
Holanda.
da de material elástico e amorte- o comprimento do conjunto variável.
Privilégio' de invenção para: «Apercedor de' 'albrações tal como a - Segue uni total de 5 pontos.
feiçoamentos em,- ou relativos a máborracha sintética ou semelhanquinas que dispõem de uma mesa inte. Substancialmente como descriTERMO N° 123.752 .
termitentemente giratória».
to e representado nos desenhos
.
anexos.
" De 25 de outubro de 1960
Pontos Característicos •
Estado da GuaJoão dos Santos
1 U m a máquina compreendendo
nabara.
TERMO J\I° 10b .967
uma mesa intermitentemente giratória,
PriVilégio
de
invenção
"para:
<Cal. De 9 'de março de. 1959
ângulo determinado, caracterizada
ços. de segurança articuláveis para veí- num
pelo . fato de conter uma segunda mesa,
Nélson Corrêa Bessa — Estado -da culos automotivos".
esta continuamente giratória, estando
Guanabara:
Pontos Característicos
as duas mesas conjuntamente dispostas
Privilégio de invenção para: Circuito de impedância variável.
1° Calços de segurança articuláveis de maneira tal que determinadas posiP Circuito -de impedância variável, para veículos automotivos, caracteri- ções anulares das mesmas permanecem
caracterizado pelo fato de ser consti- zados por oferecer a máxima Seguran- complementares.
Segue um total de 5 pontos.
tuído pela disposição original de um ça ao veiculo quando estacionado em
circuito magnético que compreende um um declive e sendo de'máxima
núcleo do tipo de bobinas envolvidas
TÊRMO N 9 101.821
(shell type) para transformadores mo- . Segue, um total de 6 pontos.
nofásicos com shunt magnético variáDe 22 de abril de 1958 vel por um sistema mècánico único; cirAntônio Pagnocca = São Paulo.
cuito ' êste, incorporado à bobina do
TÊRMO No 91.668
tipo seção continua, espiral e condutor
.'Modelo
de utilidade para: aNtivo
De 9 de janeiro de 1957
sem isolamento próprio nu) protemodelo de buzina para motonetas».
gendo-se o potencial elétrico de aspira
Ritter Company' Inc. — Estados
para aspira pelo isolamento inter-espi- Unidos da América.
Pontos Característicos
ral.
Privilégio de invenção para: UnidaSegue o ponto n° 2.
1° Nôvo modáo de buzina para
de dentária adaptada para ser montada
no pedestal de um equipamento dentá- motonetas, caracterizado por uma Caixa de comando, com tampa superior
rio».
TERMO N 9 109.61,5
provida de orifícios c de 'pescoço cenPontos Característicos
tral saliente, arraVessado êste por WIla
De 8 de abril de 1959
19 Uma unidade para 'perfurações haste vertical,, dotada superiormente de
Bernardo Sinatro, Aluizio José de dentárias,. adaptado para ser montada pedal de- acionamento, e itferiornaente
Freitas e Maria Ignez Nesi de Souza sôbre um suporte, caracterizado pelo de um êmbolo, mantido em posição alta
São Paulo.
fato de compreender, em combinação, no interior da dita caixa por interméPrivilégio de invenção para: «Nova um , braço tubular estendendo-se para dio de mola:. e sendo ainda á referida
armação para colarinhos».
fora do. citado suporte; elementos des- caixa provida de salda lateral, peta
1° Nova armação para colarinhos, tinados a pivotar o mencionado braço em comunicação, por meio de tubulação
caracterizada por- um corpo. ou arma- sôbre o suporte, de modo que o braço flexível,. com , uru bloco, de bas: pa'a
ção própriamente dita, feita em mate- possa oscilar tanto plano horizon- as cornetas acústicas.
rial pl&atico, cartão. cartolina, ou atuai- tal, como no plano vertical; atua' peça
.
Seguem os pontos 2 e 3
,
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TERMO Ns 102.511
TERMO 9 102.577
De 20 de maio de 1958
De 22 de maio de 1938
Primo Benini & Cia. — São Paulo.
Clara Equipment Company — EsPrivilégio de invenção para má quitados Unidos da América.
Privilégio de invenção para meca- na para retificar buchas de bielas.
nismo de direção seletivo.
PCNTOS CARACTERiSTICOS
PONTOS CARACTERISTICOS
• 1 Máquina para retificar buchas
1 — Um mecanismo de -direção se- de bielas, caracterizada por ser for.
letiyo, para uni veiculo tendo duas mada por um corpo principal, sustenestações do operador, caracterizado tado por pedestal vertical, o qual é
pelo fato de compreender um dispo- provido de abas inferiores de assensitivo mecanicamente atuado, desti- tamento,- e sendo o corpo principal
dotado superiormente de dois mannado a girar as rodas dirigíveis
veiculo; um primeiro órgão mecâni- eais, sôbre 03 quais é disposto Ult1
co, localizado adjacente à primeira eixo horizontal, com trecho eatremo
das duas estações do operador; • um finamente roiqueado, e ainda portaprimeiro órgão de direção na primei- dor, em posição intermediária, de
ra estação do operador, disposto de ferramenta de corte, eixo êste de romodo a conectar o mencionado pri- tação promovida por manivela; e '
meiro, órgãode energia ao citado sendo ainda previstos sôbre o mesmo
dispositivo de ' acionamento mecânico, corpo principal, dois parafusos ca-.
em resposta is operação do mencio- lentes transversais e um aparelho
nado primeiro órgão de energia ao regulador de profundidade de corte:
citado dispositivo de acionamento e sendo o pedestal Me apoio dotado
mecânico, em resposta à operação do de rasgo vertical alongado, atravesmencionado primeiro órgão de dire- sado em altura regulável por uni pição; um segundo órgão mecânico, no, fixador de uma das extremidades
localizado adjacente à segunda esta- da biela.
ção do operador; um segundo ele- Um total de 4 pontos.
mento de direção, disposto para connectar o -mencionado segundo órgão
mecânico ao citado dispositivo de
TERMO N9 103.115
acionamento mecânico, em resposta à
De 15 de maio de 1958
°pereça° do segundo elemento de
direção; e órgãos transferidores selede cabos
Novo dispositivo tivos, arranjados de modo a conectar
para
baterias
de
attorriáveis
para: -cada
vez,
apenas
um
dos
referide
dos órgãos mecânicos ao citado dis- Modèlo de utilidade..
PONTOS CARACTERISTICOS
101.871
TERMO
Interessado: Djalma de Oliveira._
de acionamento mecânico.
1 — Um método de produzir unia positivo
Um
total
de.
5
pontos.
Localidade:
São Paulo.
De 23 de abril de 1958
folga entre uma esfera e as paredes
Miguel Galceran — Argentina. Pri- interna de uma cavidade para a esPdntos característicos
vilégio de invenção para aperfeiçoa- fera em um bico metálico de uma
TERMO N) '102.520
1 Noyo dispositivo . p:otetor de
caneta de ponta esférica, caracterimento em revólveres.
zada, por se prender o bico contra
De 20 de maio de 1958
cabos para baterias de automóveis, ca1° Aperfeiçoamentos era revólveres, rotação enquanto ele é girado ou torManufatura de Brinquedas Estrela racterizerlo par constituir-se de uma
caracterizando-se pelo fato que o cor- neado por meio de uma pluralidade
capsule de material anti-corresivo, a
S.
A. — São Paulo.
po da arma é constituldo por duas de superfícies de torneamento de
Modêlo de utilidade- para novo rtyr- qual se encaixa sobre os terminais dos
partes estampadas de metal laminado, metal rotativas, que também se mo- delo de cortador de legumes.
acumuladores elétricos (baterias), ai
que se unem ,entre si por meio de sol- vem rapidamente em um trajeto de
se fixando por meio de um paraluso
PONTOS CARACTElinTICOS
das, em tanto que o tambor do revól- órbita circular em. torno do bico.
pressão.
ver é formado também pela união 'por Um total de 11 pontos.
1 — Nevo modelo de cortador de deSegue
o ponto 2.
caracterizado
pelo
fato
de
legumes,
solda de uma pluralidade de peças de
TERMO 9 102.505
ser constituído de uma peça retanmaterial laminado estampado, combinagular (1) que, na sua parte supe. das com membros tubulares, que consTeatMO N9 102.663
De 20 de maio de 1953 •
- rior, é provida de urna abertura (2;
tituem o alojamento das balas.
Giulio Orlandi — Estado da Gua- na sua parte central de uma outra
De 26 de maio de 1958
Segoens os pontos de 2 a 4. •
nabara.
abertura (3), de formato retangular,
Privilégio de invenção para aper- contendo, nas suas extremidades re- Pirelli Societa per Azioni —
feiçoamentos em material, para a baixas destinados ao assento e fixa- Privilégio de invenção para. pneu
TERMO N° 101.985
confecção de sacolas, bôlsas, sapatos, ção da lâmina (4) por meio de para- mátioa com banda de rodagem de
chapéus e congêneres.
fusos (5); e na extremidade inferior aneis separados.
De 28 de abril de 1958
é provida de unia barra ondulada (6)
PONTOS CARACTERISTICOS
PONTOS CARACTERISTICOs
Requerente: Itos C Luis Urquy, Goeque serve-de base para apoio da pe•
1
— Pneumático para - rotas de
naga — Estado da Guanabara.
1 — Aperfeiçoamentos cai material ça e . de guia para a calda, no vasicortinak para a confecção de sacolas, bô/sas, lhame, das partes cortadas dos legu- veículos de qualquer gênero, de tipo
Titulo: eNôvo modelo
sapatos, chapéus e congéneres, cara- mes; e finalmente na parte posterior, com banda Ao rodagem separada,
— patente de MOdêlo de utilidade.
terizados. por uma tira continua sim- é provida ,cle reforços constituidos de caracterizado peao fato de ser cens—
Pontos Característicos
ples ou dupla, de fibra, revestida por várias nervuras (7) dispostas na di- anuído por uma cobertura pneumática £14:,+;,' provida - de carmina
1°) eNdvo modèlo de cortina), que meio de uma pluralidade de fios reção vertical e que se destinam a substancIa:a
area radial e apresentrançados;
aplicados
preferivelmente
da
peça
(1).
aumentar
a
resistência
compreende uma régua perfurada para- por meio de máquinas espuladeiras
tando,' na , c •=sh correspondente à
Segue o ponto 2.
lelamente, sustentada por suportes no circulares.
banda de rodagem, ressaltos longituvão a ser adaptado à cortina, • da qual
dinais, e per uma pluralidade de
Segue o ponto 2.
TERM,0 N s 102.541
partem cordões onde serãoéiados veranéis constituintes da banda de roticalmente cubos intercepta os por. esdarem, separáveis da cobertura pneu."
De 21 de maio de 1958
TERMO N s 102.507
feras terminando por campainhas.
mática suporte, providos de elemenNemours
and
E.
I.
du
Pont
de
tos de refõrço dispostos em direolo
Seguem os pontos 2 e 3.
De 20 de traio de 1958
Company — Estados Unidos da Amé- prevalentemente longitudinal e coloLaboratórios Dr, N. G. ,Payot do rica.
cados na parte interna dos ditos
Privilégio de invenção para compo- anéis, alojado s nas canaleta-s
Brasil S/A — São Paulo.
TERMO N s 102.011
delimisições
de
revestimento.
de
invenção
para
aperPrivilégio
tadas pelas ressaltos da cobertura
De 29 de abril de 1958
feiçoamentos em tubos de pastas em
pneumática suporte, sendo dita coPONTOS CARACTER/STICOs
Modé/o de utilidade para novas gera/.
pneumática suporte e os di1 — Um filme-base flexTVel, não bertura
disposições construtivas em cubos . PONTOS CARACTERISTICOS
tos anéis construidos e vulcanisados
fibroso
tendo
pelo
menos
uma,
face
para roda3 de charretes e similares.
Ou polimerizadoe separadamente.
•
Es- 1 — Aperleiçoamentos
Itapira
em tubos de revestida com uma composição com- :regelem os pontos
Fausto Barbanti
2, 3, -4, 5, • 6 e 7.
pastas em geral, caracterizados por preendendo essencialmente 90 — 99%
tado de São Paulo.
de
um
polímero
de
um
hidrocarbone:
Peca
(mica,
em
formato
de
bisNovas
disposiçiies
construtivas
uma
1—
em cabas para rodas de charretes e naga comum, aberta inferiormente, e tq etilenicamente não saturado e...
Ttf12/10 N9 102.716
similares, compreendendo peça única, provida- superiorniente de • cabeçote 1-10% de um composto, tendo uma
De .28 de maio de 195h
fundida, a qual em sua passagem assentado sbbre-base é o dito Pluralidade de grupos-N-C-X, earaccentral longitudinal se apresenta cora cabeçote ,sendo -;formado por pescoço terizado por uma pluralidade de liRequerente; Salatiel Ferreira Mor-, a •
par de buchaa dispostas junto .aq cilíndrico diso..seguido de trecho em Fações interinediárlas' X 11 e .0
eado — Estada da Guanabara .
vels ,e aba lateral, eallente; a qual, se-- con- um pe ,o molecular 'de 200 'à io.nbii; • Pat. Mod. de utilidade para: 'Uma
topo, buchas essas subatitui
conformando, entre o; topos' Jatemos tLnua por novo trecho cilíndrico liso, em que X é um chaleogeno de pêSo tampa com fecho de segurança,
pequena clamara. para lubrificação. 'terminando em cabeça- arredondada. atômico menor do que 35.
adaptável a vasilhames, especialmenTini total de 18 pontos,
Seguem os pontos 2 e 3.
Um total de 3 pontos.
te os de transporte de leite".

'n..11M0 N9 102.074
•
TEIMO N9 101.855
De
30 de abril de 1958
De .22 de abril de 1958
Remington
Rand do Brasil SIA —
Privilégio de ins-enção para: • Dispoe
.. sitivo de segurar um aro ajustável .no Estado da Guanabara.
Modelo de utilidade para novo mocorpo da roda;
délo de corta papel.
'1 he ihrestone Tire 6 Rubber ComPONTOS CARAOTERISTICOS
p:•tny . — Estados Unidos da América.
1 —a Nôvo modelo de corta-papel,
1°) Urna roda de veiculo do tipo cai forma de faca .e tendo, assim,
que possui meios para uma ajustagem unia- parte cortante com uma aresta
axial da banda de rodagem em relação cortante curva, terminada em ponta,
ao corpo da roda, abrangendo um e uma parte em cabo, caracterizado
corpo do disco, um aro e meios con- PEIO rato de 'que o extremo livre da
jugados fixados ao disco e ao aro, referida parte em cabo apresenta, de
para efetuar um movimento axial do uni e outro lado — nos respectivas
bordos — dois rasgos alinhados de
. aro era relação ao disco; tais meios larguras diferentes que se ,ampliam
conjugados incorporando uma 'Alcali- em aberturas de maiores proporções
dade de trilhos helicoidais rigidamente na referida parte cal cabo; .e pelo
fixados à superficie radial interna do fato de apresentar a referida parte
aro e parafusos de pressão dispostos em cabo, na zona entre os referidos
radialmente em suportes montados nà rasgos e a referida parte cortante,
periferia dos mencionados discos; tais uma série de orifícios, cinco, por
parafusos de pressão possuindo Cabe- exemplo, nos quais trabalham, livreçotes bifurcados em contato movediço mente, rebites de cabeça dupla. •
Um total de 4 pontos.
de apoio com os • trilhos mencionados;
tais cabeçotes sendo ligados às outras"
TÈRMO N Q 102.368
partes dos mencionados ' parafusos de
pressão por meio de juntas giratórias
De 13 de maio de 1958
e articuladas; e o aro mencionado senRequerente: Paper Mate Manufaado ancorado em sua posição pelo apêrto dos parafusas de pressão contra a turing Company — Estados Unidos
da
América.
superficie radial interna dos meneiaPrivilégio de invenção: processo de
nados trilhos.
colocar esfera e aparelho para tal
Seguem os pontos de 2..3 e 4.
fim.
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19 "Uma tampa com fecho de -se-'
• gurança, adaptável a vasilhames, especialmente os de transporte de leite", caracterizado por possuir, a tampa, em aentido transversal, uma tira
metálica abaulada, dotada de uns
tripé, o qual a ela se fixa através
da nerna maior, que a atravessa, fia
cando as outras lateralmente à citada tira. A referida tampa é comprimida à bôca do vasilhame por
Uma alça cujas extremidades deslizam em aberturas obliquas existentes
em dois fixadores colocados no pescoço do vasilhame. (Seguem-se os
pontos 2. 3 e 4).
TERMO N9 102.742
De 29 de maio de 1958
Requerente: Celane.se Corporation
Of. América — Estados Unidos Ca
América.
Privilégio de . invenção: 'Alimentacio de sólido arrastado per liquido".
PONTOS CARACTERÍSTICOS
1 9 O processo para introdução de
uma pasta de catalizador num rec./
tor, caracterizado por compreender
a alimentaçãa contínua de um catalizador sólido a uma zona provida
com muna abertura de descarga comunicando com um reator, dentro do
qual dito catalizador vai ser introduzido, alimentando continuamente e
dita zona um solvente no qual dite
catalizador deve ser empastado, passando dito solvente através de dita
abertura de descarga e arrastando
dito catalizador sólido com ela, como
uma pasta, para dentro do dito reator. (Um total de 20 pontos) ..
TERMO N9 102.793
De 30 de maio de 1958
Celanese Corporation• Of América
— Estados Unidos da América.
Privilégio de invenção para:
—
Materiais filamentosos.
PONTOS CARACTERÍSTICOS
l e Um processo para a produção
de materiais filamentosos encrespados. caracterizado por compreender
a extrusão de uma solução de um
material formador de filamentos, em
uni solvente orgânico, dissolvida em
sins solvente orgânico da mesma,
dentro de um coagillante líquido a
fim .de produzir um feixe de filamentos paralelos intumescidos -peio
liquido orgânico: a separação doe filamentos individuais, uns dos outras:
a remoção do líquido intunie.scedor
dos ditos filamentos ao mesmo tempo que os ditos filamentos são mantidos substancialmente separados e
não submetidos a tensão, até aue
os -ditos • filamentos fiquem substancialmente em condição não intumescida, e o encres p amento dos ditos
filamentos durante a dita remoce.o
do líquido intuinescedor. (Um total
da 37 pontos).
•
TERMO N9 102.794
De 30 de maio de 1958
Privilégio de invenção para: —
Truque de Veículos ferroviário.
General Steel Castings Corporation.
PONTOS CARACTERÍSTICOS
1- Estrutura de suspensão para
veículo ferroviário, caracterizada por
compreender um conjunto de rodas a
eixo, e uma armação lateral inchando peças laterais apoiadas na
dito conjunto e transversalmente
afastadas no truaue e uma peça
transversal ligando as ditas ,eeas
laterais, um bolater (travessa central do tru q ue) montado na dita armação de forma a pivotar em torno
de um eixo vertical no centro da dita
peça transversal, molas verticais assentadas no dito bOlster e espaçadas,

ao senticio transversal Co veículo, do
dito eixo e que jogam no sentido vertical e transversal do truque, e um
corpo de veículo apoiado nas ditas
molas. (Um total de 18 pontos).
•
TERMO N 9 102.84i1
De 23 de maio , de 195/1
EletroeécniCa Havaá Ltda. — São
Paulo.
Modêlo de utilidade para: — Novas
disposições construtivas em lustres
para iluminação forescente.
19 "nevas disposições construtivas
em lustres para iluminação fluorescente", constituídos de chassis retangular aixiivel ao teto, caracterizadas pelo fato de que o chassis se
apresenta com abertura superior central e longitudinal, ladeada por abas
voltadas para baixo e contra as quais
se adapta calha portadora da ^colmeia, estando ainda, o chassis atravessado em sua abertura e superiormente, por placas- para a fixação do
conjunto ao teto, enquanto que centralmente as abas, junto as bordas,
são ligadas por placa atravessada
por haste que entre a extremidade
superior e a placa apresenta mola,
enquanto que a extremidade inferior, após atravessar a calha referida
por alça articulada k haste, retem
o conjunto portador da colmeia, (Um
total de 4 pontos).
-TERMO N9102.985
De 24 de mala de 1958
Nome: Ricardo Muzio — S. Paulo.
Invento: "Ne3vo tipo de dispositivo
que impede os deslizamentos nas rodas providas de pneus dos veículos
motorizados".
1 9 Nóvo tipo de dispositivo que
impede os deslizamentos das rodas
'providas de pneus dos veículos motorizados, constituído de reservatórios, cujos reservatórios são providos
de bôcas , em forma ligeiramente de
funil, que acionado ' por corrente ou
fio flexível— dará passagem para a
areia que- cairá- sob as rodas do viculo, caracterizado pelo fato de possuir pequenos tubos que se amoldam
junto a carcaça do viculo de acôrdo
com seu formato. (Segue ti ponto
2).
TERMO N.' 103.-123
Depositado em 12-6-1958
Modelo
de utilidade.
Requarente: Yoshio Yonezawa —
São Paulo.
Pontos caracteristicOs de: Original
modelo de suporte para roupas.
1 — Original modelo de suporte
para roupas. caracterizada-se por ser
constituída por urna pluralidade de varetas resistentes (1), radialmente dispostas, e articuladas no seu centro:
na extremidade de cada urna da a varetas há uma dobra (2), cru argola, as
quais se cingem e se prendem na extremidade em anel (3) cie uma vareta
central (4) de suporte do conjunto
sendo que se postas livres de cada
vareta radial (1) são reviradas em S
(5) o elemento que prova a articulação e estabilidade ..das varetas, constitui-se duma peça resistente em ferina
de calota (6), cuja cavidade, voltada
para - baixo, envolve as argolas (2)
das varetas radiais, articuladas no anel
da vareta cemral (4) ; 'na parede da
carota tem praticados uma pluralidade
fie rasgos (7), de relativo comprimento, e cada qual dá passagem a
uma das veretas radias; as ex
dadas máximas de cada um dos rasgos
.(7) da calota, determina as posi-:bes
de abertura e fechamento
dás vare.

tas radiais ( fig . 4); a ponta superior sandu as vária caaa.da:'
da vareta central (4h, através de sua terna costuradas entre si nas SilinS
argola (81, é suspensa por uni. su- bordas.
porta (9), que se prende a uma outra
Segue .o ponto 2
argola ( 10 ) „ esta ultima envolvente
das valetas, quando com o atnorre
fechado - fig . 2)
TERMO N v 10m4 ió
Segue o ponto 2.
De 13 de agôato de 1958
•
Luigi Galanberti — São Paulo,
TERMO N 103.186
Privilégio de invenção para: Novo
rodo para- limpeza.
De 17 de junho de 1958
Pontos característicos
Yacloya Indústria e Comércio S.A.
— São Paulo.
1 — Novo rodo para'. limpeazi. , caPrivilégio de invenção: para -- racterizado por uni cabo cujo terço
Aperfeiçoamentos em máquinas para o inferior é suavemente recurvado, sentratamento , de chá.
do portador, na extremidade inferior,
de duas placas, ligeiramente distanciaPontos característicos
das entre si, sendo a borda inferior
1 — ' Aperfeiçoamentos em máqui- de cada 'placa, portadora de eixos- panas para o tratamento do chá, do tipo ralelos, que se projetam para fora, em
formado por um recipiente cilindrico, dois lados opostos das referidas Plasem fundo, provido de movimento em cas, sendo os citados eixos. portadcrea
circulo sôbre uma mesa fixa, recipien- de roletas giratorios.
te êste dotado lateralmente • de duas
Um total de 4 pontos.
colunas verticais opostas, interligadas
por travessa superior, carac`c:izadcs
TËRMO N.° 104.560
pelo fato de a travessa superior citada, da qual pende centralmente, ,c com
De 20 de agOsto de 1938
deslizamento vertical, um eixo rosRosenhain S.A. Indústria e Comérqueado, portador de uni' disco extremo
de tampa para o recipiente cilindrico cio — São Paulo.
Privilégio de invenção para — Nivo
da máquina, 'ser provida, aquela travessa, de urna de • suas extremidades instrumento de .desenho.
articulada a unia das colunas dtadas,
Pontos característicos
e a outra apenas -abraçando lateral0 Nevo instrumento de desenho.
1.
mente a coluna restante, conjunto este:
promotor da elevação e afastamento caracterizado por ser formado por uma
lateral do disca. de tampa em relação placa. dividida em dois ou mais setores iguais cada setor. sendo provido de
ao recipiente cilíndrico.
uma série de aberturas recortadas em
arcos de círculos concêntricos, cujo
centro é marcado por pequeno orifíTERMO
103.323
cio, e cada abertura ern arco citada corDe 23 de junho de 1958
respondendo uns par de valores de raio,
Um processo aperfeiçoado para a um do contôrno externo e outro do
fabricação de Calçados com sola de interno, valores estes gravados lateralmente à mesma; e no conjunto dos váboáacha — Patente de invenção.
rios setores, os raios das diferentes
aberturas
formando uma sucessão orRequerente: Indústria de Tania e
Artefatos de borracha "Iris" Ltda. — denada de valores crescentes ou decrescentes, em disposição alternada: a
Estado de São Paulo.
na mesma placa podendo ser prevista
Pontos característicos
ainda gravação de ângulos ou outra
1 — Uns processo aperfeiçoado para qualquer. Segue o ponto 2.
. fabricação de calçados com sola de
borracha, caracterizado por ser a fôrTÈRMO N.° )0.59i
ma provida de um rebaixo em sua
Depositado can: 7-7-58.
face superior, localizado na borda de
sua abertura, em rebaixo se adapta Modelo de utilidade.
uma vira caia permanecerá entre a sota
Requerente: Jose Ialezias Firmina
e o corte, serVindo de guarnição para
impedir que a borracha da sola, quan- da Silva — São Paulo.
Pontos característicos de: "Original
do comprimida pela prensa, suba catre
a fôrma e o corte - do calçado e escorra disposição em braceletes pulseiras para
relógios e similares."
sôbre êste.
1 .°) "Original disposição de braSegue o ponto 2.
celetes, pulspiras para relógios e similares", caracteriza-se por ser constituída
por uma pluralidade de plaquetas
TÊRMO N , 103.421
retangulares (1) e arqueadas, vaiada
De 27 de junho de 1958
centralmente (2), sendo que as suas
Novo dispositivo de limpeza — São extremidades opostas são retiradas,
compondo segmentos tubulares (3 e
Paula.
e 4), que se articulam, através de um
Privilégio de invenção para: Neévo pino (5) em disposição em charneira
dispositivo de limpeza.
(3); numa das exteremidades da pulseira ou bracelete se articula, em charPontos características
neira; através de pino, uma peça me1 — Nôvo dispositivo de limpeza, tálica (6), com duas cavidades paracaracterizado por uma peça 1, de al- lelas (7), e, na extremidade contragodão ou outro material equivalente, posta, articula-se o complemento de
revestida por meio de duas camadas fecho, constituído de duas placas rede palha de aço, formando um acol- curvas (8), e em cada qual tem solchoado. cujas faces, por sua vez, são dada um segmento cilíndrico (9), os
revestidas por meio de camadas corres- quais se prendem entre si, por encospendentes de palha de aço orientada to; sôbre cada uma das placas (1) tem
em sentido traasversal ax primeiros, montada, através de pequenos sapata
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tas (10), ou por meio dos seus laterais fechados (17-fig. 5), um medalhão de baixo-relevo estamoado ou
«outra forma; o bordo de cada medalhão tem margem com motivo incaico,
ts na parte mais interna, existe um
,elevo saliente; no interior de cada
medalhão, tem, respectivamente, os seguintes motivos; (11), um indio numa
canoa;. (12) um indio; em primeiro
plano, tendo, no fundo; três montes;
(13) um camponês, tocando' um instrumento, na frente do qual tem uma
lama, com o sol ao fundo; (14) um
camponês orando; (15) uma camponesa e uma lama, • finalmente (16),
um camponês ou indio, numa canoa;
na apresentação como pulseira para relógio, é previsto a retirada' de uma ou
mais plaquetas, no lugar das quais é
Inserido e articulado o relógio. Segue
o ponto 2.
TERMO N.° 103.894
De 22 de julho de 1958
Privilégio de invenção para Nôvo
modelo de • saboneteira de pistão.
Distribuidora Lalekla Ltda. -. São
Paulo.
' 1. 0 — Niivo modelo de saboneteira
de pistão caracterizado essencialmente
por ser constituída de duas partes, uma
consistindo num recipiente para sabão
líquido e outra, atarrachada a primeira,
constituída por uma bomba de sucção 'a pista-o alojada num est8jo. sendo
todo o conjunto fixável a uma parede
por intermédio , de uma placa recurvada em forma de gancho, na qual se
encaixa. Um total de 7 pontot.

TER'MO" N.° 104,055
De 19 de junho de 1958
Walter Gallo — São Paulo.
Modelo de utilidade para — Uma
peça para frisar cabelos de senhoras.
Reivindicações
1) Uma peça para frisar cabelos de
senhoras, caracterizada por uma peça
alongado. metálica, ou de outro material conveniente, tom perfil em “T”,
apresentando a aba vertical dotada de
rasgo em urna das extremidades e no
qual,se encaixa um elástico provido de
alça, estando a base da peça dotada.
peia face inferior, 'de grampo metálico, enquanto que a citada base, pela
extremidade oposta ao raago de adptação do elástico, se apresenta, por sua
vez, com recortes conferindo à mesma
aspecto de ponta.
Segue o ponto 2.

bFiciÁLL
TERMO N.° 104.227
De 4 de agepsto de 1958
Brinquedos Bandeirante S.A. —
São Paulo.
Modelo de utilidade paia "— Novas
disposições construtivas em estruturas
para brinquedos em forma de motoScoters e similares.
1.°) — %ovas disposições construtivas em estruturas para brinquedos em
forma de "Moto-Scooters" e similares,
caracterizadas pelo fato de compreenderem a formação de estrutura interna
constituída por, elementos tubulares ou
Outros perfilados met4licos Convenientes, estrutura essa posteriormente revestida por fines chapas 'metálicas ou
de outro material qualquer conveniente. Segue o ponto 2.
TERMO N.° 104.245
De 4 de adisto de 1958
Requerente: Cile Conzendey e Guilherme Themistocles Azevedo Estado da Guanabara.
Nôvo
Modelo de utilidade para
modelo de jOgo passatempo.
PONTOS CARACTERÍSTICOS
1. 0 — IslOvo modelo de jOgo passatempo caracterizado por consistir ,em
um cartão tipo postal, cuja face é esteticamente dividida por espaços destinados a conter explicação, tendo duas
colunas verticais devidamente -numeradas, com espaços reservados às iniciais
dos concorrentes, tendo ainda a parte
inferior do seu corpo dobrada, ocultando una 'número correspondente ao da
coluna numerada, constituindo assim o
resultado do jOgo passatempo. Segue
o ponto 2.

TÊRMO N. o 104.283
De 6 de agOsto de 1958
Requerente: Max M. Traze, norteamericano.
Pontos característicos de: "Misturadores móveis do tipo que levam borrifadores ou outros meios aplicadores
para concreto ou similares" (privilégio
de invenção).
•
PONTOS CARACTERÍSTICOS
1. 0 — Processo de borrifar urna mistura de concreto ou similar, caracterizado pelo fato de se borrifar um lote
fresco de mistura enquanto é misturado um outro lote, a fim de se proporcionar um borrifamento contínuo de
material recém-misturado sôbre a obra;
de se empregar uma mangueira alimentadora flexível comum, entre cada um
de um par de tanques, nos quais os
lotes ' de material são alternadamente
pre-misturados, e a obra; . e de se suTERMO N.° 104.067
prir ar. ao topo do tanque, cujo mateDepositada em: 23 de junho do 1958 rial está sendo borrifado, e à sua conexão inferior com a mangueira, em
Patente de invenção.
Título "Máquina aplicadora de fita proporções adequadas e sob pressão
controlada, conforme venha a tornar-se
adesiva.
Requerente Albert Abram Wexler. necessário de acôrdo com o grau de
umidade e fluidez da dita mistura.
.- São Paulo.
Um total de 15 pontos.
, PONTOS CARACTERÍSTICOS.
1) Máquina aplicadora de fita adeTERMO N.° 104.309
sivo, que se constitue de um 'suporte e
De
7 de agasto de 1958
karacterizado por ter dois cilindros seriilhados superpostos, com movimento
Carlos Lázzaro — São Paulo.,
de suspensão, comandado por manivela Privilégio de invenção para -- Esque faz deslizar o material que recebeu côva de bôlso.
aplicação da fita adesiva, fita adesiias esta que atravessa urna canaleta por' .1 PONTOS CARACTERÍSTICOS
a
Escôva de' •bOlso,, caracteriza' Nide' 6 dobrada, Seguem os 'pontos 2
j".•
da 'por uni toado alongado, aberto em

,
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seu fundo e clet:ado de bordes superior
e inferior levemente reeatrantets -senda
no interior do estôjo, encaixado s.um
bloco móvel, portador de cordas, ao
qual é fixado uma das extremidades de
uma alça, levemente saliente do estôjo quando as cordas se acham recolhi.
das. Segue o ponto 2.
•
TERMO N.° 104.464
De 14 de agOsto de 1958
Aurélio Linhares — Estado da Guanabara.
Modelo de utilidade para
Aperfeiçoamentos em aparelhos de barbeai.
PONTOS CARACTERÍSTICOS
1. 0 — Aperfeiçoamentos em aparelhos de barbear, ceracearizaeos pelo
fato de .que os cabos 'de ditos aparelhos são construidos a modo de estojos cilíndricos, íleos. (Matados basalmente e providos de pequenas cavidades de encaixe na superfície inferior
de sua dilatação basal correspondente
aos ressaltos habituais de travanbanto
existentes nas placas de base dos conjuntos de barbear com lâminas, tendo
em seu interior Orna haste terminada
superiormente por uma arruela do tope
o inferiormente por uma dilatação cilíndrica, alojada frouxamente nurna câmara formada pelo dilatação basal-do
estôjo, e provida de uma cavidade
roscada no centro de sua superfície
inferior, capaz de atarraxar-se no pequeno parafuso incrustado no centro
das placas de base dos conjuntos, ficando dita haste com inteira liberdade
de movimento giratório e com Una Ano
moderado de movimentos verticais. Sogue o ponto 2.
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nizada, o caracterizada pelo fato que
tistre Q3 duas correias são irtroduzidas
as peças de cortiça coladas e sobrepostas, quo ficam comprimidas entre
as-lâminas que avançam e saem lautamaticamente após o tempo necessário
para a colagem.
Una total de 4 pontos..
TERMO N.° 105.208
. De 14 de agôs(o de 19585
Pateais° de invenção para Aperfeiçoamentos "em ou relativo a mecanismo de acionamento de lançadeira em
máquinas de costura.
Importação, Comércio e Indústria
"Francolite" Ltda. — Capital — S.
Paulo.
1.0 "Aperfeiçoamentos em " ou relativos a mecanismo de acionamento de
lançadeira em máquinas de . costura".
caracterizados pelo fato de compreenderem um eixo inferior, horizontal,
acionado por uma das extremidades.
mediante biela, o dotado, na extremi-dada oposta, de corôo parcial, a qual
se acopla a pinhão fixado a um segundo eixo, ortogonal ao primeiro, a
que aciona o usual impulsionador da
lançadeira. a:"
Segue o ponto 2.
TERMO N.° 105.220
De 17 de setembro de 1958
N. V. Philips'Gloeilampenfabrieken
— Holanda.
Privilégio de invenção para Aperfeiçoamentos em, ou relativos a aparelhos para barbear-a-seco contendo uma
lâmina cortante dobradiça.
Pontos característicos

Um aparelho de barbear-a-si.co
contendo uma lâmina cortante dobradiça, caracterizado por Unia fixação da
TERMO N.° 101.502
dobradiça à armação do aparelho, de
De 18 de &minto de 1958
modo tal que, estando ele aberto, a
Teleunião S.A. Indéstaia de Rádios lâmina poderá ser retirada à maio, saia
que seja necessário utilizar qualquer
e Televisão — Rio Grande do Sul.
Privilégio de invenção para — Nova instrumento.
Um total de 7 pontos..
alça para bolsas, pastas c congêneres.
PONTOS CARACTERÍSTICOS
TERMO N.° 105.258
1. 0 Nova alça para bOlsas. pastas e
Depositado em: 11.8.1958 — (Mocongeneres, caracterizada por uma longa faixa retangular flexível formada delo utilidade).
por uma série de elementos retangula- . Requerente: Antonio Ferreira Braga
res alongados, articulados entre si por Filho — (São Paulo),
dobradiças ou equivalente, faixa esta
Pontos característicos de: "NU° tidotada de três passadores, sendo dois pu de trava de direção de veículo".
fixos, articulados respectivamente ao
1. 0 "Um nôvo tipo de trava de diprimeiro e ao último dos elementos que reção de veículo", caracterizado por
a constituem, e o terceiro, -prismático ser a caixa, que obriga o mecanismo
retangular, ivre e corrediço ao longo da fechadura, constituído de• uma só
de sua extensão; e cada extremidade peça, de forma ovalada e vazada na
da dita faixa sendo articulada sôbre sua parte mais larga para assim forurna das faces laterais de uma bolsa, mar um anel inteiriço e através do
pasta ou similar, através de um conjun- qual é ela fixada, por circundação,
to de discos e arruelas, atravessados barra da direção ou-no seu tubo propor pino rosqueado, com fixação por tetor,
Una total de 5 pontos.
porca extrenia, e ainda provido de
capa de proteção. Segue o ponto 2.
TERMO DE PATENTE N.° 105.341
De 19 de setembro de 1958
TERMO N.° 104.577
Requerente: Carrier Corporation
De 21 de adisto de 1953
Estados Unidos da América.
Privilégio de invenção: "Compre,Itália.
Sugherificio Silvio Cibin
Privilégio de Invenção para Prensa sor".
1.0 Um compressor alternativo iro
contínua com torreias, para compressão de materiais colados e particular- aluindo uns bloco do compressor, uma
árvore de manivelas trabalhando _passe
mente cortiças coladas:
1.° Prensa continua com correias bloca; o qual define pelo menos um
para a compressão de materiais cola- cilindro, um êmbolo movendo-se aldos e particularmente cortiças coladas, ternativamente no cilindro, esse êmbocaracterizada por duas correias para- lo sendo operativamante ligado à árlelas formadas de. lâminas articuladas, vore de manivelas, caracterizado por
que avançam• com velocidade sincio- um invólucro anular em contato sela1. 0
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Janeiro de

.
do com o referido bloco, para definir
um espaço anular que envolve o referido cilindro, e uma válvula separando o espaço anular do cilindro.
Um total de 10 pontos.
TERMO N,° 104.580
De 21 cie agOsto de 1958
Requerente: Jacob Simenson
Rio de Janeiro. Estado da Guanabara
Pontos característicos "Aparelho de
estiragem, aperfeiçoado, adaptável a
máquinas de cardar" Privilégio de in•
arção .
1.° Aparelho de estiragenn, aperfeiçoado, adaptável a máquinas de cardar, compreenden do um jego de quatro cilindros, dois dos quais, os superiores, são de superfície lisa, e dois
inferiores, cuja superfície é canelada,
caracterizado pelo fato de que os ditos cilindros superiores • recebem o seu
acionamento por meio de contato com
os ditos cilindros canelados inferiores,
mediante pressão aplicada por pese'.
ou molas, ao passo que os inferiores,
isto e, os ditos cilindros canelados, re•
cabem um acionamento positivo por
intermédio de engrenagens montadas
no eixo do pr6prio trem de_ engrena•
gens da máquina de cardar.
Um total de 8 pontos

liencia posterior, sendo ambas as saTERMO N9 122.656
liências ladeadas por depressões;
Dep
.
em 14 de junho de 1960
próximo às bordas, a capa apresenta
duas reentrâncias opostas, nas quais
Modelo industrial.
encaixam-se as extremidades artiRequerente: - Jaime Augusto Gonculadas de um garfo em arco de cír- çalves — São Paulo.
culo, ao qual é fixado o cabo do
Titulo: "Original suporte para saconjunto.
bonetes e similares".
Segue o ponto 29.

•

TERMO N9 122.507
Depositado em 8-9-1960.
Modelo industrial de "Um ruivo
modelo de passarinho ornamental".
Requerente: Jean Saliamis — Estado da Guanabara.

Pontos característicos
19) Um nevo modelo de passarinho ornamental, caracterizado por
consistir num corpo de matéria piásttm, vi qualquer outro material adequado, provido de duas pernas,
constituídas por molas helicoidais, as
quais se fixam numa haste horizon' tMO N 9 50. 02'/
TE.1
tal à guisa de galho, que por sua
De junho de 1955
vai é fixada à parede a ser decora. Requerente: Vorwerk & Co., em da,. por meio de ventosa.
Segue-se o ponto n9 2.
Wuppertal — Barmen, Alemanha.
Pontos característicos de: No5vo e
original modelo de aspirador de pó.
-TERMO N9 1.722 .
(Modelo industrial)
Dep, em 28 de junho de 1960
Modelo industrial.
Titulo: "Original suporte de mecanismo transmissor de movimento a
palhetas limpa-parabrisa".
Requerente: Peças "Muvilop" de
Parabrisas Ltda. — Sfio Paulo.
•
Pontos característicos

Características
1 9) "Original suporte para sabonetes e similares", constituído de
base plástica, metálica ou equivalente
de feitio geométrico variável, preferivelmente oval, caracterizada por ter
as\-bordas ligeiramente chanfradas de
modo a terminarem ao nível do local
de aplicação; pelo fato de se projetar para fora, partindo da parte
mediana central da baSe, um braço
do mesmo material, em suave curva
livre voltada para baixo, estreitandose ligeiramente em relação à extremidade oposta à base, quando a
curva se acentua de modo a -ficar
paralela à referida base: pelo fato
de possuir na extremidade livre um
disco, perpendicular à mesma ,disco
com rebaixo central de aplicação de
imã ou . extremidade de corrente.
Segue o ponto 2.
TERMO N . o 122.758
Dep. em 8 de julho de 1900
Modèlo industrial.
Requerente: Indústria e Comércio Sobral Limitada — São Paulo.
Titulo: "Original modêlo de Bocal rara jarras térmicas".-

4

FiC73
Pontos característicos
19 ) Nôvo modelo de enceradeirak
caracterizado por ser constituído por
uma base anelar da qual salientatn'se as cardas de sua escôva única,
sendo acima da base, prevista uma
capa . provida de saliência anterior
_
•00 infarolete ranhurad0 • da

a parte lateral ao bico, haver unia
projeção plana, cio mesmo material e fazendo corpo com o conjunto, projeção perpendicular à
base dos troncos de cône e que se
curvcr suavemente para baixo de
modo a configurar o cabo da jarra,
afinando-se e tendo na sua extremidade livre pequeno volteio, semelhante à "curva francesa" utilizada em desenho, possuindo na
face interna, na sua altura mediana três reentrâncias anatômicas;
pelo fato do cabo ser dotado em
tôda a sua periferia de projeção
plana circundante que cria verdadeira moldura para o referido cabo; pelo fato de ter na altura do
plano de encontro dos dois troncos de cône diafragma do mesmo
material, dotado inferior e medianamente de projeção cilíndrica,•
paralela a idêntica p rojeção cilíndrica usual, de menor diâmerto
que a base menor do tronco de
cône inferior, e dotada de roscas
de conjugação ao corpo do revestimento externo da jarra térmica.
Segue o ponto 2.
TÊRMO N.° 122.791e
Dep. em 13 de julho de 1960
Modêlo industrial,
R eq uerente: José Lopes Puerta
— São Paulo.
Título: "Original niodêlo de suporte para esfregão'

ir"
n

•

1 9 $ • altivo e original modelo de ase
,
pirador
de pó, caracterizado pelo
fato de compreender uni saco letor
de pó em pano verde com listas
brancas, provido em ambos os lados de dizeres em letras douradas,
catando, na extremidade inferior do
referido saco, uma peça branca com
rósea para abranger um bocal da
mes na côr com um anel de vedação ern borracha verde.
Um total de 5 pontos.

TÉRMO N9 82.915
De 7 de setembro de 1955
Waldemar Clemente — São Paulo.
Modelo industrial para NU°
modelo de enceradeira"..

1962

aracteristicav

Caractenyticas
1.0 -- "Original modelo de bo-

cal para jarras térinicas",. constiCaracterísticas
1 9) "Original suporte de mecanis- tuída de peça de plástico flexível
mo transmissor de movimento a Pa- ou de outro material julgado conlhetas limpa-parabrisas" constituído veniente, de coloração qnalquer
tio tronco- com feitio de tronco de done, o inpor corpo alongado de fei
piramidal, de bordas e • cantos arre- ferior substancialmente maior que
dondados, tendo a base chanfrada o superior ambos dcos, conjugados
obliquamente no sentido poste-ante- pela sua base menor, tendo o surior conformada como • pequena aba
de adaptação à carroceria de veiculo perior a base maior chanfrada
sôbre guarnição usual e caracteriza- obliquamente numa suave curva
da pelo fato de. ao longo do corpo côncava, de tal forma que a parprincipal ter um friso saliente sua- te mais projetada configura o bico,
vemente destacado da superfície, fri- sendo êste formado por reentrânzo ase que inferiormente se cruza cia centrada na referida projeção,
com outro transversal também destacado suavemente, de tal forma que de tal forma- que o bico é conforo conjunto dos dois frisos se asseme- mado por duas curvas inscritas
lha a uma cruz invertida, ou .mais na curva teórica que conforma a
'precisamente o conjunto de frizos se curva da base do tronco de doe,
assemelha a mi quadrângulo de vér- pelo fato da parte mediana das
tices projetados, tendo um dos ângulos, o ,superior, bastante alongado duas curvas laterais que ladeiam a
e os laterais da figura reentrantes. reentrância que confarrna o bico
Segue o ponto n o 2.
serem mais escassas, de modo que

1.0 — "Original modêlo de suporte para esfregão", ca racterizado por alça metálica ou de outro
material conveniente, de secção.
preferivelmente c i líndrica, dobrada ao meio com feitio aproximado
de "U", tendo o p rimeiro terço
p aralelo, depois do que se alarga
su avemente até o Último terço que
se torna também p aralelo, tendo
as ex tremidades livres alargadas
e soldadas ou rebitadas à duas travessas
independe ntemeiates metálicas ou dec madeira, retangulares,
ou al on g adas e situada em pleno
perpe ndicular
'ao- plano onde • se
si tuam,ns ramos do "U", tendo
as
travessa ci tadas, nas faces censtantes, ranhuras ou n ervuras; pelo
fato da alça metálica se encaixar
em bainha metálica achatada, com
acha tamento no mesmo
p iano onde
se situam os dois ramos do "U"
acha tamento êsse
subs tancialmente da mesma largura
que os pontos e
xtremos do ramo mais estreito do "U" e onde o ramo mais
largo do "U" penetra forçado;
pelo fato de ter, no centro da parte achatada da bainha um ponto
funcionado, de forma a configurar rebaixo cilíndrico de conten, •
. .
ção do ramo do "u".
segue 0 p0Ut02..
. I .
••
••
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'MIMO N9 122.740
T2RMO N. o 123.338
Dep. em 2 de julho de 1960
Dep. eu- 22 de julho de 1960
Modêlo industrial.
Modelo
industrial.
Requerente: Maria de Lourdes
Requerente: Eto Jiro — São
Francisco — São Paulo.
Título: "Original modelo de capa Paulo.
Titu19: "Original modelo de empara liquidificadores".

balagem para bonecas".

•

Características

características

19) "Original modêlo de capa para
liquidificadores" de material plástico
flexivel ou de fazenda
'
encorpada ou
outro material conveniente, caracterizado por se constituir de um corpo cilindrico alongado encimado por
cúpula cônica, guarnecida na junção
por pequeno - babado de material
idêntico ou diferente do corpo cilin-.
drico guarnecido inferiormente por
outro babado semelhante e sob o
qual se alarga numa espécie de saia
pregueada ou franzida que termina,
também, em babado.
Segue o ponto n9 2.
TERMO N.° 123:321
t)ep. em 19 de julho de 1960

Modelo industrial.
Requerente: Geiper Pinto — São
Paulo.
Título: "NôVo modelo de arn-

III)

própriamente dita ser provida, na
região correspnodente à planta do
pé, de uma grande área central,
de configuração acompanhando o
contorno do solado, porém deixando urna larga faixa lisa periféri,
ca, área esta contornada por uma
linha interrompida de pequenas
saliências, e ainda provida inteiramente de uma pluralidade de
frizos sinuosos, salientes e reentrantes, paralelos entre si, e alternadamente adjacentes, frizos êstes
formados por arcos semi-circulares concordantes pelas extermidades; tulo substancialmenk como
descrito ,e ilustrado nos desenhos
anexos.

Janeiro de 1962 349
frisos duplos das arestas verticais
prisma, raia painéis destinados
locação de material ddc propaganda.
TÊRMO N. 124.308
De 18 de novembro de 1960
Nopayandas Patenteadas lumino.:
Propalum Ltda. — Barra do Pirai.
Ponto característicos de Nova Coi
figuração ou forma de poste lumino,
para propaganda — Mod. InclustrM.

-rumo N.° 124.264
De 17 de novembro dc 1960

1. 6 — "Original modelo de embaIndia Tyre E Rubber Company Lilagem para bonecas", caracteriza- mited
Escócia.
do por caixa cilíndrica de -mate- Modèlo Industrial — Para novo Morial plástico transparente, tendo a alo de rastro para pneumático.
conjugação do fundo com o corpo
feita por costura externa em forma de debrum ou chuleio, conformada por fio ou tubete de plástico; pelo fato da tampa de igual
Pontos caracterti tico's
feitio ter igual costura e ter dois
1.° Nova configuração ou forma
pequenos laçarotes de côres con.poste luminoso para propaganda, cara‘
trastantes em ponto diametralterizada por consistir numa coluna pr:ç
mente opostos em sua borda.
mática, de base quadrangular,
Segue o ponto 2.

cquidistantemente por frisos duplos trans.
versais os quais juntamente com o.,
frisos duplos das arestas verticais 1.4,
prisma, formam painéis destinados
colocação de material de propaganda.

TERMO . N. 0 123.373
Dep. em •4 d eagôsto de 1960
Modelo industrial.
Requerente: Fábrica de Armas
• TERMO 1%i9 124.444
Moderna "FAM" Limitada — São
De
24 de novembro de 1960
Paulo.
.Sti.0
Titulo: "NôVo modelo de cara- 1.9 Novo modelo de rastro para pneu- Osvaldo da Costa Dona
bina".
mático, do tipo que apresenta uma Paulo.
Modêlo industrial para: — Cabite
zona central, substancialmente, Eia, ca,

rgt

Características

racterizada pelo fato de compreender, de dupla utilidade.
de um • e • outro lado da referida zona,
uma série de ranhuras, substancialmen,Ir/6.1
te em forma de Y, ligadas umas às roa-.
tras pelos, ramos superiores dos Y e
cujos ramos centrais sinuosos vêm morrer nas' ombreiras do pneumático.

"NU° modelo de Go./aol:1na", constituída por usual carabina de pressão, caracterizada pela
TERMO N.° 124.304
culatra ter a sua parte final, oposDe 18 de novembro de 1960
ta ao cano, conformada em declive curvo convexo, suave, e que pa Propagandas patenteadas lwninosas
rece se prolongar na linha supe- propalum Ltda. — Barra do Pirai.
rior da parte da coronha denomi- Pontos característicos _de: Poste Lu.
nada "delgado" de tal formíque o minoso para propaganda — Mod. Inconjunto se apresente sem solução dustrial
de continuidade aparente.
Segue o ponto 2,
1.0. —

19 Cabide de- dupla utilidade, .earae.

terizado por ter numa das faces ci.

próprio corpo da peça, um dispositiv(
prendedor, 'fixado por dobradiças;' Pc'r

êste. prendedor ser mantido fedia&
sob pressão, por molas de lâminas.
também fixadas lateralmente na meE.
ma' face do próprio cabide. (Segue
o ponto 2).
TÉRMO N o 124.445
de novembro de 1960
"Cabide Desmontável".
Roldeth de Souza Rocha • — Sã&I
Paulo — Capital.
De 24

TeRMO N. o 124.018
•De 7 de novembro de 1900
Calçados Samello S.A. — São
Paulo.
Características
Modelo industrial para — Ori"Nôvo
modelo de ampola", ginal modelo de solado.
0
1.
material plástico, transparente
ou não, preferivelmente flexível,
embora também posa ser feito de
outro material qualquer, caracterizado pelo feitio cônico, alongado,
de base plana, arrendondada, tendo a extermidade mais fina do
68 pressão: pelo fato da tampa
ter feitio também cônico, de modo
Pontos característicos
que o conjunto se apresellta cora
.J mesma linha cônica.
1.0 — Original modelo -de solado,
Negue o ponto 2.
caracterizado pelo fato de a sola
•'

1.9 Nova configuração ou forma de
poste luminoso ,para propaganda; caracaterizacia por Consistk. numa Coluna
prismática de base losangular, dividido
equidistantemente Por frisos duplos transver_sais. ea quais jUntimente cora os

• PONTOS CARACTZItIe.kTIOOIS
• . 1 9: Cabide desmontável, caracteri.
tad° por uma haste vertical tom vários. ganchos ou dobras, nos qugs

.

▪•
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apodam Utilmente por ou retirar, has- tura côncava — 1 em-sua fece sutes -,kansversais correspondentes, por perior, com contas superiores, 2 —
-estas.; 'hastes transversais apresenta- arredondados e tendo inferiormente
arem suma alça ou argola central que uma abertura, 3 -- alongada -de ex.aawadaptam aos ganchos da haste tremidades arredondadas que toma
-"vertical, e se terminarem nas extra- quasi toda a superfície inferior da
amidaçles- em forma de ganchos. (Se- peça,. abrindo-se para o interior e
,o ponto 2).
-para os lados de modo a conformar
duas curvas côncavas, 4 — nas extremidades interiores, modelando o
' •
feitio usual de travessa axilar de
TÉRMO N.° 124,300
muleta; pelo fato do fundo da aber- : t ma •
tura, 3 — ser paralelo à face Npe.1'De 18 de novembro de 1960
rior, 1 — da peça e dotada de mul• FAo S'Catena -a São Paulo.
tiplicidade de projeções ligeiramente
1btos
característicos
--Móveis
Es"a
mais altas, 7 — com feitio de mala
tofadas em miniatura — Mod. Indus- cana; • pelo fato de' ter no interior
da massa que conforma a peça, no
54,0
r•
,
interior da parede mais. longa, entre
..rzts3
a 'curva, 1 — e as 'projeções, 7 —
• z,
uma. tira de gaze contadora de elas'ticada da peça. Segue o ponto 2).
•
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verticalmente; pelo fato dos olhos
do felino serem configurados por duas
pedras brancas brilhantes, 'convenientemente presas ao tecido. (Segue o
ponto 2) ..
V:RMO N9 124.915
De 12 de setembro de 1960
• Modelo industrial.
Requerente: Luiz Secado Sobrinho
— São Paulo.
Ttitulo; 'Disco concentrador de
.
calor",

CARACTERÍSTICAS
1. 0 — "Original decoração de fingeria" constituída de peça de lingerie
feminina, preferivelmente calcinha —
1 — de nilon ou outro tecido conveniente tendi na parte frontal, sôbre a
cava que configura a perna esquerdo,
uma figura — 2 — de cabaça de felino. ou mais precisamente de tigre, coloridade e com malhas — 3 — típicas
desse felino, obtida por meio de pintura,- aplicação ou bordado, pelo fato
de parte frontal da calça ao redor da
cabeça de tigre — 2 ser pintada.
bordada, ou aplicada com malhas —
4 — em marrom e preto imitando as
malhas de pele de tigre; pelo fato dos
elásticos — 5 — que prendem a cmtufa o as cavas das pernas serem mais
!algos do que usual, brancos e cont
linha pontilhada preta configurando
zigue-zague — 6. Segue o , ponto 2.

TERMO N.° 124.306 .
De 18 de novembro de 1960
I;
-- k c ,
Propagandas patenteadas luminosas
, •4 44 .."! .
. CARACTERÍSTICAS
propalum
Ltda. - —• Barra do Pirai.
. ir:.
.
•
Pontos característicos — Nova Con'Disco
concentrador de calor",
p
-.'.3 ' '''Movels estofados em miniatura cm figuração ou forma de poste luminoso constituído
por peça metálica de liga
„fo .rride poltronas ou sofá caracterizado para propaganda — Mod. Industrial. 'conveniente ou de ferro fundido ca•p,9r, Assento e encôsto prismático-retan.
racterizado por seu - feitio de aro,
gularbs braços em forma de paralelo0
1 — de pequena altura e que infegramoas e pés do tipo palito. riormente se afunila configurando
um tronco de cone invertido com as
paredes, 2 — côncavas e com a concavidade voltada para o centro da
TÊRMO N. 124.365
peça e possuindo quatro aletas, 3 —
Em 18 de novembro de 1960
equidistantes, dispostos com rais com
o feitio de triângulos retângulos cujo
Propagandas Patenteadas luminosas
TÊRMO N.° 125.001
1 ângulo reto, 4 — é formado pelo en- •
oropalum Ltda.
Barra do Pirai.
contro da altura do tronco de cône Dep. ' em 22 de agOsto de 190
.PoliÉos -característicos' poste luminoso
com a linha., reta que configura a
.)ara 'propaganda — Mod. Industrial.
base ou linha superior, 5 — da
Medeio industrial.
aresta e cuja hipotenusa é a parede Requerente: Vibralit Indústria e CScurva do tronco de cone; pelo fato macio Ltda. — São Paulo,
de ter na face oposta. do tronco de
cône imediatamente abaixo das aras- Titulo: "Original configurarão em
tas, pequenas projeções, 6 — de caixas para água"
apoio e refôrço do concentrador; pelo
fato de ter furo centrado, 7 — de
passagem do queimador do fogão.
Pontos car,:cteristicos
(Segue o ponto 2).
o
1.0 Nova configuração ou forma de
---,—
poste Itiminbaõ para propaganda, ca.
TERMO N9 124.927
racterizada por consistir numa coluna
prismática, de base triangular, dividido
De 13 de setembro de 1960 •
equidistantemente por frisos duplos transProdutos Alimentícios Crispetes
versais, os quais, juntamente com os Ltda.
— São Paulo.
frisos duplos das arestas verticais do
Modélo industrial para: — Nova
prisma, formam painéis destinados à enbalagem e apresentação de pipocas
colocação do material de propaganda. prensadas.
•

1/4

Pontes característicos
• TERMO N 9 124.658
,1..13,NoN:a configuração ou forma de
De 9 de agosto de 1960
piasteaiuminoso para propaganda, caDesenho
industrial.
racterada por consistir numa coluna
Requerente: Confecções de roupas
no -formato de uma pirâmide tranacuda, "Erit,on"
Ltda. — São Paulo.
dividida equidistantémente por frisos du. - Título: "Original
decoração em linpios transversais, os quais iuntaniente
com') os frisos duplos 'das arestas da
pirâmide, formam painéis destinados à
.coloilkção do material de propaganada.
TÈRMO N9 s 124.650
111
n. De 6 de agôsto de 1960
Mcidélo de utilidade.
Requerente: Baumer QBS Cia.
Brasi1eira de Equipamentos — São
Paulo.
Título: Almofada Axilar".
Dí,

CARACTER1STICAS
19 "driginal decoração em inge-

ria", constituída de peça de Enguia
feminina, preferivelmente calcinha de
nilon ou outro tecido conveniente,
caracterizado por ter bordado, pintado ou aplicado uma cara de felino,
gato, ança ou tigre, &Obre a parte
• •
frontal da calça, ligeiramente desloUi
cada para a esquerda, sobre a cava
, CARAC1ER1STICAS
que configura, a perna, cresse lado;
la. '"Almofada axilar"; caracterizada pelo fato da decoração ser com linha
por t peça de espuma de borracha ou pintura ou equivalente, de em cores
wawaa, &avise-mina com ligeira curva* semelhantes 'ligeiramente rajadas

CARACT ER1STICAS
1. 0 — "Original configuração em
caixas para água", constituída de peça
quadrangular, moldada em cimento e
amianto, caracterizada pelo fundo —
1 — de feitio tronco piramidal achatado, configurado - pela encontro de
!IR
. 7
'quatro planos, quasi horizontais que se
unem centralmente num plano quadrangular; pelo fato da basa — 2 —
19 Nova embalagem e apresentação de altura substancialmente baixa can:
de pipocas prensadas, constituída pela serrando cantos e bordas — 3 — arprensagem de determinada quanti- redondados, se estrangular ou projetar
dade de pipocas, caracterizada por
apresentar-se em blocos retangulares c:ara dentro numa curva côncava — 4
na côr vermelha, blocos êstes pos- — em tilda a volta da caixa, depois
teriormente sobreçostos, em número do que se projeta obliquamente para
adeauado, e .- empacotados, apresena cima em rampa suave, configurada
tanck) o conjunto de blocos uma em- pelos planos — 5 -- laterais — que
balagem com a forma paralelepipe- formam
suas paredes ate atingir a pra.
-da. (Segue o ponto 2) .
teção superior da base, quando então
as paredes se tornam vertidais 5 —
conservando os cantos e bordas arreTÊRMO N.° 124.933
dondadas;
pelo fato de possuir du não
Dep. em 14 de setembro de 1960
tampo de feitio tronco-piramidal substancialmenta'achatado configurada Pela
Desenho industriai.
•Requerente: Confecções de roupas encontro de quatro planos, quasi hori"Eriton" Ude — São 'Paulo . • zontais 7 — que se encontram Can- num quadrangtdo -Título: "Original decoração- em lin- tralmente
—
i plano e' horizontal. Sege o ponto 2.
gede'!.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Jarieiro de 1962 351

'—

TERMO N9 125.316
Te'..RMO N.° 125.037
Ti.- '`.0 N." 113.735
De
38
de 'dezembro de 1960
Dep. em 30 de agesto de 1960
De 2 Ge outilliro de 1959
Manoel
Baeta
Antunes — Rio de
Modelo industrial.
Darasi Fernandes e Octacílio Graça
Janeiro.
Requerente:
Denisart
Cardoso
Filho
da
Guanabara.
,
do Amoral — Estado
Pontos caracaeristicos "Novo moSão Paulo.
dèlo de coberta acolchoada Tusra caDesenho industrial para —, Nevo O i--Titulo:'
"Original modelo de esttjo mas" — Modelo Industrial.
original cisterna de ornamentação de escolar" paia modêlo industrial,
en-salopes `comuns.

f

•

F-16.

1.° — Novo e originai sistema de
ornamentação de envelopes comuns,
cáraterizado porque compreende dividir
o espaço de frontispício de tais envelopes de modo a conservar uma área
central livre e uma área menor no cais
to direito superior , e a aproveitar o
espaço restante para a impressão de desenhos ou inscrições -ornamentais. Segue • o ponto 2.
TERMO N.° 125.015
Dep. em 9 de agesto de 1960
Desenho industrial.
Requerente: Confecções de Roupas
"Eriton" Ltda. — São atilo.
nide: "Original decoração em Sugeria".

cARACTERIsTicAs
"Original modelo de estai°
escolar", constituído de caixa de madeira, retangular 1 • —• caracterizado por ser dividido longitudinalmente
2 — também de
por uma parede
madeira, devidamente centrada, em
dois compartimentos iguais, forrados
por plásticos: rígido e cobertos quando
conveniente Por duas cortinas flexíveis.
TERMO 1%19 125.414
conformadas por tira de pano ou outro
De
1 de setembro de 1960
TERMO
'Ni?
125.413
.material flexível onde é .aplicado, pot
Desenho Industrial.
De 1 de setembro de 1960
colagens pequenas tiraae transversais de
Requerente: Fábrica de Jersey e
plástico rígido — 3 — preferivelmente
Desenho Industrial.
Nylon
Emgut Ltda. — São Paulo.
forinica, em cores contrastantes, mas Requerente: Fábrica. de Jersev e Titulo:
"Original padrão de rende tal forma- que a colagem se faz na Nylon Emgut Ltda. — São Pai,
da",
Titulo:"Original
padrão
em
anparte inferior das tiras 'e não nos seus irtar.
laterais, de modo que as cortinas tenham flexibilidade nos pontos de encontra. ou contato das tiras de fOrmica;
pelo fato das cortinas . serem dotadas,
ciai suas extremidades livres de 'pequenos puxadores — 4 — e correrem ao
nais e laterais
longo de rasgos longitudi
5 — nas paredes. do estojo. Segue
o ponto .2.
1. 0 --

-

•e• •

CARACTERÍSTICAS
0
—
"Original decoração em 'in1.
geria", constituído de peça de lingerie
feminina, preferivelmente unia calcinha, de nilon ou outro tecido convebordado, ou pintado e figura de uma
alente, caracterizado por ter aplicado,
moça passeando com um cachorro da
raça "pudle" prêso por urna trela; pelo
fato da figura da moça 'estar vestida
com saia e blusa com decoração contraetante, a saia escura cogn bolas clame e a blusa clara com bolas escuras:
pelo fato do cachorro puddle estar com
o .pelo cortado segunde' as normas da
raça; pelo fato do conjunto de figuras
ida moça e do cachorro estarem encimados pela frase em inglês "I'm
!Rue angel", escrita da mesma 'forma
que a figura, por aplicação, bordado ou
pintura, e descrevendo uma ligenra
curva sólare as figuras, como que urna
cápole; pelo fato da decoração se aplicar, bordar ou pintar sôbre a cava qui.
configura a perna esquerda da calça,
em sua parte frontal; pelo fato .cle ambas as figuras e a frase terem peque. lantejoulas. Segue q ponto '2.

19 Novo modélo de coberta acolchoada para camas, caracterisado por
ser constituida por duas Milhas retangulares de tecido tendo de per meio
varias camadas de materiais polyestares terrylene fibrefill, nylon ou sesemelhante sendo- ésse conjunto fixado por meio de linhas prespontadas
em forma de retangulos concêntricos
e equidistantes em que as bordas do
acolchoado são tôda.s guarnecidas por
tiras continuas de rendas enquanto
a parte de cima é decorada por figuras estilizadas ou arabascas. Segue o ponto 2.

para a borda — 2 -- da renda de
pois de que sofre unia 'Curvatura de
noventa graus Indo até a borda oposta — 3 — sofrendo novamente urna
torsão de noventa graus e configurando outro galho de três fõlhas '—
semelhante e simétrico ao gaito —
9 —.. Da .etxremidade da fôlha inferior .do galho — 11 — se prolonga o
fio brilhante e configura o galho eia
curva côncava idêntico a — 5 e
assim. por diante, de modo que as figuras' florais se assemelha a uma he11coide florida; pelo fato de ter intercalada no desenho floral, isto é.
nos trechos opostos aos galhos de Ralhas há quatro circulos . espessados —
12 em curva côncava em rabiça
ao eixo da renda. ligando-se a um;,
das fõlhas e surgindo imediatamentf
abaixo dela em curva côncava —
— em sentido contrário e também
configurada por quatro espessamente,
circulares todos obtidos por bardaduras ou tessituras de fios brilhantes
pelo fato de nos galhos — 6 — haver uma pequena fôlha — 14 — sen.
contorno brilhante apenas espessada:.
e nos pontos-de curvatura da haste 10 — também voltadas para os ramas
triplos, na fôlha idênticas — 15 corno também no centro das 'referidas hastes há duas Palhas — 16 -que saem do ponto de encontro 'e
cruzazmento da helicoide configurada
pelos espessamentos circulares —
• Segue o ponto 2. .

TERMO N.°125.233
De 26 de dezembro de 1960
Henrique Gustavo Garbi — São Paulo.
Modas; industrial para — "Misto (eitio de ventilador para teto.'

CARACTERÍSTICAS
1.°) "NOVo feitio de ventilador para
teto" caracterizado pelo fato de ser o
motor disposto sôbre calota, interligada
por tubo em forma aproximada de elipse, disposto em plano vertical: a uma
segunda calota, disposta por selara as
pás do aparelro, sendo que, das bordas
da primeira calota partem radialMente
lâminas, que, a certa distância de suas
extremidades livres, são' ligadas a um
tubo posto segundo urna circunferência
no plano horizontal. Um total de 2
anatos.

CARACTERISTIC.AS
19 "Original padrão em renda", earaeterlzado por tira ou peça de filó
—1 — de rayon, nylon ou tecido equivalente, relativamente . e atreito de
comprimento variável, tendo numa das
bordas una espessamento realizadzo
por fios duplas — 2 — e na outra
borda pequeninas alças ou laçadas --e
3 — agrupadas em grupo de mais de
unia dezena e separadas por . pequenos intervalos — 4 — de mais ou , menos três laçadas ineixstentes; pelo
fato de centralmente' obtido mediante
espessamento de pontos bordados ou
tessitura com fios mais espessos há,
próximo da barda com laçadas um
fio brilhante que descreve curva —
5 — .côncava depois do que se abre
num galho — 6 -- dotado de quatro
fôlhas, - duas opostas . e centrais. --e '1
— em relação ao corpo da renda e de
onde saem outras duas também opostas de' menor tamanho — 8 — sendo
que as duas inferiores e uma das superiores, exatamente a que se situa
em prolongamento natural do galho
— 6 — são contornadas por fios brilhantes .enquanto que a outra superior, voltada para o lado do galho —
6 — é apenas espessada ou tecida no
filó do fundo da renda; pelo fato dos
fios brilhantes que contornam as fôlhas inferiores e superior se prolongam na extremidades de duas fôlhas
que se ligam às anteriores pelos seus
bicos, sendo que, da formada pelo prolongamento da inferior — 7 — sai
urna terceira fõlha de modo que o
conjunto se assemelha a um galho de
três pequenas Velhas — 9 — cuja
haste central — 10
, está virada

CARACTERÍSTICAS
19 "Original padrão de renda", caracterizado por ter em fundo ou tira
de fio de nylon, rayon ou l outro semelhante — 1 — com um das laterais
formado por fio — 2 — mais espesse
e nisuaves curvas convexas — 3 —
dotadas de pequenas projeções — 4
— em forma de alças, de tal modo que
as curvas tem alças nas convaxidade.s
mas não no ponto de encontro das
curvas, quando então as alças — 4
— se tecem com o filó central; pele
Pata da outra borda — 5 — da renda ser formada por dois fios espessos, retilíneos e possuidora de uma
fileira continua de alças —; 6 — mais
largas que as do lado oposto; pelo
fato de 1 nteriormente, devidamente
centrado, e obtida por contorno fornusen por fio mais espesso e brilhante
uma rasacea — 7 — com seis petalaa
dispostas três de cada lado ao , longo
do eixo imaginário da rendaa .kuardando um espaço .central — 8 — ligeiramente maior do que o de uma
petala e que são configuradas -por etpessamento ou bordadura sôbre o filõ
do fundo; pelo fato da rosacea 7 — ter no seu' centro pequeno aspes- •
sarnento — 9 — sem contorno mais
espesso e como que delimitando- o eixo
da rosacea; pelo fato do fio brilhante
continuar, sem solue mais ção de c ontinuidade conformando outra rosacea maior — 10 — de dez
petalas dispostas em torno de losango
central — -1 — também conformado
por fio brilhante e de modo que os
dois lados do losango, simétricos ao
lango do eixo imaginário da renda,
fiem cinco petalaa ficando ,a petala
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n arem nessa mesma seqüência, uma
CARACTERISTICAS
mateiros com os trazeiros por meio
rusacea grande, outra menor, outra 19 "Original padrão de renda", ca- de travessa horizontal mediana - 4
- e de tal forma que as extremidagrande e assim consecutivamente.
Segue o ponto 2.
divergentes das pés caem dentro
Segue o ponto 2.
racterizadd por ter um fundo ou tira des
daaprojeção da base do móvel: pelo
de fio de nylon, eayon ou outro se- feto
da base - 1 - ter feitio tramelhante, em, forma de filó - 1 - pazoicial
com uma das bases apenas
irramo N9 125.416
tendo um dos laterais formado por ligeiramente
maior do que a outra a
De 1 de setembro de 1960
dois fios mais espessados - 11- voltada para cima.
onde se - aplica o
geiramenas afastados um de outro, tampo do móvel ClIjaS
extremidsees
Desenho Industrial.
paralelos, ai lados dos quais corre se 5 -' se medeiam stiostencialRequerente; Fabrica de Jersey e uma série de •pequenos circulas ou mente para fora; pelo fato de ter.
Nylon Emgut Ltda. - São Paulo. pequeninas rwaceas hexatcneas - a ocupando d terço superior do coede
• Titulo: "Original padrão de rendelimitazido uma beirada de ren- - 1 - três gavetas - 6 - alinhadas
da; pelo fato de ter na outra borda com a parte frontal apresentando
urna reentrância - 4 - dotada de acabamento ou deeenho em "V" escinco /aradas ou akr..s projetadas para tilizado e ter, correspondendo às ga
fora,- um pequeno trecho convexo -vetasxrmdoól,uas•pr- sem alças, depois .uma ligeira tas de correr - 1 . - dotadas de molprojeçao - C - para fora, dotada de dura lisa e com desenho frontal em
menor número de alças aleeiramente s rabo do andoánha" estilizado e,
menores que 'as anteriores- de modo centealeuezae, abaixo portanto da
que a borda da renda e esta embora gaveta central, ter uma almofada
as reera ancies e sellereies não o W- xa - 8 -; pelo fato de, sóbre o tam- •
ien, sendo Que a p'sojeeão - 6 - po e em prolongamento ao fundo do
CARACTERISTICAS
se repete três vezesz com oa mesmos móvel, ter um elemento . plano de liTERMO N9 125.415
caraci:eristicos para novamente sur- gação - 9 - com a -vitrine superior,
19 "Origina/ padrão de relida", ca- gir
configurada pe.* peça niana° de dureentrância semelhante a
De 1 de setembro de 1960
racterizazdo por tira ou peça de fila 4 - uma
assira consecutivamente pelo ratex perfurado, com feixe trapezol- 1 - de rayon, nylon ou tecido se- fatoe de
Desenho Industrial.
haver no interior da renda, dal, tendo a base maior apoiada saRersti'erente; Fábrica de Tersey e melhante relativamente estreito, de obtida por
meio de espessemento ou bre o tampo 'e delimitado por dois ,•
afylon Emgut Ltda. - São Paulo. aeliprimento variável, tendo numa das tessitura,
um festão 7 - que bor- planos - 10 - Que prolongam a libordas
u
mespessamento
realizazdo
por
do trapezoidais com a linha posTitule:' "Original padrão de ren- dois fios duplos - 2 - e a outra deja a borda da renda dotada de la- nha
não passando a parte mais in- terior reta, e a anterior inclinada paaa".
borda pequenas alças ou laçadas - çadas,
ra
dentro
e deasda de recorte cenquando então te projeta trens3 - agrupadas em grupos de pouca renda
terna da festão do terço médio da tral circular _ 11 -; pelo fato de,
mais de unia dezena e separados por versalmente
lateralmente
a peça- - 9 - se pro-e
da série longar obliquamente
pequenos intervalos em que as laça- de hexagonosaté- 3"próximo
pequeno
abrindo-se
em
das se voltam para dentro configu- duas falhas opostas — 8 - simétri- rebaixo central, até a com
altura da base
re.ndo pequenos triângulos - 4 - ob- cas e cujas extremidades se Voltam maior de corpo - 1 - por meio de
tidos por entrelaçamento com o filó
dois planos .simétricos - 12
pelo
-o centro da renda e tendo su- fato
do fundo; pelo fato de próximo a bei.- para
de, acima da- peça - 9 - de
' liperiormente
dois
fios
de
cada
lado
da - 2 - nascer dm festão - 5 - que se fundem lateralmente com uma gação, haver uma vitrine ou parte
formado por um arco de fio grosso grande rosa - 9 - de oito pe.talas' superior - 13 - de feitio retangular.
brilhante de onde se projetam peque- laterais e espessamente -central - de substancialmente menor que a base
nos projeções - 6 - espessadas em
e também menor profundidade, de tal
projeçãonsra
f r...• , ,
forma quasi -circular e contornadas modo que entre cada
forma, a dar equilibrio de linhas ao
por fio brilhante; pelo fato de, no versal -e no centro de cada festão haja móvel, pelo fato da base e o tampo
uma
rosa
semelhante;
pelo
fato
do
pontd
de
encontro
de
dois
festões
- 15 - da. vitrine sabressalrem lie ,CARAC reatISTICAS
5 - as' projeções se fundirem toman- festão - 7 - ser configurado por pe- geiramente nos laterais e frontal19 "Original padrão de renda", ca- do o aspecto de um triângulo isoce- quenas arcadas - 10 - ligeiramente mente sendo que o tampo é mais des-:racterizazdd por ter, em fundo ou tira les - 7 -s e. pelo fato de haver en- maiores do que os espessamentos he- tacada configurando um chapéu tersde filó de fie de nylon rayon, ou ou- tre os festões uma grande-rosa - 8 xagcnais - - e dotados interior- do centralmente um rebaixo - 16 tro semelhante - 1 - com os laterais - conformada por fios tecidos mais mente de penso central em que o furo circular e finalmente pelo fato da viformado Por fio mais espesso - 2 - espessos entremeados por fios brilhan- do filó não e tecido como os demais trine ter a sua parte frontal configuem suaves curvas convexas - 3 - tes; pelo fato de ter ligando as ro- espessamentos; pelo fato das bordas rada por vidros de correr - 17 -Sedotada. t. de pequeninas projeções - sas, e saindo dos-dois lados das mes- das arcadas - 10 - das falhas du- podendo ter o fundo espelhado
4 - eme forma de alça em todos os ma duas falhas - 9 - contornadas plas - 8 - dos fios que ligam as ro- gue e ponto 2.
•
pontos • das curvas menos nos pontos por fios brilhantes que atravessara, sas - 9 - e da contorno destas sede encontro das mesmas, quando as as extremidades superiores dos fes- rem obtidas nor fios mais .espessos e
TÈRMO No 125.531, DE 25 DE OUalças sqZ tecem 'com o tecido do fun- tões - 5 - uma delas próximo ao de maior brilho. ,
do; paloyfato de interiormente, devis Ira mais próxima da base do mesmo Segue o ponto 2.
TUBRO DE 19S0
damente .'eentrada e obtida por con- vértice do trinângulo - 7 - e a ouModelo
industrial; Origina/ dispo-.
torno formado por fio mais espesso triângulo de tal forma que o cone brilhante uma rosacea - 5 --. com junto se apresenta também em fes- TaleM0 N9 125.485, DE 3 DE NO- sie„ão de porta-cosmético.
Perfumaria Floreia Ltda.
'São
seis petalas dispostas, três de cada tões invertidos em relação ao fes- VEMB1a0 DE 1960
• Paulo.
lado -Éto 'longo do eixo imaginário da tão - 5 - pelo rato de abaixo dos • Modelo industrial.
renda, guardando um espaço central pontos de encontra das curvas que Requerente: Móveis Cruzeiro Pro- 6 - ligeiramente maior do que o configuram os festões, no trecho tri- gride
Limitada - São Paulo. de urnsiapeta/a "e que são configuradas angular ali resultante -haver um es- Titulo:
Modelo de móvel para copor espessamente ou bordadura sabre pessamente circular central de onde
o fila alo . fundo; pelo fato da rosa- partem duas pequenas falhas simé- Pa era - 5 - ter no seu centro pequeno tricas - 10 - acompannando as borespessamente -47 - sem contorno das do triângulo onde se increvem;
r-•-.
se ----:-.1sa"ra---.1 •
mais espesso e como que delimitando pelo fato de abaixo haver um fio eso eixo da rosacea; pelo fato do fia pesso brilhante -11 -- 'servindo de
brilhante e. meie espesso continuar base ao conjunto e ume se ligando
sem sollação de continuidade • con- ads pequenos triângulos - 4.
formando mitra rosacea maior - 8 Segue o ponto 2.
- de de petalas dispostas em tordo
de los . e •4 central --9 - tamisara
conto • • o por _fio brilhante e de
TERMO N9 125.417 . .
modo qu os dois lados do lesango,
De
1 de setembro de 1960
simétriods ao longo do eixo imaginário da renda ,tem cinco petalas fi- Desenho Industrial.
cando a petala central exatamente sa- Requerente: Fábrica de Jeràey e
19 Original Disposição de portabre o 'angulo formado pelos lados do Nylon Emgut Ltda. - São Paulo.
cesméticos, constituída de peça de
Pontos earnetertsticos
losango - 9 - sendo as petalas plástico ou outra) material conveniTitulo: "Original padrão e ren- 19 Original modelo de móvel para ente com feitio de bolota estilizada
10 e- è.tstidas por espesSamento ou &ele.
bordaduZr
. .( do filó do fundo ris renda;
copa, constituído de móvel da madei- par - 1 - esferoidal ligeiramente
pelo fat de dentralmente a rosacea
ra com acabamento em cantrachapa- achatada nos nolos de forma que a
longo
do
eixo
da
ren- 8 - ' , ao
do de madeira, remiu( plástico ou parte correspondente go equador se
da, um ''pequeno espessamente sem
equivalente, ou então laqueado em apresente com diâmetro ligeiramen11
semelhante
ao
exiscontorno -acores convenienass e caracterizado te menor, tendo num dos pelos tua
tente ale ,Interior da rosacea . menor
essencialmente por ser formado por rebaixo circulara- 2 e- e inteiraram-a
um corpo ou base -1- 1 - alongada te revestido externamente por peque-a 5 -pelo fato de entre as duas.
e
rosaceas" rojetar-se lateral. transverde profundidade ',ideal, dotado infe- ninas proiecões semi-circulares - 3 '
seamente dela fias ligeirafiormente de quatro pés a- 2 --a• de
configuram a parte corrugade
sal e s
mente .- aspesàoe e separadas e
feitio tronco-tônice divergentes no da bolota; pelo fato de se proietaxe s •
rerisentida do comprimento;I da Mayel, miando fechado .o., estojo no outro mas- 1 , ".
nue se 0.31 praianbat bordatoda7.
12
trotado d2 refardo frtsntal ,aser
' - de In de esaere ide„urna jaca Com .4t4.7Y, a Si , •
da por eas eate ..espeasamea
della
s- el s 'ceav a)
coedugaçaos
bc,,à 'lateral Ãp,tézniv
-- sem . nae ' eapaeldsten tes, neta
:dettadà,
per! lisa da i" 'ffié
tras daas raea casa pele (fata ,i,d,os ,aer
1
tas deCoraCaos conti
- e interligados dele a dois, os dl- parte lisa - 4 - se endaixar pela sua
senhos 4iii-

seeirtral °exatamente sabre o ângulou
ormado pelaselados do losango, senso asPetalas - 12 - obtidas por es-iessamento ou bordadura do filó do
undo chaaenda pelo fato de centralisente a rosacea - 10 -, ter ao lousa &deixo da renda, um pequeno eseassamento sem contorno - 13 : nnelhante ao existente no heterior
a - desacea menor - 7 -; pelo fato
e'eatre as duas rosaceas projetar-se
'Marfa; transversal e simetricamente
adi aios ligeiramente mais espessos
sejsarados e gire se unem próximo
e. !serdes ala renda por meio de espesemento,- 14 - semelhante Ef-a exisentes nos centros das rasaceas; pelo
fato, doi, desenhos ou padrões descri`. os, contiamarem nessa me,sma seqtiên^ta,• unia. rosacea grande ,outra me'lora outra grande e assim consecuti.8. mente. •
Segue o ponto 2.
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jpp 1 capessamentos — 13 — de cada iaextremidade aberta — 5 — em rebai- figuram o pró; :o filó do fundo de- =MO N9 125.994 'RE 1;
NEIRO ne 1961
' do da rosa ceditrel, • mata abaixo
xo cireular — 6 — centrado, existen- pois urna linha ou costura — 3 —
também simétrmaa dois pequenos
te na base — 1 — rebaixo écce de ames .espessa ainda que delimita a
Salvador
Peluso
Basile
—
São
Paugalhos — 14 — com duas folhas em
feitio anular que delimita interna- borda — 2 — e o bordado propria- lo.
cada pelo fato da rosa central ,— le
mente uni tubo cilíndrico — 7 — que mente dito; pelo feto dêste ser forModelo
industrial
para
orig
Mal
— ficar ligeiramente deslocado em
abriga um bastão — 8 — de cosméti- brado por ligeiro espeasamento — 4 modelo ele caldeirão
relação ao eixo longitudinal do entreco, desodorizante ou colônia sólida — boraejante do centão — 3 — e que
meio e ser circundada por outroresou equivalente. — Segue o ponto 2. tem por finalidade preencher os va-1 tão maior — 15 — cujos extrernidozlos, existentes entre o referido cordar) e o primeiro grupo de rosas — 5
cies se iniciam na parte inferior das
— ou galhas de flores; pelo fato dêsrosas — 9 — e configurado por uma
TaiRMO N 9 125.613, DE 21 DE
tes se unirem em linhas continuas se
cadeia de pequenos festões' interligaOUTUBRO DE 1960
dos nas bordas por fio mais espesrepetirem indefinidamente ao longe
Modelo induStrial.
sado, .tendo em cada centro um eisda renda numa continua linha floripessamento
circular *— 16 —; pelo
Requerente: indústria e comércio da longitudinal e se repetirem tamfato de abaixo das extremidades do
bém três vezes paralelarriente de tal
de móveis Madebel Ltda.
festão . — 15 — haver um pequeno
forma que sendo cada linha longiTitulo; Cama ou beliche com três tudinal formada por ramos floridos,
espessamento mais tênue — 17 —
— São Paulo.
que preenche o espaço triangular
se considerarmos uma seção da renexistento entre o referido festão e a
da ela •será configurada -transversa/• borda mais espessada — 2. — Semente por três galhos floridos supergue o ponto 2.
postos; pelo fato de cada galho ser
formado por uma flor ou rosa com o
miolo — 6 — completamente preenPontos característicos
TERMO No 126.567, DE 30 DE NO- chido por -linha brilhante tendo as
VEMBRO DE 1960
1 9 Original modelo de caldeirão,
pétalas — 7 — contornadas por linha
Idêntica de modo a destacar o inte- caracterizado por um corpo substan/vfociêlo industrial.
rior onde o filó é ligeiramente entre- cialmente esférico, com a superffclo
sáu
Requerente: Nobuo Nagaoka
tecido ou espessado; pelo fato da ro- de fundo em configuração côncava Paulo.
sa projetar-se um galho — 8 — ror- reentrante, e tendo ao &to, uma tam- Titulo: Original. modélo de boina.
tirado por filó espessado sem contor- pa destacável, em fo:ana de calota
no mais grosso e que descreve uma esférica, e dotada de um pegador
curva de noventa grátis e se funde central superior, de formato tronco
num galho maior de contôrno espes- cônico, e o corpo do caldeirão sensado — 9 — de onde parlem juntan- do ainda dotado de dois pegadores
do-se às pétalas-- 7 — de rosa; um laterais, em L invertido, de posições
P eq ueno galho — 10 — formado por diametralmente opostas; tudo subsvárias folhas mais espessadas e de tancialmente corno descrito e ilustracontOrno definido p or fio' brilhante: do nos desenhos anexas.
pelo fato de partir da base do galho
. Características
___. obliquando para uma um rao 126.566, DE 30 DE NO19. Cama ou beliche com fres lei- mo — 11 — cuja ponta se funde com TERMO N
VEMBRO DE 1950
pétalas
de outra flor — 12 — tendo
Características
tos, constituída por beliche duplo com
leitos inferior — 1 — e superior — poucce acima do ramo — 11 — outro
Desenho indus
. teia'. 1 9 — Originai modelo de boina,
2 — caranterizado Por ter o-leito in- raminho — 13 — que se funde tarn-' Requerente: Indúraria, de rendas confeccionada
de feltro, casemira ou
ferior conjugado lateralmente junto béin corri pétalas da flor —'12 — e Naylorende Limitada — São Paulo. tecido conveniente,
de feitio ovoide,.
à sua peseira um móvel — 3 — per- do ponto de junção do raminho —
Titulo:- Original padrão de renda. caracterizada por ser formada pela
pendicularmente em relação ao la- 13 — e o galho curvo — 8 — destaconjugação de duas peças de fazenteral do leito e que configura um ar- ca-se unia projeção sem contôrrio
da, a 13rincipa1 — 3. — que conforma
snário dotado de portas duplas — 4 mais grosso que se alarga na extreo corpo dotado de três penses — 2 —
— tendo Interiormente gavetas — 5 midade de modo a configurar uma
posteriores que dão a elevação cor— e prateleiras — 6 — tendo ainda espécie de botão — 14 - - de onde,
respondente à copa e conjugada nos
es pés — 7 -a da mesma altura dos pOuco adiante, há uma pequena folaterais e frontalmente' à uma outra
pés inferior do leito, obliquando li- lha ou galho — 15 — de onde parte
tira — — com feitio aproximado de
geiramente para fora, pelo fato de dois fios grossos que se unem às pé"Ir, semi-circular, caindo em declisôbre o móvel — 3 — de tamanho talas — 7 — da primeira rosa do gave para a parte frontal de tal forma
Ideal, haver um terceiro leito — 8 — lho — 5 — pelo fato de abaixo do
que a região dotada de carneira —
que se • dispõe longitudinalmente em botão — 14 — e em prolongamento
4 — usual fico excêntrica, projetanrelação ao móvel, portanto tranver- dos galhas ou ramos 11 e 13 —
do-se a parte frontal como pala ou
ralmente em relação aos leitos — 1 ter uma flor — 12 — formada por
teco — 5 — da boina, dotada de posa-- e — 2 — e de tal modo que a pe- miolo espessado — 16 — idêntico ao
pontos inferiores, .barbatanas e ilhofieira do terceiro l eito se projeta no miolo — 6 — da rosa anterior e pézes para melhor firmeza do conjunespaço compreendido entre os leitos talas também idênticas, tend000 ga
to. — Segue o ponto. 2.
usuais; ficando para fora cérea de
Características
as filei--lho—15:.fôaquen
dois terços da nova cama e oossuin- ras longitudinais de flores — 5; pelo
19 Original padrão de renda, consdo na parte projetada para fora, só- fato da borda oposta da renda ou bitituída por tira ou entre-meio de fl.; TERMO N9 126.990. DE 2 DE JAbre. o, móvel — 3 — um gradil — 9 co ser formado por festões em gran- !ó
NEIRO DE 1961
de raion, nailon, sêda ou tecido
— de proteção. — Segue o ponto 2. des ondulações sendo que a que fica equivalente,
por um Desenho Industrial.
imediatamente abaixo das rosas 3 fundo de filó caracterizado
— 1 — em faixa cenRequerente: Indústria de rendas
— formada por cinco festões pequeladeada por dois cordões — 2 — Nylorend
Ltda. — São Panlo,
TallaMO No 125.629, DE 29 DE SE- nos ou bicos ondeados — 17 — confi- etral,
2'
—
formados
por
fios
mais
espesTitulo: Moo padrão de renda pagurado por tuna carreira, de filó te- sados com ligeiras ondulações — 3
- TEMBRO DE 1960
Saylonbras Indústria de Tecidos Li- ciclo e que continua configurando a, — e de onde se projetam externa- ra mtxiêla industrial.
oridulaçao maior formada por ape- mente pequeninas alças — 4 — lomitada — São Peulo.
•
nas três pequenos festa'es, maiores calizadas - nos trechos convexos das
Desenho Industrial para original que os anteriores e assim sucessiva- ondulações;
pelo
fato
de,
superiorpadreei renda.
mente; pelo fato de no trecho com men, acompanhando as . ondulações,
cinco festões haver cinco pequenas haver festão — 5 — obtido por esflores — 18 — colocadas uma nas pessamento do fundo de filó c, de
outras com as pétalas espessadas e trecho em trecho, coincidente com a
contórno de fio brilhante que acom- figura - principal ela ornamentação,
panham a grande ondulação da bor- haver duas folhas mais espessadas
da da renda ele modo . a formarem 6 — porém-anais tênues, com as poncom o seu conjunto um festão inter- tas voltadas para, cima, simetricano depois do que há unia linha cur- mente dispostas tendo cercadura in•
va — 19 — bem espessada com o con- ferior, em meia lua — 7 _ obtida
tdrno acentuado de fio brilhante e, por espessiunerito de sete circulas inCaracterísticas
cie lado da curvatura interna partem terligados; pelo fato de ter nas ex1 9 . Nôvo padrão de renda, constiprojeções paralelas perpendiculares -- tremidades da cercadura duas folhas
20 — de fio espessado pelo fato de, _a _• com as ponta,s voltadas para toldo por tira de filó — 1 — de comna ondulação de apenas três .bicos baixo e que se ligam a, duas rosáceos primento variável, tecido com fio
o que fica abaixo da rosa ou flor -- — 9 — de tamanho mediano situadas conveniente, preferivelmente de nilon
12 o— ter, internamente ocupando to- próximas ao festão — 5 — circunda- substancialmente estreita, caracterida a sua curvatura uma grande ro- das por pequenas fôlhas — 10 —; pe- zado por ter a borda superior — 2
sácea formada por pétalas — 21 — io fato de, das pontas inferiores das — configurada por espessamento do
externas rodeando outras — 22 — tôflias — 8 — partirem duas outras filó e por outro fio, — 3 — paralelo,
medianas e miolo formado por urna folhas — 11 — com os caules volta- mais grosso de modo a configurar
1 9 — original padrão de rendas — pequena flor — 23 — de seis páta- das para o centro onde se encontra uiti cordel duplo, tendo do lado opostbnatituldo por tecido básico de filó la.s e miolo central, sendo êste e as uma grande rosa — 12 — configu- to, na borda inferior da renda, de
e— 1 — confeccionado ele seda, raiou, aels pétalas contornadas Dor .linha rada por uma dezena de pétalas ten- espaço em espaço, uma série do laalgod5o ou outro conveniente, Prefe- de. filó tecido com fio brilhante co- do o miolo e a parte de baixo com çadas — 3 — projetadas para fora e
rivelmente de imitou caracterizado por mo também as extremidades elas Pé - espessamentos obtidas por fios mais que se ligam a fio — 4 — mais ester uma de suas hordas — 2 — for- talas externas voltadas para o inte- grossos e brilhantes; pelo fato de a- pessado que limita a borda inferior
das tolhas — 11 — haver do1.1 CA renda, , tendo, nos intervalos MO
4a44 por fism wa.15 grç q 0,0. .__.112(38.—~..-7,—..§MQ Ponto
•exta-feira 26

•n•••••~•••••n•
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grupos de laçadas — 4 — as Mesmas Tramo N9 127.661, DE 13 DE MARlaçadas voltadas para dentro, entreÇO DE 1960
TERMO N9 127.692, DE 16 DE MARtecidas com o filó do fundo, configuco DE 1961
rando pequenos triângulos — 5
Patente de modelo industrial de
pelo fato de ter com as extremida- nova e original configuração aplicada
Companhia
Fábrica de Botes
des , na linha mediana longitudinal, e, vitrina, para exposição e guarda de artefatos de metal
-- Estado da Guafestoo ou guirlanda — 6, e na mes- produtos alimentícios.
nabara.
ma altura dos triângulos — 5 — configurado por fio em curvas, mais espessOdo e brilhante e onde se penduram cinco pequenos festões — 7 —
configurados por linha externa, brilhante que desenha o contôrno de
suas oito pétalas externas, limitando as mesmas que são tecidas por
espessamento do filó e tendo o miolo
central, convexo em relação parte
superior da renda, obtido por fie briModêlo de utilidade para nôvo moihante idêntico ao que contorna as
dêlo ,de fechaduras para continentes.
rosas, sendo que o fio que configura
19 . Nôvo modêlo de fechaduras paas rosáceos se projeta lateralmente
ra continentes, caracterizado por posentre elas, ligando-as e configuransuir formato ou feitio trapezoidal,
do pequenas fôlhas — 9 — Seg ue o
tanto na parte da sua base ou fecho,
ponto 2.
como também na, sua parte do ferrolho — Seguem os pontos 2, 3 e 4.
mamo N9 127.657, DE 15 DE MAR- Requerente: João Surier AlmargO.
— São Paulo — Capital.
,
ÇO -1DE 1961
TERMO No 127.779, DE 21 DE MARReivindica-se como elemento cons].
ÇO DE 1961
Outillage Progress — França.
•
titutivos da novidade," o conteúdo dos
Dunlop Rubber Company Limite
Modêlo industrial para nôvo modê- seguintes pontos característicos:
A de trinco magnético.
19 . Nova e . original configuração — Inglaterra.
Modê/o industrial para nôvo
aplicada a vitrina para exposição e
guarda de produtos alimentícios, ca- dêlo de rastro para pneumático.
racterizada pelo fato- de apresentar
fundo e topo alongados, com extremidades em semi-círculos, sendo tais
topas interligados por ripas ou hastes verticais, 'que inferiormente se
salientam por extremdades que se
prestam em conjunto com calços la(
teres de pés, enquanto que as ripas
posteriores se apresentam com prolongamentos superiores, perfurados,
encerrando a vitrina uma ou mais
5
7ixf.
5'
prateleiras de mesma forma que o
fundo e topo, sendo o conjunto cir1 9 Nôvo modffio de trinco Magnéti- cundado por tela de nylon ou similar,
co, caracterizado pelo fato de com- estando anteriormente prevista porta,
preender um corpo substancialmente com trinco usual, porta essa formada
semi-circular, de faces laterais pia- por moldura e provida de tela de
, nas e paralelas e de- base diametral, Idêntico material que o citado para
substancialmente, plana. — Seguem o restante do revestimento do conjunto, — Segue o ponto dois.
os pontos 2, 3e4.

Pontos característicos
10 Nôvo modélo de rastro Para
pneumático, caracterizado pelo fato
de cempreender cinco séries equidistantes de vincos duplos paralelos entre si; e pelo fato de que os campos
lisos entre êsses vincos, em número
de quatro, apresentam, -cada um ao
centro, um sulco 'em zigue-zague de
largura constante, substancialmente,
paralelo aos referidos vincos. — Uni
total de 4 pontos.
TERMO N9 127 781), DE 21 DE MARÇO DE 1961
•
-Dunlop Rubber Company Limited
— Inglaterra.
Modê.lo industrial para nôvo mode.
la de rastro para pneumático,

Pontos característicos.I°. Nôvo modelo de nastro para
pneumático, caracterizado pelo fatO
de compreender seis séries equidistantes de ,vincos duplos paralelos entre si; e pelo fato de compreender,
a. meio dos campos substancialmente,
lisos entre os referidos vincos, sulcos
em zigue-zague e de largura constante, substancialmente, paralelos .aos
referidos vincos. — Um total de
pontos.

Tribunal ,Warítimo

Salário

Lei n.• 2.180. de 5 de fevereiro

Decreto n.° 51..336,
de 13 de outubro de

de 1951 e iegislaçâo posterior.

1961.

. LGAPÇO N. 827
DIVU
DIVULGAÇÃO N.° 83
Preço Cr$ MOO

Preço : Cr$ 15,00

,

A VENDA
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1

VENDAI

Seclo de Veadas: Av. Rodrigues Alves,

Agência 1: Ministério da Fazenda

T

Agência 1: Ministério da Past.ada

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal

Atende-se apedido. pelo Serviço de Reesabõlso .Postal
,

1.•••••n

!!! !LM

'iufd.h.it

f.'11.l.111/(IfItr'filf/Z1V
.;
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•I

Pat/ipação feita de acórdo com, o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação =ruçará e

•

ecurer o prato de 80 dias para o deferimento do pedido. 1312rainte &se' preso poder/Lb apresentar suas oposiçáts ao Departamento
kraelonal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados-com a concessão do registro requerida

Tèrmo n.' 518.422. de 29 - 11 - 1961
Papanastasion Er Soares Brandão
Limitada
Guanabara

Ca 7.~ »
Indústria Brasileira
Terno n.° 518.423. de 2941-1961
Gilbert Pratas, Jarbas Pratas Filho e
Evaldo Figueiredo Rocha
Guanabara •

9

?..re....ardnet.a•

• Classe 32
Propaganda

Tênno n. 518.434, le 29- 11 - 1961
Gilbert Prates, Jarbas Pratas Filho e
Evalria de Figueiredo Rocha
Guanabara

2

compronse ti. rata csa 7 1 1M" Prato.
• nu preta:tecia
'vaSi eitaZdte...

-

Classe 32
Propaganda
Termo n.° 518.425, de 29-11-1961
Panificação Imperial Ltda
Rio Grande do Sul

-

FAO ESPrei-A-1.,P".
'

•ISrastoritd

,

110;--k
COM tieFI

Classe 41
Pães
Termo n° 518.426, de 29-11-1961
Panificação Imperial Ltda.,
Rio Grande do Sul

[Panificação,

1GUERkÁ

Industrial Celdizatiork
Ereeidifi

9

SP1CA

Faniácia

.

Termo n.° 518.433 de 29-11-1961
Rádio Mundial S.A.
Guasabara

O Povo é ó Juiz

Classe 41
Doces de leite, leite em geral, em pó,
condensado, queijos maturados ou não,
manteiga, sôros de queijos e manteiga
desidratados, armee de leite e rações
para animais

Termo n.° 518.438. de 29-11-1961
Classe 32
Pawal Publicidade Fonográficn Ltda.
Jornais, revistas, publicações impressas.,
r:uanabara
programas radiofónicos, teatrais e clt. .*
televisão -•

•

REPRISE

Termo n° 518.434. de 29-114961
Vinícola Nascimento Ltrles
Minas Gerais

-

p9

TrãiikceriadNiditiagll
Classe . 33
Tirai o de-Estabelecimento

CEREAIS

i

ACUAR!

Gran-Prenieo

Classe 8
Discos gravados

CANA

•

Termo n.° 518.439, de 29-11-1961
S.A. Moinho Santista Indústrias
Gerais
• São Paulo

kiiscaktettitt
MIL

(.(

_Indústria Brasileira'
Classe 21
Artigos na classe
Termo n.° 518.450, de 2941-1961
•
Raphale de Agostini
Guanabara

fluat

aXe

td. ata ttlet at Pitll N. MIO.
Meaq.

.agza/nG
. _
Classe 42
Aguardente de •cana
Termo n.° 518.437, de 29-11-1961
Pawal Publicidade Fonográficia Ltda.
' Guanabara

MOIJA DE VIOLA
Classe &
Discos gravados

•

Classe • 36
Artigos na classe

Classe 28
Artigos ma classe

Termo n.° 518?440;, de 29-114961
EatonT Manufacturing Company
•Estados Unidos da América

Termo s." 518.45/. de 29414961
Comercial Derlá Ltda.
•
Minas Gerais

r,CLEVELAND,
Classe G
Sem-fim e engrenagens para máquinas•
e unidades de redução de engenharia
sem-fim

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelesimento

Termo a.° 518.449, de 29-11-1961
Fav rica de Bicicletas Monark S.A.
São Paulo
de

2.141.111•11*

VELHA
•

,

CAS/1. ALBERTO

. industrio Brasileira

Classes: 3 e 48
Titulo de .Estabelecimento

.

Classe 8
Artigos .ia classe

Termo n.° 518.418, de 29-11-1961
Casa Alberto Cereais Ltda.
•
Guanabara-

pi neta LLMT

Termo n. 518...428, de 29-11-1961
Trans ortadora Tibagi Ltda.
Paraná

Termo n.° 518.446. de 2941.1961
Sanrltsu Deni Kabushiki Kaisha
Japão

Termo n•° 518.432, de 29-11-1961
Farmácia Santo Antônio Ltda.
Paraná

C1asse 49
Titulo de Estabelecimento

,sileira
.-me
Classe 41
Artigos 11.: classe

Classe 41
,Artigos na classe

Classes: 4, 41 e 33
Titulo de Estabelecimento

N41, MI Ri.

fiai/s

1.4~4•414444

Termo n- 518.436, de 29-11-1961
Indústria de Laticínios de Pernambuco
Sociedade Anônima
Persambuco

_iiEe~=~1~leasee

Termo n.° 518 . 427. de 79-11-1961
Frigorifico Sai:ao. Antônio S.A.
Ria Grande cié, Sul

Termo
518.445. de 29-11-196.
Hinos — Par Foods, Inc.
Eskados Unidos da América

441~

•nnn••nn1

r,10)eifIrt

•
Classe 3
Prearadoa farmacêuticos. em partir I '•
um remédio para tosse

Industria 13rasiteira
Classe 41
Classe 50
Doces de leite, leite' em geral, em pó,
Impressos.
condensado, queijos maturados ou não,
manteiga, áros de queijos e manteiga
Termo ta.° 518.431, de 29-11-1961
Industrial Caluniadora Erechim Ltda. desidratados, crmee de leite e- rações
'• para animais
Paraná

..",V;ARA ,AgaVACHI
ealt

Termo n.° 518.441, de 29-11496:
Armour Rhannacentical Comam,
Estados Unidos da América

-TUSS1NAR

indastria Brasiteira
Classe 11
•

•

" I

.

Termo ar 518.135, de 2941-1961
Indústria de Laticínios de Pernambuco
Sociedade Anônima
Pernambuco

Termo n.° 518.430,. de 29-11-1961
Transportes Guerra Ltda.
Paraná

Classe 36
Artigos na classe -

eftelo dc

Termo n.° 518.429, de 29-11-1961
Mecânica' •Brastono Ltda.
Paasná

MN'

•

Skinc16
„.
• _•
'
Artigos na classe,••
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Termo n.° 518.453, de 29-11-1961
Café e Bar Bananal Ltda.
Guanabara

Classe 41
Café em grão, torrado e moido

.

Termo n ° 518.454 de 29-11-1961
Gosbertc Keller
São Paulo

lumnou

Indústria Brasileira
Classe 11
Modas
Termo n.' 518.455, de 29-11-1961
Expresso Horizonte Ltda.
Minas Gerais

•

Termo ni. 518.462, de 29-11-1961
Comercial "Camélia" S.A.
São Paulo

Indústria Brasileira
.
Classe 16
,

Artigos

classe

Termo: n.° 518.463, de 29-11-1961
Hejoassu Administração S.A.
São Paulo -

Hejoassu
Indústria Brasileira
Classe 50
Impressos 'em gerar

Termo A." 518.470, de 29-11-1961
Olindina Ferreira
Maranhão

Classe 41
Café em grão, moído. em pó e torrado

"

:7Y0
1:re'

Holou

\NO•
roe

Classe 33
Transportes rodoviários de cargas.
Termo n.° 518.456, de 29-11-1961
Iba — Instituto Brasileiro de
Abreugrafia Ltda.
S.

Cheitai'1/44
fr

Classe 41
Café torrado moldo e em grão

Termo n.° 518.465, de 29-11-1961.
Ricardo Sanches Júnior
= São' Paulr

_

.

de, potassa, cera 'ara luitrar, fósforos. `.
• goma para lavanderia, soda cáustica,
água sanitária, palha de aço para
assoalhos e dar brilho em panelas
Termos as. 518.477 à 518.479.41e
29-11-1961
José Leal da Silva
Guanabar.-

.

Termo n ° 518.471, de 29-11-1961
Astonio Almeida
Maranhão
.

Classe 41 •
Café em grão, moído, em pó e 'torrado
Termo n.° 513.472, de 29-11-1961
Wilson Ribeiro Leite
Maranhão

.

Termo n ° 518.464, de 29-11-1961
Manuel Correia Picanço Ceará

Janeiro de 1962

Classe 41
Café em. grão, moldo, em pó e torrado
Termo n.° 518.473, de 29-11-1961
Maria das Neves Silva Chaves
Maranhão

'

Classes: 25, 32 e 33
Titulo de Estabelecimento
Classe 32
•
ornais, revistas em geral, livros imprea
sos, programas de rádio e de
televisão
25 .
Classe
Imagens, grauras, cartões postais e
estampas e fotografias
Termo n.° 518.480, de 29-11-1961
• Metalúrgica La Fonte S.A.
São Paulo

Classe 41 Café em grão, Moldo, em pó e torrado
.."fermo • n." 518.474, de 29-11-1961
José Silveira da Silva
Maranhão

MetalúrgicP,
127d Fonte S.A.

Agua Cristalina Aruiá
Classe 33
Prestação de serviços médicos
Termo n.° 518.458. de 29-11-1961
A União Missionária dos Adventistas
do Sétimo Dia — Movimento de
Reforma no Brasil
São Paulo
c-WZn
11050‘d.r.e0

•

0 '(\s'os

.\5

.10

vv34

o"-

,0`
sZke P o

rx:0'

-nassa 43
Agua mineral e cristal
Termo a.' 518.466, de 29-11-1961
Ubaldo ' dso Santos Vale •
Maranhão

.

gika. 1;10,-~
Classe 41
C3f4 em grão, moldo, em p6 e torrado
Termo n.° 518.467, de 29-11-1961
Ivone Viana
Maranhão

•
Classe 33

Ternios as. 518.459 à 518.460, de
29-11-1961
InstalatiOra Casa Berta S.A.
Guanabara

Casa kerta
Class.:s: 6, 7; 11,-17 e 40
Classes: 6, 7, 11, 17 e 40
.
Artigos na classe
Termo n.° 518.461. de 29-11-1961
Instaladora Casa Berta S.A.
Guasabara

Inbtaladorà
Casa Berta S/A.
Nome Comercial

.
Classe 41
•
Café em grão, moldo, eia pó e torrado
Termo n.° 518.468. de 29-11-1961
Zinque Santos
Maranhão

Nome Comercial
Classe 41'
Café em grão, moldo, em pó e torrado
Termo n.° 518 . 475. de 29-11-1961
Cia.
Martins
Maranão

Termo o.° 518.469, de 29-11-1961
Ferreira Viana
Maranhão,

RDA

è

indústria Brasileira

• _

Classe-li
Impressos e cartazes
Café em grão, moído, em pó e torrado .
Termo n.° 518.483, 'le 29-11-1961
Cobre — Companhia Bras:letra cl,
Termo n.° 518.476, de 29-11-1961
Empreendimentos S.A.
A Associação M'ssionária dos AdvenRio de Janeiro
tistas do Sétimo Dia — Movimento de
Réorma
••
São Paulo

•Nssociação Missionária

os Adventistas do Sétimo Dia,
Movimento de Reforma
Classe 33
Entidade religiosa beneficente

.

Classe 41
Café em grão, moldo, em pó e torrado

Tertuo n.° 518.482. de 29-11-1961
Ridan
Comércio e Administração
Sociedade Anônima
Rio de Janeiro

Termo n ° 518.481, de 29-11-1961
Ernesto M. Rapozo
Rio. de Ialleiro

-LEGAL
Indústria Brasi!eira

Classe 46'
Pasta saPonácea, detergente para umpesa das mãos, sabão em pó. sabão em
Classe' 41
Cafe em grão, moldo. em pó e torrado .126, sabão em barra, amido, asa, alvaia.

•4.0"..~~

Indústria Brasileiro,
Classe 50
Impressos e cartazes
Termo n.° 518.484, de 29-11-1961
Tecidos e Artefatos Fischer S.A.
São Paulo

INDAIAL •
BRASILEIRA.

Classe 36
Capas e capotes

-

)
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Termo n.° 518.495, de 29-11-1961
Cia. Universal de Fósforos
São Paulo.
Classe 32\
Artigos no classe

Termo n.° 518.485, de 29-11-1961
Fosseca Ribeiro Cl Galvão Ltda.
Guanabara

'ARCA MODAS
jillECORNOES

Termo n.° 518.494, de 29-11-1961
Cia. Universal de Fósforos
São Paulo
Classe ,38
Artigos na classe -

7 Classes: 16 e 36
Titulo

Termo n.° 518.495, de 29-11-1961
Cia. Universal de Fósforos
_
São Paulo
Classe 50
-Artigos na classe

Termo n.° 518.486, de 29-11-1961
Cepes — Sociedade de Estudos e
Pesquisas Sociais
Guanabara

SUES

Tênno n.° 518.496, de 29-11-1961
Café Avenida Central Ltda.
Guanabare

Classe 3à
lnsignia Comercial

'Café Avenida Central Ltda

• Termo n.° 518.488, de 29-11-1961
Magnesita S.A.
/Vlinas Gerais

Nome Comercial

CR -MA G

Termo n.° 518.497, 4.29-11-1961
Café Avenida Central Ltda.
Guanabara

Jfldtistria Bras
.Classe 16
Produtos refratários :(argamassas, blocos de concreto, cimentos, massas. peeas
especiais e tijolos) e iolantes térmico s

•Café

Avenida Ce-ntral

Classe: 41, 42 e 4.3
Titulo de Estabelecimento

Termo n•° 518.489. de 29-11-1961
Magnesita S.A.
Minas Gerais

.••n•••nnnn

Terra° n.9 518.498, de 29-11-1961
Café Avenida Central Ltla.
Guanabara

COLPEG
lndustrzr.

Termo n.° 518.503, de 29-11-1961
José Maria de Oliveira
Minas Gerais
SABONETEIRA'rek?f,:°.:

'-'92D14STRIASRASILEINti .

ças especiais e tijolos) e isolantes

• térmicos

Classe 41
Artigos na classe

Termo a.° 518.490, de 29-11-1961
Magnesita S.A.
Minas Gerais

Termo n.° 518.499, de 29-11-1961
Fábrica de Pianos "Somnejeg" Ltda.
Guanabara

K

O'
,•••n1 o •
°

o

Casse 16
Produtos refratários (argamassas, blotos em concreto, cimentos, massas, peças especiais e tijolos) e isolantes
térmicos
-

.

G R OG - MA G

Termo n' 518.515, de 30-11-61
Companhia Mónaco, Vinhedos, IndúsClasse 10
tria, Comércio, Importação • Exportação
São Paulo
Instrumentos, aparelhos e petrechos para .
higiene: saboneteiras para saboo
MINAM)
liquido
• 4nd.. Braelleirel
Têrmo n" 518.504. de 30-11-61
Tecidos "M.M."' Limitada
São Paulo
-

Termo n° 518.517, de .30-11-61
Casa Sotero Limitada
„.
São Paulo

nx IDO.,
.1
M.M. ••••

• Classes: 23 — 33 Artigc. s na classe

Brattleira

Classe 41
Café - torrado e/ modo
Termo n.°,518.502, de 29-11-1961
. João .Andrade Leal Sales •
-.Guanabara

'Agencia Cential
--•r4Cee'
—
de MarcaaPatentis
eistse
.,

1

•

,Termo n° 518.520, d • 30-11 .6/
'Lauto Ruh ris Moreira da S:lva
São Paulo
:•"" ukLMUts
: Ind. Brasileiraj
Classe 32
Artigos na classe

B121.j.DETE

LInd. Brasileira'
Classe 50
Artig.,:a - nc, classe
•••n•n41:4

Termo n° 518.506, de 30-11-61
Fernando Augusto de- Campos e Julio
:Têrtno n° 518.521, de 30-11-61
Fern andes Campos
Bom Livro E-1."tóra Sociedade Comer.
São Paulo.
LiinitadSão Paulo

PRI-PASSO
brasileira

BOM 'Lava°
Ind. Brasileira

Classe 40
,classc
Têrmo
518.507, de 30-11-61
Casaria Comércio e Industria de Ma.
tering Para Construções Limitada
São Paulc.
CLRSErk w Zi_44

Brasileira

Classe 16

.

Artigos na classe

Classe 50
Artigos na classe
Termo n° 518.522, de 30-11-61
Produtos Elatricds "Angel" Lunitada
São Paulo
11.14G.ti
• Ind.. brasileira
Classe 3
Artigos na classe
Termo n• 518.523, de 30-11-61
Restaurante Mo nese Limitada
São Paulo
.

ind. bre.u.,...lcira

Classe 23
' Artigos na classe

Classe 41
Artigos na classe
Termo á' 518509,. de 30-1141
Têxmo n° 518.524, de 30.11-61
Indústria e Comércio de Calçados PraArtefatos
de Cimento e Pa;,imentaçãe
•.
zão Limitad?
"Areipa Limitada
São Paulo
•
São Paulo
2 •,± I 'RAU()

Termo n° 518.510, de 30-11-61
Pacheli j Caparica
São Paulo

YPIRABGA?:.
Ind. Brasileiro
Chué 35
Artyji ,,

Indústria brasuirav

Classe 40
Artigos na 'classe

Termo n 9 518.505, fe 30-11-61
Comércio e Indústria de Iráveis Santa
Bernardete Limitada
São Patdo

Classe 36
• Artigos na classe

ífe gtntr -

twiWidleSat
•

Classe 1
classe

ARCIPa
'Ind. b;-asil eira

SInd. Brasileirai

(Jo-se'i

Ciasse 16
Produtos refratários (argamassas, blocos CM concreto, cimentos, massas, peças especiais e tijolos) e isolantes
térmicos •
•
Termo n.° 518.492, de 29-11-1961
Cia. Universal de Fósforos
Sáo Pau1

111nn•n

REGPSTR.

Ind. Brasileira

PAIMARC,0

Indústria Brasileira

Classe 41
Artigo:: na classe

IT AT lESti SE

Classe 9
Piano

Têrmo n.° 518.500, de 29-11-196/ .
'José Leite Filho
Maranhão

Termo n.° 518.491. de 2941-1961
Magnesita S.A.
Minas Gerais

tIMe
Artigos na classe .

.

Termo a° 518.508, c/ e30-/I-5/
Textil Itatibense Limitada
São Paulo

Industria Brasileira

• Termo n° 518.514. de 30-11-61
Companhia Mónaco, Vinhedos, Indústria, Comércio, Importação e Esportaçãu
São Paulo
Une()

i "Indo Bra&, iejrt

w

Classe 16
Produtos refratários (argamassas, brotos em concreto, cimentos, massas, pe-
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,•4.

Titulo de Estabelecimento

r

Termo , n° 518.512; de 3011-61
Companhia Jamaica' de Betidar:
Sã:O. Paglo".• • 4

_n4.

aai1eir.
Cl asse

1

Artigos nn ciasm

•

acue 16
,,,,,,Artiaos na classe. •
Termo n° 518 .525, de 30.11-61
, Braulino Bodart.
São Paulo

ON1 ARB

"Ind.

Classe 6
Artigos na classe
Termo n° 518 .526. de 30,11-61
Placidio Messias
; São Paul:

Ind.. 11-r3si1eiia
5.n
t
Classe 42
Artigos na Classe

e

,-- 358
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Termo n° 518.528, de 30-11-61
Bazyli Bo?.nar
São Paulo

Termos as, 518.536 a 518.583, de
30-11-61 • --Tecidos "M.M." Limitada
São Paula

INDUSTRIA BRASREIRA

Classe 11
Artigos na .....rssek
Termo n° 518.529, de 30-11-61
Imobiliária e Construtora Lei f Ltda.
Mato Grosso

Classe 16
Artigo. na c:asse •
Termo n° 518.530, de 30-11-61
Imobiliár:a e Construtora Leit Ltda.
Mato Grosso
.

CONSTRUTORA
LEU' IlrDA.
Nome Comercial

Termo n° 518.531. de 30-11-61,
Morifarma Limitada
Paraná

•
Ind. Brasileira
Classe 3
Artig na .asse
Termo n° 518.532, de 30-11-61
Indústria Metalúrgica Westmount Limitada
São Paulo
•

•

Gitlt
Ind. Brasileira
Classe 41
Artigos na classe
Termo n" 518.534, de 30-11-61
indüstria e Comércio de Calçados "São
Benedito" Limitada
São Paulo

SIO BZDT.TO
Ind. Brasaeira
Classe 36
Artiaos na classe

Tênno n 518.535, de 30-11451
Benedito Silveira de Camargo
São Paulo

ALVI VERDE
leira

T net - BrAsi

Clame 42
A-t , gos na classe

•

CONTOS MAGAZINE

r ILUSTRADOS

Classe. 41
• Artigos na classe

•

Termo n° . 518.559, de 30-11-61
"Red a nlast", Revestimentos; Decorações
Plásticas Limitada
são . - Paulo

DSPLAS`J.
Inc. Brasileira •

ARIZONA.
.1 ind. Brasileira

inuagljr,

15:UARIÁ.
-.ermos

Bras-'
•

Termo n' 518.591, de 30-11-61
José Rodrigues Pinto
São Paulo .

Classe 41
Artigos na classe
Termo n° 518.599, de- 30-11-61
Refrigeração Baldoai S. A.
• São Paulo

nALDOCIII

Inc.. Brasileira
Classe 8
• Artigcs na classe

mus Ni° D'

Termo n° 518.600, de .30-11-61
• Construtora A.. Rivero Limitada
S;io Pari,,

'',77/1P0 MICIP/DO
VIP4 MAN5 4404s

PISM14£ -: •

A. RI VERO
Clasae • 16.
Artigos na classe
Classes: 25 — 50
.Sinal de PrOpaganda
Termo n° 518.592, de 30-11-61
José Rodrigues Pinto
Sã'o Paid(
•

DELAC

DEUS NÃO DEDUZ

—

:MI

TEMPO CONCEDIDO
SUA VIDA,HORAS GASTAS

IND. BRASILEIRA

NAS PESCARIAS

Classe 40
Artigos na classe

Classe 25
Frase de Propaganda

Termo n* 518.585, de 30-11-61
Benedito Silveira cle Camargo

Termo n° 518.593, de 30-11-61
Cibraccx, Comércio Brasileiro de Ex, portação Limitada
São Paulo

SãO Paulo

PALESTRA ITALIA
'-rn. si 1. eira

Termo n° 518.602, de 30-11-61
Soripa Publicidade S: T.
Rio Grande co Sul

SORIPA PUBLICIDADE
S.A.
•
Nona: Comercial
Termo n° 518.603, de 30-11-61
Inclastria" e Comércio Umbérto PassaLrmitala

SIa P- '

CIBRACE3

Ind. Brasileira

Classa

Classe 4
Artigos na classe

•
Termo n° 518.5863011-61
da
"Eacam", Indústria e Comércio de"
Máquinas Limitada'
São Paial,a

Termo n° 513.594, de 30-11-61
Maq. Comércio e Indártria de Maguetes
Limitada
São Paulo

A
Brasileira

Bran. leira
Clame 6
Artigo., rir. clru.se

• Termo n° 518.597, de 30-11-61
Indústria Mecânica Arizona Limitada
• • São Paulo

Termo n° 518.598, de .30-11-61
Indústria de Frutas Cristalizadas e
coitos "Praiana'
"Praiana" 'Limitada

Termo n e 518.590,. de 30-11-61
Joaquim Pereira
• São Paulo

• Classe 41
Artigos na classe

Classe 32
Artigos a., classe

Classe 6
Artigos na classe .

Classe 16
. Artigos na classe

•

Classe 8
'Artigo, aa

Termo n° 518.596, de 30-11-61
victor
São Paulo

LI .0
Ind-. Brasileíro.

epell~~.1,"

Termo n° 518.533, de 30-11-61
Amorim Ei Monteiro Limitada
São Paulo

•

Termo n° 518.588, de 30-11-61
Lifras, Agro-Pecuária Limitada
São Paulo

Termo n° 318.584, de 30-11-61
Laqueaçrio e Decorações Delac. Ltda.
São Paulo
Classe 21
Artigos na classe •

Â BC
Ind. Brasi

Classe' 41
Artigos.' ai dast.?

Classe
Classe 3
Classe 1
Classe 4
Classe 5•
Classe 6
Classe 7.
Classe 8
Classe •9
• Classe 10
Classe 11 Classe 12
classe 13
Classe 14
Classe 15
Classe 16 •
Classe 17
Classe 18
Classe' 19
Classe 20
Classe 21
Classe 22
Classe 23
Classe 24
Classe 25
Classe 26
Classe 27'
'Classe 28
Classe 29
Classe 30
Classe 31
Classe 32
.Classe ,3
Classe 35
Classe 37
Classe 38
Classe 39
Classe 40
Classe 41
Cltiss e42
Classe 43_
Classe 44
Classe 45
Classe 46
Clas se 47
Classe 45
Classe 49
Classe 50

de 1962

Termo n° 518.595. de 30-11-61
"A B
Eletro-Domestico Limitada
. São - Paulo

OUROEST1
ind.. Brasileira

Brasiiel!ra

•

Janeir o

Termo n • 518:587. de 30-1f:61
Cafeeira "Ouroeste" Limitada
São Paulo

L.M.
1

LEIF
Inct. Brasiléira

411
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1

Classe 25
Artigos na classe

INDUSTRIA BRASILE IRA
-Clas e 6
Artulo:k rur,

,r

.2.

•

Sexta-feira 26" -

Termo n° 518.604, de 30-11-61
Lamiação Santa Maria S. A., Indústria
e Comércio
São Paulo

LA141/4410 SANTt
MAMA S/A.
tNDTISTRI A• E COMÉRCIO
Nome Comercial
Termo n° 518.605, de 30-11-61
Laboratórios Anakol Limitada
São Paulo
AGARRE O QUE

r

N :(
DIÁRIO OFICIAL (SeçãO

7

PUDER

33
Classes; 32
Artigos na classe

Termo. n° 518.614_ de 30-11-61
Metalúrgica Rani S. A.
São Paula •
• Classe 7
Artigos 'ia classe

I
50-

.JapOrci

••••••'''

i:Ie 1962 -

Termo tf 51&62'4, de '30-11-61
Termo n' 518.634, de-3041-61
Universal Service, Passagens e Turismo • R. J. Reyouids Tobacco,Company
Limitada
• Estados Unidos da América
São Paulo •

bRANDON

Termo ra 518.65, de 30-11-61
Metalúrgica Rossi S. A.
São Paulo
Classe 14
Artigos na claase

•
Termo n° 518.616, de 30-11-61
Paulo Bockmann e Adhemar de, Barros
Filho
São Paulo

•
-

Classe 44
Artigos na classe

Terino n° 518.635, de 30-11-61
Screen Gema Inc.
Estados Unidos da América

ãwctURS`0,

4t,
•

-L,11-v"

UNIVERSAL SER VICE

CALVILL-Js

Industrie. Brasileira

Termo n° 518,606. de 30-11-61
Classe 33
Paulo Bockmann e Adhemar de Barros
Artigos na classe
Classe 42
Filho a Artigo ., na classe
Termo ri' 518.628 de 30-11-61
São Paula
Comércio de Metais Vergaço Limitada
Classe 45
Termo
518.617. de 30.-11-61
São Paula
CA 1. +a s. it A
• Paulo Racial-tarar e Adhemar de Barros
•1
Filho
• Industrie. Prasilelra
.•
São
Paulo
'vERGAÇO
Artigos na classe
Classe. 45
Termo n 9 518.607, de 30-11-61
Artigos- na classe
a...1 asse 5
Paulo Bockmann e Adhemar de Barros
Artigos na claase
Terniaaaa 513.613, de 30-11-61
Filho
Paulo Backtnánn e Adharaar de Barros
São Paulo
Termo n 9 518.629, de 30-11-61
Filho
Comércio de Metais Vergaço t feia.
BELPR 17 T
São Paulo
SãO Paulo
Induatri i 3-,ei1e1ra
Claake 43
Caça, 42
Classe 11
Artigos na classe
Artigos na classe
Artigos na:lasse
Termo ta 518.619, de 30-11-61
518
.
608,
de
30-11-61
•
, Termo n 9 518.631. le 30-11-61
Termo
Paulo Bockmann e Adhemar de Barros Hoffmann
Bosarorth da Brasa S. A.,
Paulo Bocicniatin e Adheraar de Barros
Filho
Engenh2riaa Arquitetura e Construções
Filho
São Paulo
São Paulo
São Paulo
Classe 41
Classe 41
Artigos na classe
Areara na classe'
Termo
n
i 518.620, de 30-t1-61
Termo n° 518.609, de 30-11-61 •
Paulo Bockmaarr e Adhemar de Barros Paulo flockmann e Adheraar de Barros
Filho
Filho
São Paulo
São Paulo
' Classe 43
Classes: 16 — .33
Artigo na caga
Artigos na classe
Termo n° 518.610,- de 30-11-61
Termo n° 518.632, de 30-11-61
Pado Bockmatus e Adhemaa "- "atros
Coats, Liraited
' Filho
Escócia
•
Classe
41São Paulo
Artigos .na ciasse
Classe 45
KOBANI
,
na
c
asse
Artigo .
Termo
518..621. de 30-11-61
Paulo
Boc_kmann
e
Adhemar
de
Barros
Classe 22
Termo ta 518.611, de 30-11-61
Filho
Artigos
na classe
indústria e Comércio Umberto Pcsaro
Sã,. Paulo
Limitada
— Termo n° 513.633,, da 30-11-61
Classe*
Dias Mateus S. A.. comércio e IniArtigos, na classe
portação
São Paulo
Termo n" 518.622, le 30-11-61
Paulo Badanam& e Adhemar de Barros
Filho,
Sãa Paulo
Classe 37
Artigos na classe
Classe 42
Artigos na datar
Termo sa 518..612, de 30-11-61
Indústria •c Comércio Umberto Pcsaro , Termo ta 518.623, de_ 3.0,-11-61
Limitada
Paulo Bockmann e ,Adhemar de Barros
Saa ,,?;•-alo •
Filha
Ciam: 36
:ao, Paola.
Artigos, na calsw.
. Classe 45na clasta
Termo ri' 518.613.: de . 30-11-61
Metalúrgica Rossi S. A.
Termo n 9 518.627, de .10-11-61
São Paake
1. e) P. Cozas. Iamited
&côa
' la
1
-

SONO' 1001i

MO• • UM*

Classe 32
Artigos na classe

Termo ra 513.636, de 30-11-61
Screen Gems, Inc.
Estados Unidos da América
Classe 36
Areigos na classe
Tèrmo n° 518.637, le 39, /1-61
Screen Geais, Inc.
Estados Unidos. da Ameace
Classe 49
Areigos na classe

e

Termo n' 518.638, de 3041 -61
Screen Geras,
Estados Unidos da América

e. • • .04,

CALVADOS
Industria Brasileira

SMOUN¥3

Classe 32
Areigas na classe

IV

ITAITEX
Industria Brasileira
.

•ROSSI
industria. Brasileira
Classe 28
Artígo n i . cPasse

()RIMA
Clis ss,e 22
Artigos na classe •
•

"Na MIMA

1

Termo ri' 518.639, de 30-11-61
Screen Gema Inc..
Estados Unidos da América
• ,Classe
Areigos na classe
Termo n° 518.640. de 30-11-61
Screen Geras, Inc.
Estados Unidos da América

Casse 32
Areigos
. na classe

•
Termo n° 518.641, de 30- 11 - 61'
Screen Gems, Inc.

CIa' sse 42
Artigos- na classe

Estados Unidos da América
.. Classe 32
Artigos na clasa

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

360 Sexta-feira 26
Termo n° 518.642, de 20-11-61
Screen Gems, Inc.
Estados Unidos da América
Classe 36
Areigos na classe

Termo n.° 518.651. de 30-11-61
Policlínica Dr. Yvon Cortes
Guanabara

Janeiro de 1962
Tênuos as. 518.667 e 518.668, de
30-11-61
Frigorífico Pioneiro S. A.
Paraná

Temo n.° 518.659, de 30-11-61
Siniscalchi
Marzullo Ltda.
‘..-.:uanabara

Frigoneire_
I -

Termo n 9 518.643, de ;20-11-61
Screen Geias, Inc.
Estados Unidos da América
Classe 49
Areigos na classe

- ndústria BrasiTeira':

Artigos na classe
Classe 46
Sabão comum, em pó, em barra, tabletes
e líquido

Classes: 33, 41, 42 e
Artigos nas classes

Termo n° 518.644, de 30-11,61
Screen Gatas, Inc.
Estados Unidos da América

Termo n. 9 518.660, de 30-11-61
Sinircalchi õ Mamilo Ltda.
Guaabara

Classe 33
Titulo

Termo n.° 518.669, de 30-11-61
Frianrífico Pioneiro S. A.
Paraná_

r
QUEM VA 4 unn es...

Termo n.° 518.653, de 30-11-61
. José Carlos da Silva Machado
Gua nabara

DIVERCINE

TORNA A SURRENTO

frigorifico Pioneiti

Classes: 41, 42 e 43
Artigos nas classes
—eme4

Classes: 33, 41 e 46

Termo n. 9 518.661, de 30-11-61
Padaria e Mercearia Três Esses Ltda.
São Paulo

Termo n. 9 518.670, de 30-11-61
Farmácia São Lucas Ltda.
Paraná

4

Classe 32
Areigos na classe

—
Termo n° 518.645, de 30-11-61
Screen Gatas, Inc.
Estados Unidos da América
Classe 32
Areigos na classe
Termo n° 518.646, de 30-11-61
Screen Gems, Inc.
Estados Unidos da América
Classe 36
Areigos na classe
....././nnnnn••

Termo n° 518.647, cie 30-11-61
Screen Ganis, Inc.
Estados Unidos da América
Classe 49
seigos na classa
Tèrmo n.° 518.64o. de 30-11-61
i ndústria e Comércio "Dako" do Brasil
S. A.
São Paulo

, PRIMO RICO
0.10 BRASILEIRA Classe 8
Artigos na classe

...n••••nn••41

Termo 11. 9 i18.654, de 30-11-61
Yvette Magda Gaintnarano Goldoni
Guanabara

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

-Termo n.° 518.652, de 30 - 11 -61
Maercio Lemos de Azevedo
•
Guanabara

BITUDOBE:
inditi;tria

Termo n. 9 518.662, de 30-11-61
Incorporadora Thomsen S. A.
São Paulo
,

1

'Urra° n. 9 518.671, de 30-11-61
Líder, Indústria e Comércio Ltda,
Paraná

Classe 33

e4,
I1
- et E R.

Tertuo n. 9 518.663, de 30-11-61
Produtos Químicos Holbel Ltda.
São Paulo
'

indústria _erasileircl
Classe 8
Discos gravados

-

Classes: 21 e 33
Segurança para crédito de automóveis
Termos ns, 518.656 a 518.658, de
30-11-61
Siniscalchi i Marzullo Ltda.
Guanabara

Classe 1
Artigos na classe
Termo n. 9 518.664, de 30-11-61
Serraria Guarani de Ivaiporã Ltda.
Paraná

Termos ns. 518.672 e 518.673, de
30-11-61
Union Commerciale Das Glaceriets
Belgas
Bélgica
, .b9".-•a•-•

tHELIOGRE-57

G u'a—ran'elde

'.

Ivaipora
—

frsdustria Ivan/letra.
Classe 4.
Artigos na classe
4.44.44411

Riniscalchi é Marzulio Ltd,
Guanabara
Classe 42
Artigos na classe

•

Classe 4 •
Artigos na classe

Termo n.° 518.665, de 30-11-61
Frigorifico Pioneiro S. A.
Paraná
ta n,

Pioneiro
ra.j
Gi
Pj
;. -¡
a`m"
' in
d us
ús
trn.ia--a crsi
CIasse 41
Artigos na classe
Termo n.9 518.666, de 30 - 11 -61
Frigorifico Pioneiro S. A.
Parant

4beima44444.44

SlnIscalchi i Marzttllo Ltda.
Guaaabara
Classe 43
Artigos na classe

friuorifico'Fioneiro—Sin.
Netne Comercial

Classe 16

Tijolos: telhas, argamassas para revestimento e pavimentação

Classes: 3 e 48
Titulo de Estabelecimento

Industri a Brasileira

.

4

4.4...

II C) LB EL

tTEXTURISMO
Classe 1
Verítizes e tintas para pintura, desenhos
e decoração
Classe 38
Papel para pintura, desenho e riscos

Classe 41
Artigos na classe

EDIFICIO DO CARMO

Têtano n. 9 518.655, de 30.711-61
Credauto Ltda
Guanabara

farmácia São tocos)

Iftdustria Brasileira -

&d.e:4m eancainium

Vamos as. 518.643 e 518.650, de
30-11-6
Vicente Caetano Onorata Macacal
São Paule

IND. GRAU-ERA

TRÊS ESSES
_....-_
.,.,. . . .

Classe 31
Artigos na classe

PREW9

ROW Rt1
`4630
,

mmo,

Classe 16 Vidraças
Classe 14
Artigos na classe

Termo' n.° 518.674, de 30-11-61
Lever Brothers, Port Sunlight, LitnIted
Toglaterra

'IS:U.R E R Sn
Classe 46
Velas, fósforos,saba o comum e detergentes. Amido, anil e preparações para
a lavanderia. Artigos e preparações
para conservar e polir
Termo n. 9 518 .675, de 30-11-61
Levar Brothers, Port Sunlight, Litnited
Inglaterra

DETERS0)..,
Classe 46
.Yel'afie Igsfornstsaba o comua e detet,

