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I ção, deturpando a natureza e o
fim do objeto, fazendo-o passar
por uma coisa bem diversa daquilo que de fato é.,
Resultado: as buscas procediDecisões do Ministro
pêlo Sindicato dos Aparelhos Elé- que, efetivamente., o objeto da in- das no Dwartamento recaíram
tricos e Similares de São Paulo venção em causa, tal como expos- em classes diferentes daquelas
Dia 6 de fevereiro de 1962
to e reivindicado, carece do re- onde estão incluídos os liqüidifi(fls. 58) .
cadores; e o público — orientado
'Metro Indústria Walita S. A. e Todos êsses recursos contesta. quisito substancial de novidade.
Sindicato de Aparelhos Elétricos ram eategóricamente a novidade
Concluindo o seu parecer de- pelo falso título — não pôde toe Similares de São Paulo (recor- da invenção, declarando que se clarou o citado examinador:.
mar conhecimento da invenção
rendo do ato do Conselho de Re- tratava de matéria do domínio
a) O requerente, tendo pedido requerida. Daí se explica o fato
cursos, que deferiu o pedido de público no Brasil, razão por que— no pais de origem o privilégio para de não ter havido oposição alprivilégio de Invenção para "Fe- eles recorrentes — de longo _tem- todos os elementos de suas reivin- guma de possíveis interessados, os
chamento para vasos", de John po já vinham fabricando apare- dicações, em • combinação e para quais, apanhados de,. suprêsa, soOster Manufacturing Co. — tér- lhos liqüidificadores com idên- um "aparelho misturador", obte- mente mais tarde se aperceberam
;no n.° 47.055).
ticas características. O funda- ve o privilégio para o pedido.
da ocorrência, ingressando no
O Senhor Ministro exarou o se- mento central dos recursos era
b) No Brasil, tendõ requerido processo na fase extrema do reguinte despacho:
exatamente êste: a surprêsa que para "Fechamento de vasos" e curso.
Aprovado — 29-1-1962 — (a) a concessão da patente causava reivindicado isoladamente elemenNão se diga que a providência,
'Ulesses Guimarães.
com a grave ameaça que pairava tos do domínio público, não pode tardiamente
adotada pelo ConseO parecer a que se relere o des- sare a nossa florescente e prós- tér o privilégio, por ser absurdo. lho
de Recursos, tenha sido feliz
pacho do Sr. Diretor Geral do pera indústria de aparelhos eléc) E estando no uso público o e' satisfatória. Não, porque o
D. N. P.I. é do teor seguinte:
tricos.
que se ' quer -privilegiar, não há nõvo titulo continuou da mesma
Pois hem: examinados êsses re- motivos' para privilégios, porque o forma, errôneo, não corresponSr, Ministro:
cursos, quer pelos técnicos do De- que quer foi divulgado o indus- dendo à natureza e ao fim
da inCumprindo o respeitável despa- partamento, quer pelo Conselho
cho exarado às fls. 126, tenho a de Recursos da Propriedade In- trializado no Brasil, em larga es- venção, como exige, imperativacala."
mente, a Lei. (art. 17, 44 2. 0, letra
honra de. tornar às mãos de Vos- dustrial, foram considerados im"Meu parecer é que dê provi- "e", do Código da Pro p riedade Insa Excelência o presente processo, procedentes, ficando, destart e, mento
ao recurso extraordinário, dustrial).
cai que se discute a concessão de mantido o ato concessivo da pa- para que
se modifique' o despacho
uma patente de invenção.
Conforme
observa,
em seu patente. (fls. 84).
que deferiu o pedido."
Trata-se, em resumo, do serecer, junto aos autos (fls. 97),
Os
antigos
recorrentes
—
não
Realmente, Senhor Ministro,
guinte:
isso — mas -inconforma- estudando-se serenamente o as- o insigne j urisconsulto professor
A Sei:leda-de norte-americana obstante
dos .com a solução dada a um sunto, verifica-se, sem muito es- Gania Cerqueira — tudo autoriza
John 0:ter Manufacturing Co. caso
de tanta importância e sig- fõrço, que a sociedade norte-ame- a "presunção de ter a requerente
requerei privilégio para a inven- nificação
para a economia nacio- ricana, ao apresentar o pedido agido fr audulentamente ao dar à
ção de "Fechamento para vasos". nal, resolveram,
então, interpor perante &sie Departamento, usou invenção um título em absoluta
Ao receber o pedido, o técnico recurso extraordinário
para Vossa de um artificie que autoriza por- desconformidade com o seu. verenca ivegado de proceder ao exa- Excelência, na .esperança
de que se em dúvida os seus propósitos. dadeiro objetivo. Se a mesma firme entendeu acertado exigir. que assim, o assunto seria reexaminaÉsse artificio, aparentemente sem me é titular de uma patente refossem modificados os pontos ea- do à luz de melhores razões.
importância, teve, contudo, con- querida nos Estados Unidos da
racterieticos. para o efeito de se.
Tão logo recebi este processo — seqüências graves para a indús- América para objeto idêntico, à
excluída dos mesmos matéria do
detei minei fôsse feito um exame tria nacional, pois, ocultando o qual se deu o título adequado, sedominio pablice (fls. 33) .
e detalhado, e escolhi, verdácZeiro objetivo da invenção, ria curial que conservasse esse
Aprovada a Invenção, foram, em rigoros,o
seguida. publicados no Diário Ofi- para isso, um dos mais compe- através de um titulo visando des- titulo, traduzindo-o ao formular o
cial n;) referidos pontoe carae-tr- tentes e experieetes técnicos do pietar esse objetivo, a requerente seu pedido no Brasil".
C emento -- o Engenheiro logrou iludir a . fiscalização do
ristieas; (fls. 45), para efeito de Depar
Assim se expressou .a nossa mais
Mora
is
Vieira.
grande público, t que a invenoposição de terecires.
Êste técnico vem de emitir 'o ção nós Estados Unidos foi ali alta e respeitável autoridade
Não houve opoaleão de sorte
bre o assunto.
que concluídas as formalidaclea, ,Hreeer Sls. em o qual apue- requerida e concedida para "Mleeei
todos
os
aspectos
da
questão
xing
Deviee"
—
o
que
traduzido
portanto, fora de dúvida que
foi concedida a patente
c.entio-se par tiaularmente nos . oara o português — quer dizer: o pedido em aprêço encerra-uma
(Deapaelio de fls.- 45) .
A publicação désee ato conces- rloí pontos mais críticos: a folt:: "aparelhe misturador". Tal "apa- irregularidade grave, que prejusivo da atente despeeeou a aien- de novidade e irregularidade de relho misturador", no final de dicou o interêsse publico, impeerão dos industriais do ramo, ten..; titulo Quanto a êste último eia- contas, nada mais é do que o co- dindo de ser exercida aquela fisto assim que. nada menos de qua• :ende o Dr. - Morais Vieira que, ahecido aparelho liqiiidificador. calização, que constitui uma das
tro recursos, forem iria:tabulem 'pear de corrido, como foi, no No entanto, não desconhecendo conquistas mais sábias e demote apreeentados.. um pela Arne Coeselhoi de necumos, ainda as- este late, nem tampouco o exato cráticas do nosso regime legal.
S, A intiós.tria e Cot-Lã-ceio ir- , sina o título dado ao invento con- objetivo da invenção, a requeren- A nossa Lei determina que o inlha i;
)nro pela Fabrica de tinua inace,tavel positno.mente te apresentou o pedido brasileiro ventor mencione, no pedido e no
Encec
Cculereinl .Bandei- rontr:Irko á lei Quanto à falia traduzindo "mixing device como relatório, um titulo sumário e.
rante
trig 50) ; outro pela
ti
nr.vi!fiev entende o . ilustre sendo "feehamúnin para ve.sos". preciso, que designe a natureza e
inenrSonados re- , Houve, portanto, nesse ato, um o fim da invenção. E no art.. 83,
‘‘
Eletro tíó 4i ia ;Venta S.A. (fo- teeoice
,preceztentes, isto por- t falseamento a0 titulo da inven- 1 alineR . B.a . determina,
lhas 533; e, linqlmente, outro curso
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— As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diàriamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quado deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
— As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
eté 72 horas .após a saida dos
órgãos oficiais.
— Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem _de direito, rasuras e emendas.
— Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
—• As assinaturas vencidas
poderão ser sus peias sem
aviso prévio.
Para facilitar 410s assinantes
a verificação do prazo de validade de . suas assinaturas, na
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ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES 1
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FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e Interior:
600,00 Semestre . . . Cr$
Semestre . . . Cr$
450,00
Ano
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$
900.00
Exterior:
xterior:
Ano
Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00
'
parte superic ir do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

"São nulas as patentes de In- Colar a correspondência entre o
venção, modelo de utilidade, de- titulo e o que se descreve no relatório, rejeitando o pedido quansenho ou modelo industrial:
do feito em desacôrdo". (Les
3.° Se o titulo do invento fôr, Droits de l'Invengon, pg. 156) .
No direito americano também
com o fim fraudulento, diverso do
se verifica o mesmo rigor na
seu verdadeiro objetivo."
O mesmo conceito, se observa adoção do título da invenção e
na legislação francesa de 1844, quando este não condiz cora o
cujo art. 30 prevê, por igual, a objeto descrito no relatório, o
nulidade da patente quando o ti- Patent Off, ce está obrigado a
tulo com o qual foi feito o pedido recusar, tu tintine, o pedido.
Indica fraudulentamente um ou- (Ver: K. Michaelis, Le Droit
tro objeto diferente. do verdadeiro American dez Brevets d'InVention,
objeto da invenção. (Ver: Pouil- p. 180).
No direito alemão, o rigor no
let, Brevet d'Invention, n. 955;
Nouguier, Brevets d'Invention,... exame do titulo assume foros de
n. 563; Calmeis, Brevet d'Inven- importância, Bonett, em seu motion, n. 255; Allart, Brevet ,d'In- numental trabalho, nos revela
vention n. 305; Massius, Des Bre- esta circunstância: "A lealdade, a
sinceridade na exposição de sua
vets d'Invention, n. 1.115).
Aludindo a êsse dispositivo da descoberta, é uma obrigação para
lei francêsa, escreveu André: "O o inventor quando invoca a protitulo pode constituir sob esse teção da patente: é uma das
ponto de vista, um elemento im- cargas do direito privado que
portante da apreciação no sen- êle pretende exercer. O interêsse
tido de que é êle que fixa o do- geral seria gravemente levado por
mínio técnico ao qual se refere uma revelação deficiente, obscura
o objeto da invenção." (Brevets ou ambigua do verdadeiro fim
da invenção. Uma questão delid'Inveration n. 671) .
Entre os modernos escritores cada — continua o douto- autor
franceses, destaca-se Paul Rou- alemão — é da redação do titulo
bier, que abordando o assunto que deve ser a designação mais
afirma: "Há, entretanto, o caso clara possível cio objeto da inno qual a nulidade poderá ser venção. é preciso não esquecer
declarada: é .aquele previsto na que esta designação é destinada
lei de 1844, art. 30, q quando o ao público, antes da concessão,
titulo indica fraudulentamente e que deverá fornecer a todos os
um objeto diferente do verdadeiro interessados os dados suficeientes
objeto da invenção. Mas é pre- sôbre o conteúdo do invento. O
ciso que haja má fé e que se te- titulo anuncia a invenção connha requerido logrGr a tercei- tida no pedido e permite prever
ros". (Le Droit de la Prop. In- as reivindicacões por uma indicação da noção generica do obdustrie'le, Vol. II, p. 220).
Por seu turno, outro escritor jeto da invenção, da concepção
Marc Lessoeur admite que r no do , conjunto". (Brevet d'Invenregime francês a administração tion, p. 341. Ver, também:
tem o dever de verificar e con- Kohler. PatentreCht, p. 129; RO

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os assinan( Cs providenciar a respectiva
renovação com antecedência
mínima, de trinta (30) dias.
bolsU, Theorie and Pitaxis, p.
72) .
Assim no caso em tela, a impressão é de que a requerente
usou de um artifício para desviar a atenção dos concorrentes
brasileiros. Adotou um título
inapelavelmente fora de propósito, incrivelmente desviado do
verdadeiro título adotado nos
Estados Unidos.. A sua intenção
desponta clara e evidente, restando, sem defesa possível, até
porque o requerente teve também
o cuidado de não reclamar, no
pedido, a prioridade correspondente a patente americana, e
não o fez, porque isso exigiria a
apresentação do certificado (art.
4.° da Convenção de Paris), e
por esse documento 'seria fatalmente pilhada na sua manobra.
Por outro lado, de par com essa
irregularidade processual, há que
considerar - se a falta de novidade
do pedido. O parecer . do Dr.
Morais Vieira — já citado anteriormente — deixa claro que o
invento da requerente representa
unia combinação de ~mentos
conhecidos, incapaz de produzir
um efeito técnico imprevisto. A
requerente usa dos chamados
"equivalentes técnicos", que sómente são patenteaveis quando,
em conjunto, oferecem um resultado diferente e nevo.
No caso, conforme demonstrou
o dr. Morais Vieira, não se verificam tais hipoteses. Os elementos empregados pela requerente,
no aparelho liquidificador (e
nunca fechamento de vasos), são
os mesmos usados há longos
anos pelos industriais brasileiros.
Estão no domínio públicos, são
res nulltus.

t:evereiro de 1962 .
— As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
febereiro de cada ano e às
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
— A fim 'de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
— Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão mis assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura.
— O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no alo da assinatura.
— O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr 1,00, por ano
decorrido.
Em face destas considerações,
tenho a honra de submeter o
caso à elevada consideração de
Vossa Excelência, permitindo-me
data vènta, opinar no sentido de
ser dado provimento aos recursos
extraordinários, para o efeito de
ser o pedido, afinal, indeferia°.
Vossa Excelência, todavia, decidirá como entender mais justo.
Em, 19 de dezembro de 1961.
— (ass.) cdovis Costa Rodrtgues,
Diretor-Geral.
Expediente- do Diretor Qeral

Dia 6 de fevereiro de 1962
Notificação

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.° 4.048, de e29 de dezembro de
1961 e mais dez dias — para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo
não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados a comparecer a
êste Departamento, a fim de efetuarem
o pagamento da taxa final concernente à expedição dos respectivos certificados. dentro do prazo de sessenta
dias — na forma do parágrafo único
do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
Foi deferido o seguinte pedido de Patente de Modêlo Industrial

N.° 97.004 — Novo modelo de caminhão frigorifico — Cia. Harkson
Indústria e Comércio Kibon.
, Pesistênciá de processo
Farbenfabriken Bayer Ektiengesellschaft , (declara a desistência do termo
102.947 priv. invenção para "processo de alvejamento de materiais texteis)
— Anote-se a desistência e arquive-se
o 'processo.
.
;

•
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Voi tIt ridit o ;. ;:in; jfe pedido
/1::

•air a 2i a .195 -- C...Loa-ai: Para
Soakseu
weoaites S
-:adia
das? 41 (fendo seta efeito • o des.
' pacho que rn -melou arcativar ia:latada/amue o )rocesso) .
. C,st.ati Comitcio e Indúsirias
Lat.; amaas (janto à marca u. .196.217)
-ntealuo pela ti.tia.1. , vez a
cdçiio para g.de a titular do registro
tome c.éncia dos documentos e citrina,
ae quiser, a sua defesa.
Wiuthrop Products Inc (no pedido
de reconsideraçao na marca termo
317.2;56)
Satisiaç.a exigência.
Whithrop- Products Inc. (no pedido
de reeonsideração no termo 355.596).
aaa tisfaça exigência.
R ichardsort Merrell Inc ( no. pecado
de reconsideração no termo 368.832).
— Satisfaça exigéncia.
International Business Machines
Corp (no pedido de recuusideração ao
termo 371.364) . — Satisfaça exigem
cia.
ChesebrOugh Poncrs Inc (no pedido
de reconsideraçao no termo 371.762).
— Satisfaça exigência.
Diverso
Refivaçaaes de Milho Brasil (no pedido de apostila na marca número
Paç,a-se a apostila
76.595) .
Tos Cela kovice, Narodni Podnin
(recorrente do •térmo 347.708) --Arquive-se o recurso.
Notificação
te convidado LOsenhausenwerk, Ditaselorfer Maschinenbau Aktiengesella chaft a comparecer a este Departamento a fim de . efetuar o pagamenta
da taxa final do termo 347.708 marca
L O S, tendo em vista o arquivamento
•
tio recurso.
N. 139.337
&mat. Products
Corp. — Arquive-se o paocesso. •
laaa 337,370 a- Fundação Brasil
Central. — Arquive-se.
N." 377.139 — Walter Quadros. -Arquive-se.
N.° 35.011 Elgin Fábrica de
Maquinas de Costura S.A. — Arqu'a
ve-se.
• N.° 385.012 Elgin Fábrica de
Máquinas de Costura S.A. — Axquive-se .
N. 385.269 -- Agriter Territorial
e Agricota S.A. — Arquive-se.
Reconsideração de despacho
J. P. Coats Limited (recorrendo

do despacho que indeferiu o termo
283.766 marca Coração) .
Tendo em vista o recurso interposto;
e considerando as razões nêle expendidas, .resolvo, de acórdo com o arurjo 200 do Código da Propriedade
Industrial, raconsiderar o despacho publicado no Diário Oficial de 24 • de
dezembro de 1957, relativo ao presente
pedido (Termo 283.766), para o fim
de conceder o registro requerido.
J . R. Gelgy S.A. (recorrendo do
despacho que indeferiu o termo 285.994
marca Sella) .
Tendo em Vista o recurso Interros1..o; e considerando . que, a marca te. gistranda, sendo embora parecida 'com
a anterior já registrada, com ela não
ae confunde em vista da diversidade
•dos 'produtos assinalados; resolvo, de
acórdo com o despecho publicado no
Diário Oficial de 2 de abril de 1 a5S.

Lia ci. riu o p _audo da aias ca

•

•

•

;

{Seet-Po

nade a assinalar tecidos; eonaideran,tor do que. atesta forma, é inadmiisivel a
J • Ia • Gei g a •a •I‘ • , . para o tira, ft,- conc:esaato de outra marca, para ter-'
C(....itá. (Cl' O r, ..arta.
cri oe, ortentando aquela 'mesma deLojas de L. ,,,act_is Nascimento L•tti;i. • licanitação, para distigair exatamente
i.r. zorr rad() dá despacho iate daterm tecidos: coimiderando que, dessa coeo
II. 121 marca. •Garimeau
xiataacia de manes icatais, resultará
Gz;reo i(ouPa.3
para' o público comumidor um ambienien4.,o cai v!:;e:1 "O I Clitt'St) mi:ervosa-a te de incerteza e confusão — .que peca
• opsidéranclo o que nele se alega. eisaateme o que a lei de marcas se
resolvo. de acoi.do com o art. 200 . do prcecuret em' evitar; reeolvo, de aciari'ropriz....j:idc, Industrial, o: • do com o art. 200 do Código de P.-oconsiderar o despacho que deferiu o priceiade Industrial,- reconsiderar O
pettiao da marca ' - (aartioeo
r tétano despacho publicando 'a 4 de setembro
lá. 1 OU.
tequertuo pelas Lojas de 19d1, retifieado a 12 e
.19 da, • masGaiato -S.A., para eleito ti e continuar Mo mas), que mandou; registrar
a maro registro concedido, coar exchiaao de ca Tecelagem Santa Lúcia S.A. (ter"(:alçk.dos - .
0
,Anuninto cio Brasil- S .A . ( reer- m n' 327.270) -para o efeito de afirt rido do despacho que- indeferiu o ter- nal indeferir o pedido, com base no
art. 95, n° 17 do Código,
2a6 632. marca ,Albra) . Liggett 8 alaers Tobacco . Co (reTendo em vista J recurso interposto:
correndo do despacho • que indeferiu o
o conaiderando que as marcas em li- termo 347.138 marca Oasis) .
tugi°. embora -parecidas assinalam ara
ticos diferentes, ;Mela impedindo - que
T. 347.138
,a
comustan, pa cii ica men te; resolvo, de
Tendo
em vista o recurso interposaclardo com o art . 200 do Código da
Propriedade industrial, reconsiderar o to ;c considerando que a marca reais despacho publicado ^ a 4 de 'julho de taauda embora parecida cora a já re151)1, :que indeferiu o pedido da mar- -gistrada .pela • • presença do elemento
ca - Atbra - térreo na' 236.632), re- verbal dela- se diferencia por
querida por Alumínio do Brasil S. A., chtros. elementos inclusive ta parte fipara o efeito de .ser concedido o re- gurativa; considerando que, além disso, há que considerar- o fato de se' tragistro.
Indústrias Alimentícias Carlos de tar de marca destinada -a assinalar ciBritto S.A .• (Fábrica Peixe) (recor- garros Cle procedência estrangeira,
cujo preço é sabidamente superior ^ ao
rendo do despache que deferiu o
247.263 titulo Bar Peixinhos de dos cigarros 'nacionais; -resolvo, de
aro 247.263
ricardo com o art. 200 do Código de
Ouro de Silva 1 Prasse) . —
Tendo em vista os recursos interpus- Propriedade. Industrial, reconsiderar o
tos; e considerando que o titulo ae-' despacho publicado a , 10 de agaisto de
gistrando no só reproduz a marca 1961, que indeferiu o pedido da marOuro", de terceiro, como ainda eolide ota "Oasis" ( tênia) ie.° 347.133), recom a conhecida marca 'Peixe"; coa- querido por Liagett
Myers Tobacco
siderando que; o fato de ter sido ado- , Company, para , o fim de conceder o
tado o diminuitivo da palavra peixe registro.
— não evita nem afasta a impeessão • Tvloacyr de Lima Valenti (recorrende unia mesma procedência de artigos; do do despacho que deferiu o. tértno
porque é inegável que a fama de que 349.340 amaraca Babuska e Tavano
goza a marca "Peixe" domina „essa Importaçao, Exportação, é • Indústria
particularidade. absorvendo-a, ante a Alimentícia Lida .1.
atenção de ordinário distraída dos
consumidores; resolvo, de acôrdo com
'C, 3-19.340
o despacho publicado a' 29 de :julho
Tendo
em vista o recurso interposde 1961, que mandou registrar a amarca "Bar Peixinho de Ouro" (termo to; e considerando que a recorrente é
n.° 247:263), requerido Por Silva 8 titular da marca denominada "BuzuPrasse, para o fim de ser indeferido ca", para assinalar balas, bombons.
essências para balas e doces (classe
o pedido. nos termos do art. 120, nú41); considerando que a marca regismero 5.° do Código.
Magoesita si.
• (recorrendo do tratada nabuskr," — destinado àquêt
despacho que indeferiu o V.t.rinoo •-. • • les mesmos produtos, colide manifestamente com a referida marca pcissi320.852 marca Bramag) „
bilitando erro ou engano para :os conT. 320.852
sumidores; resolvo, de acôrdo com o
Tendo an vista o recurso interpos- art. 200 do Código de Propriedade
to; e considerando • que a' marca- havi- Industrial, reconsiderar o , despacho puda como impeditiva foi transferida blicado a 1 de setembro de 1961, que
para a recorrente, desaparecendo, des- mandou registrar a referida "Babastarte, o obstáculo oposto ao registro ka" (termo n° 349.940), requerido por
pretendido; resolvo, de acórdo com o Tavano Importação Exportação e Inart. 200 do Código da Propriedade dústria- Alimenticia Ltda., para : o fim
Industrial, reconsiderar o despacho de, indeferir a mesmo pedido, com
publicado a 6 de , agiasto de 1960, que base no art. 95, rie 179 do Código.
Fabrica de Tecidos Carlos Renaux
indeferiu o pedido -da marca "Brameg ( tèrmo n. 320.852), requerido S.A. (recorrendo do despacho que
por Magnesita S.A. para o fim de deferiu o têrnso 355.394 marca Ragno
de Marafattura Pastore S.p. A. ) .
conceder a registro.
Tendo em vista o recurso interTextil Helito Ltda. (recorrendo do
despacho que deferiu o térmo 327.270 posto; e considerando que a marca da
marca Santa Luzia de Tecelagem San- recorrente está constituída, na sua parte emblemática, da figura de uma arata Luzia S.A.)
nha no meio de sua teia; consideranT. 327.270
do que, por coincidência, a marca riTeadá ein vista o recurso interpos- gistranda também ostenta a mesma fito: e considerando que a recorrente gura, senão igual, pelo menos bastané titular da marca denomirmda "Santa te parecida, tanto assim que, ao corTalcia" (Registro n' 212.704), cle.stt- templar-se esta, e logo após aquela,

xit
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a •impressão que se retém em nosso
trtetaaria é de igualdade, por onde st
comprova, à evidência, o perigo que,
para os consumidores, poder resultar
da -coexistancia de ambas; considerando que, em face. do exosto, a marca
re.gistranda reresenta unia imitação da
que já se encontra registrada;; resolvo, de acôrdo com o art. 200; do Código da Propriedade Industrial, reconisderar o despacha publicado a 19 de
agósto de 1961, que mandou registrar
. marca "Ragno" (têrtno na 1;5.394)
-- requerida pela Manifattura Pasto- •
re S.p .A ., para o fim de indeferir o
pedido, .. com base no art. 95, n° 175
do Código.
T. 363.523
Tendo em vista o recurso iuterposto
e considerando que a denominação regisrranda, mesmo sob um critério rigo.
ro de interpretação — não corresponde a uma . falsa indicação de proveniência, até porque, para tanto, bastaria a presença da 'expressão brasileira para desfazer qualquer dúvida;
resolvo, de acairelo com o art. 200 do
Código de Propriedade Industriai, reconsiderar o despacho publicado a 20
de outubro de 1961, que indeferiu o
pedido da marca "Sarça Brasileira"
( tétano n. 303 .523), requerida por
Luzia Todarelli de ralca, , para o efeito de, afinal, conceder o registro.
Armações de Aço Probel S. A. (recorrendo do despacho que deferiu o
tétano 364.187 marca Cama Turca- •
tella de Alberto Portai.] Ei Cia, Liraiada).
•
T. 364.187
Tendei Cla Vista o roca rso interposa
to; e considerando cple, efetivamente,
entre n marca regiatranda "Cama
Turcatella" e a já registrada por terceiro — "Cama T urcabell"—u:nli:
uniu ' indiscutível alian ça° -eológica,
id
chamada pela qual a prenácia de
de logo evoca a lembrança da outra,
irmanando-as num mesmo sentido funcio
nal -- que a conhecida canta "Turca";
resolvo, de acetado com °art. 200, do
Código da Propriedade Inluatrial, reconsiderar o despacho publicado a 25 de •
outubro de 1961, 'que mandou registrar a . marca
''Cama Turcatella"
(taram a° 364.187), requerida no. r
Alberto Portella & Cia.. Ltda., para •
o efeito de, afinal, indeferir o pedido
com base no • disposto no ^ art. 95, n°
17' do citado Código.
Borda Indústria e Comércio Ltda.
(recorrendo do despacho que Indere.
riu o tênia) 365, Q12 marca Dominante de Indústria e Comércio Li•
mitada),
.
'I'. 365.012
Tendo em^ vista o recurso interposto; e considerando que a marca regis.
tranda visa assinalar produtos bem dia
(e-entes daqueles protegidos pela marca ante.rior, havida como impeditiva;
considerando que o público consumidor
não poderá ser induzido a érro ou engano, porque os produtos da requerente não são vendidos, habitualmente.
no mesmo estabelecimento dos produtos da marca impeditiva; resolvo, de
acôrdo coam o art. 200 do Código da
Propriedade Industrial. reconsiderar o
dee)acho publicado a 22 de setembro
de 1961. que indeferiu o pedido da
marca "Dominante" (térmo n°
365.012), requerida por Borelli In.
chistrio e Comércio Lida para n
de concedei. c registro.
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NP 3 4. 6. .076 - 'Abrahim Foi deferido o. seguinte pedido
Regia . Nationale deS Usines Renault
de insígnia comercial
(recorrendo do despacho que indefçriu Elias (Sarbstituindo-se Ramy por •
Rami)
classe
23.
termo
374.682
marca
RN).
o
N.° 208.887 -="-. F. M. - :Mendes
N.° 346.348 Atomix Merkel de Mattos & Cia. - classes 1 -T. 374,682
Frey & Cia. (Com exclusão de 2- 3.- 4- - 7 - 11 - 21
Tendo em vista o, recurso interpos- maquinas de cortar e moer le- - 22 - 35 - (Cora exclusão de
to; e considerando que, a marca re- gumes e carne) classe 8.
gênero de come:raio das classes
N.° 3.351 - Opo-Hepatina 6 - 21 - 22 e o art. 144 do cógistranda, sendo embora parecida k.:vm
Lab.
Clinico
Silva
Araujo
anterior já registrada, com ela não se digo).
casse 3.
confunde em vista 'da diversidade dos S. A.
• N. o 349.219 -• À. Narciso José
N.° 347.876 •-j- Faixa Verde
da Silva - (Nas classes 66 - 8
produtos assinalados; resolvo, de . acôrComércio
S.
A.
Carneiro
Cantil
33 art. 114 do código)
do cora o art. 200, do Código da
e Indústria (Sem direito ao usa
Propriedade Industrial reconsiderar o
exclusivo da expressão óleo Foi deferido o seguinte pedido
despache; publicado a 27 de setembro Diesel) classe 47.
•
de frase de propaganda
de 1961, que indeferiu o pedido da
NP 348.907 - Palhas Selecio341.841 - Ama a_ atina
o
N.
marca "RN," . (termo a' 374.682), re- nadas Neuza - Orlando Carlos
querido por Regis Nationale cies Usi- Gabriello (Na . classe 44 sem curpresa que deixa saudades
nes Renault, para o fim de conceder exclusisadade quanto a palhas Sergio Zolotnitzky -. classe 42
- (De acôrdo com o art. 121 do
o registro.
•
selecionados) classe 44.
Augusto Mario da Cunha (recor• '
N.° 349.267 - Rock and Roll - código) - Republicado.
rendo do despacho que indeferiu o Tecidoa A. Ribeiro S. A. - Foi deferido
os seguintes Waidos
termo 375.644 marca Pressiometrq).
classe 36.
de nome comercial
N.o 358,153 - Ala Din T. 375.644
N.°
217.381
- Mania Produtos
Tendo em vista o recurso interpos- Esteárica Santa Therezinha S. A. Químicos S. A. - Marcia Proclasse
1.
to; e considerando que. a denominação
N.° 363 799 - Bacana - Edisio dutos,Quírnicos S. A. - (Artigo
adotada na marca registranda em 12C-•
109 n.° 2 do código).
.
Deitos
- classe 36,
nhuma hipótese se enquadra nos imN.° 351.507 - LiVraria Editora
N.
o
371.006
Rosai=
pedimentos consignados no Código;
Luminar Ltda.: - Livraria EdiConstrutora
E.osamar
Ltda.
considerando que é fora de dúvida
tora Luminar Ltda. - (Art. 109
.que se trata de expressão de fantasia, classe 16.
n.
0 ,3 do código).
N.° 371.057 - Santa Rosa criada pela requerente; - resolvo, de Moinho Santa Rosa Ltda. N.° 365.745 - Expresso-Brasiacôrdo com o art. 200 do Código ta classe 41.
leiro Viação S. A. - Expresso
Propriedade Industrial, reconsiderar o
N.° 371.083 - Leni - Angelo Brasile:ro Viação S. A. - (Ardespacho publicado a 10 de outubro Bedin - classe 41.
tigo 109 n. o 2 do código) - Rede 1961, que indeferiu o pedido da
N.° 376.769 - Esmeralda - publicado. .
N.° 376.420 - Editora Sul
>marca "Pressiómetro" (termo o' .. Souza Ribeiro & Cia. Ltda. S. A. - Editora Sul S. A.
375.644), requerido por Augusto Ma- classe 36;
rio da Cunha, para o efeito de, afiN.° 377.532 Luíza Olga - :(Art. 109 n.° 2 do código).
NP 376.228 4- Moura Diniz
nal, conceder o registro.
Cia. Técnica Industrial e Agrí-

cola Luiza Olga (Republicado) 5: A. Comércio e Indústria Moura Diniz S. A. Comércio e
classe 43.
Divisão de Marcas
N.° 377.051 - Galeto - Dreher :".acititstria - (Art. 109 n. o 2 do
S. A. Vinhos e Champanhas - cóako).
EXPEDIENTE DO DIRETOR
classe 42.
Foram deferidos os seguintes pedidos
N.° 377.760 - Guacyra - Ande Titulo de Estabelecimento
Dia 6 de -fevereiro de 1962
tonio Mussolino - classe 41.
N.°
345.900 - Alta Eletrônica
N.° 378.316 Polyco - EraNOTIFICAÇÃO
alte:a Polimer Indústrias Quími- Fi - Alta Eletrônica Hi Fi - classe
B - Coar.derandr,-se característico do
cas S. A. - classe 2.
Uma Vez decorrido o prazo de
NP- 378.318 - Trigueirinha - titulo a forma pela qual se apresenta.
N.° 347.202 - Avia Hate! - AN.ris
recurso previsto pelo artigo 14 Ind. de 2aebidas Grarnacho Ltda
Hotel Ltda. - clossea 33. 41, 42, 43.
da Lei 4.048 de 29-12-61 e mais - classe 42.
N.° 377.805 - Mouila . Rouge dez dias - para eventuais junN.° 378.493 - Alpina - Motadas de recursos, e do mesmo inho Corsetti Ltda. - classe 41. Armando Vilela -SeCia. -- ciasses 33.
não se tendo, valido nenhum ina ` N.° 378.536 - Critonil - La- 41. 42. 43, 44.
N.° 34a.107 - Hotel 'Vogue
teressado, ficam notificados os boratório Vita S. A. - classe 3.
es Palma Br Cia. Ltda. - riasrequerentes abaixo mencionados
NP 378.540 - Ascorbitan - Marqu
a comparecer a êste Departa- Laboratório Vita S. A. - *classe 90 33, 41, 42, n3._
mento a fim de efetuarem o pa- 3.
Foram indeferidos os seguintes pedidos
gamento da taxa final concer*NP 378.713 - Itaiquara .de Marcas
nentes a expedição .dos respecti- Usina Itaiquara de Açúcar e
N.°
180.357 - União - Comércio
vos certificados dentro da prazo Alcool S. A. - classe 38 (com
de sessenta aias - na forma do exclusão de guardanapos de e indústria União Ltdo. - classe 23.
N.° 296.632 - Roval King
Desparágrafo único do artigo 134
papei).
Código da Propriedade Industrial.
Ipe S. A. tilaria Londres Ltda. - classe . 42N.° 378.733 - lpe
N.°.318.850 - DD - Envia Otto
e Industrio - dassÇ Haberfeld - classe 17.
Foram deferidos' os seguintes Comércio
41.
• N.° 325.823,_- Natal - S. A. Moipedidos de marcas •
N.° 378.831 - ermita - Ida- nhos Rio.Graadenses - classe 3.
N.° 268.316 - Aurea
Aron lina Ferreira dos Santos - clas- • N.° 328.933 - Café São João S. A. Joias e Relógios - clasae se 36.
Jn McIol ee Medeiros - èlasae 41
8.
N. o 353.792 - De pernas pro
N.,°. 338.053 - F,..mblematiea --N.° 273.110 - 1ing - Florido ar - Herbert Richers - classe Comp. Cervelmia Erahrna - classe 42.
Melo & Cia. Ltda. - clasae 41. 32.
N.° 340.513Lipobione Isi
N.° 330.880 - Gema - Dal
Instituto gieroteri;ico
g.
Italiano S.P.A.
Restauração de expressão de
1Violin & Cia. Ltda. - classe 41.
-•classe 3.•
própaganda
N.° 344.(W3 - Sacy - Soc. de
N.° 341.711 - Celete - orr-taRepresentações Importação e• Ex- I N. o 337.412 - Eãificios Gorar- ção Czfé Celeste Ltda. - classe 41.
portação Sacy Ltda.
classe 17. ; nador Comp. Irnobil,.a.ria Santa
N.° 343.516 - Yes - Fábrica da
N. o 344.737 - Ilema - Hem:, Cruz - classe 33.
asecoiate; Pau-orta S. A.
.classe. 11
Engarrafadora e Distribuidora de .eoi deferido o Jeguinte pedssio
N.° 344.444 - Cruzeiro do• gl
Bebidas em Geral Ltda. -a (ReWillimMarqn.-ez Lisboa -,-- ,c1. 4L
sinta . de . prPpgfanda
tificanda-se cognae para conhaN.° 345:545
Bengu -,
.
NP 305..745 - S., Sacotan •- cão
que) classe 42.
.• E2figU Ltda. -- c:latme 4, L..
N.° '344.788 .2-- • Hema lierna" . ET:.gaialacTia. incatrial, Se-iten
1,1.0 346.627.- ,Marte
¡Apta-."io
.C'ases. 5 .-- 16 - 33
Engarrafadora e Distribuidora de' S. 'A .
Barbosa
classe 37.: ,
r
•
11
1
25
,(De
acordo:cora
• N.° 346.760 2-- Kin
Bebidas em Geral Ltda. - Classe
' g' Fies
o -art. 1(1.. .clo cod'go).'
Coes: S. A. Impartadcra - classe 31.
43.
•

•

•: ,

)
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N.° 346.783 -- Filmogravolar
Filmogravolar • Filmagens e Gravaçôes .
Ltda. - classe 8.
N.° 346.868 - Calçados Lido Nelso Jeronimo da Silva -- classe 36.
Reportagem - João
N.° 346.936
Miguel.- classe 32.
N.° 347.008 - 1Vietr6po1e -- Comercial "Moinho Metrópole Ltda. classe 41.
N.° 347.698 - Calado Rivero Antonieta Camara Rivero - classe 36.
• N.° 347.113 - Sobrei Sociedade
Brasileira de Engenharia Elétrica Ltda.
- classe 8.
Ricebuelo Super -N.° 347.159
Amo Schaedlich - c/asse 6.
N.° 347.212 - Planalto - Méqui,
na Planalto de Bone.ficirmento de Cereais Ltda. - classe 6.
N.° 350.207 - 13ilapar Erbit
Cano Erba S.p.A. - classe 3.,
N.° 352.437 - Favorita - Orlando Danar& - classe 41.
N.° 354.541 - Imperador Despolpado - José 'Tavares de Oliveira -classe 41.
SI-talher - Pauto
N.° 355.864
Veneroni - classe 21.
N.° 357.044 -- Magaecal -;Industria e Comércio do Pedras Calcárazs
Magnecal Ltda. - classe 4.
N.° 361.570 - Herculos - Cia.
Carioca dei Indústrias Plásticas
classe 48.
•
N.° 365.087 - Classific - Morda,
Veie= - classe R. •
1.T.° 368..459 - Brasilio - Eretas
as Cia. - classe 41.
NP 369.791 - Nevracetina
L.
•
Bezerra Is Cia. - classe
3.
N.° 371.185 -- Ducimer - Ducimar Indústria e Comércio de Bebidas
e Conexos Ltda.
classe 43.
N.° 376.505 - Fr:anotaras - Bahia
classe 41•
Industrial S. A.
N." 377.784 - Coty
Calçado
Coty Ltda. - classe 36.
N.° 377.928 - Supimpa - Our,
altos Ind. e Comercial de óleos Vegetais Ltda. - classe 46.
IQ° 377.930
Olivita
Ouriuhus •
Industrial e Comercial de óleos Vegetais Ltda. - clarete 41.
Ouirruca
NP, 373.524 Industrial e AllmenVcia Lcalara Lida:
- classe 1.
N.° 373.541 Laboratério Vita S. A. - classe 3.
N.° 378.590 -• Tequilba -- Marques Filho Ltda. ,-- claase 42. .
N." 364.512 -- Dera! - Cornérzlo
e Indástria de. Rcupas Darol Ltda. •
classe 36 - t-Zapriblicadu.
N.° 376.350 - Benterol
Lab. •
Beltrand Ltda. - classe 3.
N.° 376.372 - Mecan Ferrovencla
- Macau Farrovenda S. A.
classe 21.
•
17oi indeferk/o e sogi-einto pedido deln-.s14raia Comercial
N.° 377.80.3 - Irnobil ria aSetrupaiittne Ltda. Insobil -- classe

n.

Foi inetakzidu o -seguinte pedido ‘2,,,
Fs....-ze de Propaganda
•
N.° 353.155 - -Fibras Supertel As
Melborea - Fabrtcação Brasi1eira
bral da'..tridro S. A. Vidrara
c1asse.4.
r.úrneros '8, 14. 2;
Foi irada:e:ido o eteguinte p.edido
" • P7OnJ-.; Cbmerczek

,
•14.1 .341.174 --à- Confeitaria e Bar

clasies-41,- 42,
Cear, -,Ciip-aar Ltda.
Bar e Confeitaria Casa Clipper
43
Ltda.
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. .N.°.393.799 - Lab. DUcto S.' A.
1:Xiéjf1ClOS
Ind. Farmacêutica - Satisfaça exiN.o 525.975 - Fundição Brasil S.A. gência.
a-- Satisfaça exigência.
N.° 393.802 - Artefatos de Ferro
Tania Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 393.803 - Mecânica ComerDivisão Jurídica
cial Alfa Ltda. - Satisfaça exigência.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
N.° 393.806 - Atelier Universal
Silk Screen Ltda. - Satisfaça 'exiDia 6 de Fevereiro de 1962
gência. Exigéncias
N.° 393.811 - Antonio Francisco
Penna e Genji Genji Ishige - SatisJ. A. Chaves (no pedido de trans- faça exigência.
ferência do • titulo n.° 119.800) - SaN.° 393.818 - Indústria e Comértisfaça exigência.
cio de Prods. Alimentícios Ltda. N." 382.629
Agro Pecuária Pri- Satisfaça exigência.
mavera S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 393.872 - 393.873 - Aços
N.°- 392.494 - Dante Zanforlin_Co- Brooklin S. A. - Aços Brooklin S.
rnércio e Industrial Ltda. - Satisfaça A. - Satisfaça exigência.
•
exigência.
N.°
393.874
Incorporadora
e
Nas 392.496 -- Alice • Modas Ltda.
Predial Berenica Ltda. - Satisfaça
- Satisfaça exigência.
exigência.
N.° • 392.744 - Filterwerk Mana 6:
N.° 393.877 - Soc. Paulista de
Ilumniel G - Satisfaça exiMateriais Hidráulicos Lida. -, Satisgência.
N." 393.002 -o Panauímica S. A. faça exigência.
N.° 393.878 - Coluna Sociedade
- Satisfaça exigência. •
Sa- Editora Ltda. -e Satisfaça exigência.
N.° 393.258 - Irmãos Trofa
N.°. 393.888 - Empresa Jornalístitisfaça exigência. .
Confcccões Miromaa ca Novidades Cariocas S. A. -o- SaN.° 393.262
tisfaça exigência.
Ltda. - Satisfaça exigência.
N." 393.263 Bolívia AdministraN.° 393.891 - Indústrias Quirisicas
ção de Bens Ltda. - Satisfaça exi- Roth Ltda. - Satisfaça exigência.
gência.
N.0 393.902 - Frigorifico SantarroN.o 393.265 -,- E! Rancho Drive In sonsa S. A. - 'Satisfaça exigência.
Ltda. - Satisfaça exigência das seN.° 393:903 - Mitroplast Ind. o
ções.
Comércio dg Plásticos Ltda. - SaNS' J93.2i - Indústria e Comér- tisfaça exigência.
cio Artepapel •Jabaquara Ltda. - SaN.° 393.907 - Lab. Wam do Bratisfaça as exigências.
N." 393.615 - Banco Atlas S. A. sil Ltda. - Satisfaça exigência.
.N.° 393.924 - Dixie Products Iria
-- Satisfaça exigência.
Na. 393.666 --s• 363.667 - 393.6671 - Satisfaça exigência.
N.° 393.925 - American Cynanaid
393.671 - 393.672 - Laboratório
.
Guidotti ia Co. Satisfaça as estia Co. - Satisfaça exigência.
N.° 393.926 - Union Carbide Corp
gências.
N.° .195.669 -• Offrionoterapta - Satisfaça exigência.
N.0 393.927 - The Elco Lubricant
Richter S. p.A. - Satisfaça exigênCorp - Satisfaça exigência das secia.
N." a93.673 - Lab. Leite das Sel- ções.
vas Ltda. - Satisfaaa as exigências. - • N." 393.932 - Modas FinOstil S.
N." 393.575 - Dr. Inazor Furta- A. - Satisfaça as exigências.
N.° 393.933 - Gráfica Caies_Ltda.
N.° 393.675 - Dr. Inazor • Fui*
quirn de Campos - Satisfaça exigên- - Satisfaça exigência.
cia.
N.° 393.936 - Arlindo Gregory
N." 393.677 - Revestimentos Du. Barbeitos - Satisfaça exigência.
rex o Grani Art Ltda. - Satisfaça • N.° 393.937 - João Wiest 8s Cia.
exigência.
Ltda.- - Satisfaça exigência.
N» 393.679 • - Eugenio de Macedo
N.° 393.939.- Pariá Santos & Cia.
afanoso - Satisfaça exigência.
Limitada -- Satisfaça exigências.
N.° 393.630 - Revestimentos Dl>
N." 393.944 .-- Nilton Pagetti
rex e Grani Art Ltda. - Satisfaça Satisfaça exigência..
exigencia.
N.° 393.948 --- Achilles Georges
N." 393.682 - Comércio Ind. as- Zartaloudis - Satisfaça exigência.
tro S. A.
Satisfaça ,exigência.
N.° 393.933 - Conde de Wantuil
N." 393.683
Rubem Pereira doa •-• Satisfaça exigência.
Santos - Satisfaça exigência.
N.° 393.956 Bazar Principal LiN.° 393.684 - Comp. Cervejaria mitada - Satisfaça exigência das fteLuzitania - Satisfaça exigência.
ções.
N.° .193.687 - 393.689 - Alfred
N.° 393.957 - Produx Indústria e
Fahrni - Satisfaça exigência'.
Comércio de Plásticos Ltda. - SatisN." an3.688
Alfred -Fahrrd - faça as exigências.
•
Satisfaça as duas exigé.ncias.
N° 393.999 -- João Paulo Baptista
N." 393.690 - Allred Falirni - de Carvalho
Satisfaça exigência.
Satislaça as duas exigências.
N» 394.008 - Etusa Engenharia
N.° 393.693 - Pró Auto Coopera- Terraplenagent Urbanismo S.A. tiva ias Crédito Mátua -- Satisfaça Satisfaça exigência.
exigência.
N.° 394.4010 - Etusa Engenharia
N." .iO3.04 - Queops Imobiliária Terraplenagem Urbanismo S.A. . Ltda.. - Satisfaça as duas exigências. Satisfaça exigência.
N." 393.695 - Queops Imobiliária
N.° 394.017 - Aços Brooklin S.A.
Ltda.
Satisfaça is duas exigências. Satisfaça exigência.. N.o a tas. 790 - Sergia Peixoto FerN.° 394.018 - Pedro Paulo Martins
ias - Satissfaça exigência.
- Satisfaça as duas exigências:
N» 33.
}Iodar Ninikashvill
N.° 394.023 . - Enrique Carcellcr
Euti• taça exigência.
Julian .- Satisfaça exigência. N» a93.798 - Luiz' Fontana
NP 394.024 - Enrique Carceller
faaa
r,Pacia
-- Sitisfaça cxigência.
•
•

N.° 394.023 - Constellatian Indústria e Comércio de Artefatos de Metais
Limitada a- Satisfaça exigência.
N.° 394.026 .,- Bernardo Landa
Satisfaça exigência 'e prossiga-se com
exclusão de máquinas para contar e
picar- aliffientos e moinhos --de café e
outros grãos, classe 6.
N.° 394 ..027 - Bernardo Landa •-•Satisfaça exigência. •• •
N.° 394.044 - •Columbus Importação Indústria e Comércio Ltda. - Satisfaça exigência.
Edwar Maquias
N.° 394.047
Brasil S.A. - Satisfaça exigência.
N.° 394.049 - Essencias Fleuroma
Limitada - Satisfaça exigência.N.° 394.053 - Miosi Siruoiama
Satisfaça exiCompanhia Limitada
gência das seções,
Clovis Pereira R
.N.° 394.055
mos - Satisfaça exigência.
Divc;so.
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• 'EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PESQUIZAS
Dia 6 de fevereiro de 1962
Notificação '
Unia vez decorrido o• prazo de re.
curso previsto pelo artigo 14 da_
n.° 4.048 de 29-12-61 e mais dc: cPas
- para eventuais juntadas de recursos.
e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado ficam notificados os
requerentes abaixo mencionados a comparecerem a êstc Departamento a fim,
de efetuarem o pagamento da taxa final
.concernentes rt expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de
sessenta dias - na forma do parágrafoúnico do artigo 134 do Código da
Propriedade Industrial. •
•
Foram deferklos os seguintes pedidos de marcas: •
N.° 378.620 . ;-. Arboxilas Laboratório Farmacêutico Ceres Ltda: Classe 3.
N.° 378.936 Multidesinterin
Laboratório Leo do Brasil S.A.
Classe 3.
N.° 378.937 . Polydesinterin
Lalabsosi:atór.
Ce
3
io Leo do Brasa S.A.

Tipografia Gloria S.A. Ne. pedido de alteração de nome no .térrno
n.° 320.543. - Arquive-se o pedido
de alteração por falta de cumprimento
de exigência e a-se andamento ao
processo. N.° 379.029 - &mines,. - S.A.
N.° 392.495 -- Dante Zanforlin Co- Tubos Brasilt - Classe 14.
mércio e Indústria Ltda. - ProssigaN.° 379.135 -- Socrasil --Socrasil
se com o pedido também nas classes Sociedade
Comercial de Representações
11 e 33. . .
Brasil Ltda. -• Classe 36.
N.° 392.499 -a- Saad Abdalla Rage
N.° 379.162 •-• Cloroma
Pisos
Zaccharias
Prossiga-se com o pedi- Cloroma Ltda. - Classe 16.
do também nas classes 42 e 43.
N.° 379.189 Triollet ..- Les LuN.° 393.696 - S.A. :Fábrica Leite boratoires Brunedu & Cie. - Classe
e Alves Industrial de Pomos -- Pros- 10 - Excluído estojos de bolsos para
siga-se com os novos exemplares- na Instrumentos cirúrgicos.
classe 38.
N.° 379.013 - Leblanc - CamisaN.° 393:796 - Sociedade Brasileira ria Londres Ltda. - Classe 36.
N.° 379.155 -• Cornar - Poços Arde Reparações Novais Ltda. - Prossiga-se ccm exclusão de, aritgos gri- tezianos Comer S.A. - Classe 11 fados.
Excluindo-se as válvulas sanitárias
N.° 393.810 - Confecções - Marfim para descarga automãtica nas senteiras.
N .° 79.201 Saga - Ossvaldo de
Limitada - Prossiga-se considerandc
palatos. e ,susgas como paletó e sungas. Ribeiro Peralva - Classe 32 - Exe. excluam-se macacões- Marca de ter- ceto para livres.
N.° 379.258 - Fumacense
ceiros.
•
Per.
N." 393.834 - ?sido Bove Pros- nando Zanatta --- Classe -16.
Lawrence
E.
N.° 379.503
siga-se apenas para presepios que são
Carmo - Classe 36.
da classe 25.
N.° 379.569 - Santa Maria - Em.
N.° 393.890 - Wilson Gonçalves
Vianna . -a Prossiga-se também na prèsn de Adubos Santa Maria Ltda.
N.° 379.666 - Viação Auto Apaclasse 50,
N.° 393.692 - F. D'Almeida e recida Ltda. - Classe 21..
Souza -• Prossiga-se com exclusão dos N.° 379.326 - Sagrisa -• Sociedade Administradora .Agricola e
artigos grifados,
São Francisco S.A. Sagrlsa
1» 393.896 - Scala Editeira e marcial São
Propaganda Ltda. -a- Prossigasse tam- - Classe 16.
N.0 379.327 - Sagrisa" - Sociebém na classe 33.•
dade Administradora Agrícola e CoN.° .393.898 - Scala Editara e FS-o- mercial São Francisco S.A. Sagrisa
paganda Ltda. Prossiga-se também - Classe 4.
na classe 33.
N.° 379.328 Sagrisa - SocieN. 393.911 - Springer fs ela. - dade Administradora Agrícola
e CoProssiga-se. com exclusão de álcool
mercial
São
Francisco
S.A.
Sagrisa
•
classes 1 e 47.
- Classe 6
Excluindo-se as válN.° 393.931 -- Ind. de Produtos vulas de descargas.
•
de LimPeza - Ltda. - Prossiga-se com
N.° 379.329 Sagrlsa Socieexclusão de tintaW para calça na clas- dade Administradora . Agrícola e Cose I.
mercial São Francisco S.A. Sagrisa
Indústria de Papel - Classe 11.
N° 393.945
Papelão
São
Roberto
S.A.
-Prose
N.° 379.330 - Sagrisa - Sociesiga-se considerando, substituindo as dade Administradora Agrícola e Coexpressões papel celofane marca de ter- mercial São Francisco S.A. Sagrisa
ceiro por papel transparente:
- Classe 21.
•
N.° 393.949 - Refrigeração
Citrac
SocieN.cf 379.331 - Sagrisa
Limitada - .PrOssiga-se considerando dade Administradora e Cosubstituída a expressão electrola por mercial São Franciso S.A. Sagrisa
rádio fonógrafo.
- Classe 41.
N.° 394.012 - Roscnhain S.A. • In- N.° 379.332 - Sagrisa Sacie.
dústria c Comércio ..-- Prossiga-se com dada Administradora Agricola e Coexclusão de chaves .de . funda classe 11. mercial São Francisco S.A. Sagrisa
N.° 394.016 - Werner Somraerfeld - Classe 7.
Prossiga-se com exclusão da almo- N.° 379.333 - Sagrisa
Saciefadas de coam. classe 40.
-iode Admin'stradora Agrícola e Co-
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marcial São Francisco S.A. Sagrisa
Classe 19.
N.° 379.334 Sagrisa .Sociedade Administradora Agrictla e Comercial São Francisco S.A. Sagrisa
- Classe 2.
:N.° 379.343
Peri - Editôra' Peri
Limitada -- Classe 32.
N.° 379.372 - Roda de Violeiros
São Paulo Alpargatas S.A. Classe 32 - Com exclusão de Impressos.
N.° 379.385 - Terebec
Beck 6 Co G.M .B .H . - Classe 1.
N.° 379.493 - Monte ' Verde •Drogaria Monte Verde Ltda. - Classe .3.
N.° 379.501 •- Revista do Mackenzie S. C. M, - Sporte Club Ma•
ckenzie - Classe 32.
N.° 379.583 - Fonoculo
Klaus
Eduard Frankel - Classe 10.
N.° 379.611
Thram --- S. B.
Penick and Co
Classe 2. •
N.° 380.214 - A Modelar - A
Modelar Auto Capa Ltda.' - Classe
n.° 28.
•
Foram de feridos os sz9c4ntes pedidos
de título de estabeiecimento:
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ção de som, visando a provocar a
Exigencias
emissão de som e um membro maN.° 321.486 - Importação e Ex- nualmente
operável caracterizado
portação Imexf errai Ltda. - Satisfapelo
fato
de
compreender uma liça exigência.
gação entre êsse membro manualN.° 354.509 - • Luigi Maresca
mente operável e o mecanismo de
Satisfaça exigên cia.
incidência ou batimento, destina- Ditiersos
da a provocar a emissão de som,
Renold Chain Limited
Junto a por parte dos referidos dispositimarca n.° 236.636
Anote-se a data vos de produção de som, quando
o referido membro manualmente
'certa do regiaTo n.° 123.5Q4,. doperável é movimentado numa ou
do com o despacho retro.
-D. Clarissa de Campos Gestera - noutra de duas direções opostas,
Junto a marca n.° 249:722 - Anote- enquanto Vidas as outras partes
operantes do dispositivo permase a data certa da vigência.
Hercules Powder Co - junto a necem numa mesma posição.
total de 22 pontos.
marca n.° 251.334 - Anote-se a data Um total
certa da vigência.
Produtos Rache Qui/micos e Farmacêuticos S.A.
Junto a marca limem 251.385
Anote-se a data certa
da vigência.
- Privilégios

de Invenção

•TERMO N. o 86.996
De 6 de junho de, 1956
Trol S. A;Indústria e Comércio.
- São Paulo.
Nova moldura para porta retratos.
Pontos cctracteristieos
1. Nova moldura para porta-retratos, caracterizada por ser constituída por uma armação retanguiar de lados planos, que apressentam abas internas abauladas,
terminando , em uma abertura
igual.a.Jate retangular, provida,
ladeando-a posteriormente, _ de
urna saliência continua, em tóda a
sua volta, sendo de menor altura
em um dos lados, sendo nos lados
maiores, a saliência pravida, de
duas abas 'voltadas para dentro
enquanto que, nos lados menores,
são previstas pequenas esperas . segue o ponto

N.° 379.105
Casa de Saúde Santa 'Branca - Carlos Raposo da Silva
- Classe 33 - De acôrdo cora o artigo 117, n.° 1 do Código.
N.° 379,124 Produçõis • Herbert
Richers Ltda. - 'Classes 3 é 33 De acôrdo com o art. 104 do - Código.
N.° 379.157 - Comer
Poços
Artezianos Comer S.A. Classe 33,
---De ' .acôrdo com o art. 121 do Código.
N.° 379.171
Escritório R. S.
Barros Filho
-Luiz António de Souza Barros - Classe 33
De acôrdo
com o art. 117, n.° 2 do Código.
M° 379.172 - Escritório R. S.
•Barros Filho Luiz Antônio de Souza Barros - Classe 33 - De acôrdo
cem o art. 117, n.°
do Código.
• N.° , 379.194 - Loja , da Cêra
Casemiro Fernandes S.À Comércio e •
•
TERMO N.9 87.931
Indústria
Classés 32 - 38 - 46
e 50 - Art.. 117, n.° 1 do Código.
De 16 de julho de 1956
N.° 379.226 .-- Banco PernambuEsber E. Moubayed - Estado da
cano - Casa Bancária Pernambucam. Guanabara.
Limitada - Classe 33 - De acôrdo
. Taça e tubo combinado para gecom o art. 117 do^ Código.
•
lados.
N.° 379.145 .- Edificio Intimex
Intimex Indústria e Comércio S.A. Pontos característicos
Classe 33 - De acôrdo com o art.
1.
Taça
e tubo combinados para'
n.°. 11 do Código.
•
gelados, caracterizados por com. N.°., 379.227 - Banco de Pernam- preender uma pipeta, fechada inbuco - Casa Bancária Pernambucana feriormente por uni plug cilíndriLimitada - Classe 33--.Art. 117 do co, uma taça, fixada e contornanCódigo.
do dita Pipeta, na parte desta em
N.° 379.348 • Associação 'Brasilei- que se situa a parte superior do
ra de Estudos . e Pesquisas Arqueoló- plug, e um gelado disposto na pargicas - Roldão Pires Brandão - te superior de dita pipeta e ex'Classe 33 - Art.' 117 do Ceatio.
tendendo-se para baixo, dentro da
N.° 379.390 - Casa do Acionista •da taça. - Um total de 6 pontos.
- Banco Brasileiro de Descontos Sociedade Anônima --. Classe 33 - Ar. TERMO N. 0 87.259
•
tigo 117 do Código. •
N.° 379.543 - Praia do Indaia
De -18 de junho de 1956
Indaia Imobiliária Construtora Ltda. - Murry Tall - Estados Unidos
Art. 117 do Código.
---. Classe 33
da América.
N.° 379.544 - Indaia - Indaia
Mecanismo de gongo e janelinha
'Imobiliária Construtora Ltda. -- C.
para _porta.
n.° 33 - Art. 117 do Código. .
Pontos característicosBalneario Mala N.° 379.551
Inda ia Imobiliária Construtora ^Ltda.
1. Um dispositivo de gongo pa- Classe 33 - Art. 117 do Código. ra porta, abrangendo dispositivos
N.° 379.613 - 'Gráfica Barthel - pára a produção de tom, um naeGráfica Barthel 'S.A. - Classes 33 canismo destinado a incidir sobre
e 38 - Art.- 117 do Códice,.
os ,referidos dispositivos de produ-
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ação intermitente da lâmina, de
bi-metal, produzindo o
- Um total de 6 pontos.
TERM01‘1. 0 90.893
De 30 de novembro de 1956
Requerente: A. & D. Traves "
Inc.
New York - Estados Unidos da
América. •
•
Pontos característicos
"Recipiente flexível de plástico
provido de fechamento hermético.
1. Recipiente flexível de plástico provido de fechamento herinético, compreendendo um recipiente feito, pelo menos, parcialmente de plásticos flexíveis, com
especialidade de polietilenoa ca-'
racterizado pelo fato de que -o recipiente é formado com um 'bocal
adaptado para receber um fechamento por meio de tampão, deprimido relativamente à região circundante do recipiente, e provido
de uma manga guia para o tarn_
pão prolongando-se 'para dentro
do recipiente para exposição pela
sua superfície externa à pretssâo
dentro do recipiente - U m total
de 34 pontos.

ERMO N. 0 8'7.961
De 16 de julho de 1956 •
Rio
Edgard de Barros Clara
de Janeiro.
•
Pontos característicos
"Aparelho Comutador para amtaça, dita pipeta tendo uma abertura lateral adjacente ao fundo
terraitente" (pisca-pisca) ou continua de corrente elétrica".
1. Aparelho comutador .para
lâmpadas ligadas em série ou em
paralelo, permitindo intermitente
(pisca-pisca) ou contínua de corrente elétrica, caracterizado por
uma caixa de material isolante em
• 71.5"RMO N9 92.622
cujo interior está disposta uma ' Phillips Petroleum Company.
travessa de material isolante sóEstados Unidos da América..
bre a qual estão montados dois es_ Titulo ,- Processo e aparêjho para
queletos metálicos, separados um a produção de negro-de-fumo.
do outro, providos nas extremidapontos característicos
des de parafusos para a ligação
para Produção de
1.
Uns
dos fios elétricos, sendo que em negro de processo
fumo, que conste em
um dos esqueletos está fixada uma traduzir um hidrocarbonar.0 reagente
lâmina de bi-metal provida, de numa zona de combustão suostancialmaneira em si conhecida, de um mente cilíndrica; levar u'a massa de
rebite de prata que coincide com gás quente e envolve, helicoidalmente,
um pino de prata fixado ao outro o citado hidrocarbaneto reagente;
esqueleto e sendo a extremidade passar o citado reagente e o g.ás enlivre da fiação usual da lamina de volvente para uma zona de reação
bi-metal soldada neste outro es- substanclaimente cilíndrica; e introum refrigerante liquido, ,diretaqueleto, tudo combinado com um duzir
mente,
dentro da mistura de' reação
comutador deslizante de material que contém
negro de fumo, contida
Isolante onde fica embutida urna na citada zona de reaçã.o; caracterilâmina metálica que, atravessan- zado por introduzir o citado refrigedo uma fenda longitudinal da cai- rante num' ponto imediatamente de,
xa, é suscetível de se encostar, pois do ponto no qual se forma o necom, uma beirada revirada de que gro de fumo isento de alOatrões, sendo,
é provida, nos ditos esqueletos me- a citada massa de gás quente forma
tálicos, fazendo com que a•corren- da pela introdução tangeonal de, pelo
te elétrica passe ou não pela lâ- men os, 7645,6m3 de ar per hora e um
volume de gás combustível equivalenmina de bimetal - Segue o pon_ te,
em valor aquecedor, a, pelo menos,
to 2.
509,7m3 de metar.a por hora por uma
zona de reação de diâmetro de
(
30,48cm, variando os citados volumes
'ERMO N. o 87.9E2
de ar e gás combustível pira zonas
de reação maiores e menores, aproDe 16 de julho de 1956
ximadamente, como a potência 2,3 do
. Edgard de Barros Clara, - Rio diâmetro e sendo o citado bldrocarboneto reagente kintroduaido
de Janeira.
ponto 15cm a 15cm depois da extrea'
Pontos característicos
midade de entrada da citada'zona de
"Aperfeiçoamentos em tomadas combustão.
de pinos".
1. Aperfeiçoamentos em tomaTÉIRMO N9 98.262
das 'de pino, caracterizados . por
De 5 de novembro de 1957
uma caixa de material isolante
que encerra não só dois esqueletos Max Factor ez Co - Estados Unidos
metálicos, um ligado diretamente da América.
a um pino da tomada e o outro Recipiente para Barra de Carmim
ligado indiretamente a um pino para Lábios.
de tomada mediante unia lâmina
Pontos Característicos
de bi-metal, mas também um copara Darras de
1
Um
mutador suscetível de interromper carmim pararecipiente
os lábios carecierizado
a passagem da corrente pela lâ- por incluir: um membro lásier e um
mina • de bi-metal, fechando per- membro de cobertura ligados por
manentemente o circuito e produ- uma dobeadiça; um revestimento cozindo o seu funcionamento contí- locado dentro do membro e tendo um
nuo, ou de abrir o circuito pela dispositivo definindo uma cavidade •
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uma cobertura de entrada, sendo pelo
menos uma parte do referido reves.
timento móvel em, uni plano paralelo
ao eixo da dobradiça, uma montagem de barra de carmim tendo uma
extremidade projetada para penetrar
na cavidade através da abertura de
entrada enquanto a outra extremidade coopera com a parte referida do
revestimento e é mantidade pela mesma em uma posição elevada; e tendo
o membro de cobertura um elemento
projetado para cooperar com a anontagem da barra de carmim, quando
o membro de cobertura se encontra
na posição fechada, a fim de deprimir a referida, montagem e a parte
móvel do revestimento. — Um total
de 5 pontos.
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de posterior interna do alojamento e abertu ras coincidentes previstas em
7:RRMO N. o 103.480
o outro ramo à parte anterior da peça suas respectivas faces ante riores. Una
trapezoidal, além da qual se projeta total de 4 pontos.
De :10 de junho de 1958
e pela sua base afiada penetre nos inBrasil X-Iydrocarbon Chemicala
terstícios da fita de grampos, travanLimited — Escócia.
do-a contra retorno. — Segue o
TERMO N9 103.226
ponto 2.
Produção de diofelinas conjuDe -18 de junho de 1958
gadas.
Max Lowenstein Cia. -- São
Pontos característicos
Paulo.
TERMO N 9 99.397
Aperfeiçoamentcs em Carrinhos
Depositado em; 23-12-1957
O processo para a produção
1
—
Para Betijãe de Gás Engarrafado,
de diolinas conjugadas o qual
Requerente: 1 Jorge de Souza; —
Pontos _Caracteriscos .
compreende a reação de monoSantos (Estado de São Paulo).
' 1 — Aperfeiçoamentos em carri- olefinas inferiores com formalPontos
Caracteriscos
nhos para botijão de gás engarrafa- dela° ou acetaldeldo, numa tem•
"Niko Veiculo Publicitário ou Edu- do, caracte rizado por um prolorga- peratura elevada em fase de vamento lateral do usual carrinho, que por e em presença de um catalicacional".
1 9 ) "Nevo Veiculo Publicitário ou sustenta alma, placa vertical de fundo zador argiloso ácido dotado de .
Educacional", caracte rizado essenci- e uma placa antericr, provida de
almente por compreender uru qual- mostrador graduado cuja escala é de atividade de superfície. — Um
quer folheto musical, ou melhor, um Posi ção regulevel. Uni total de 4 total de 17 pontos.
folheto que tenha constante a par- pontos.
titura de unia música, o qual tem
•TÈRMO N.° 104.0909
impresso em suas partes em branco,
TERMO N 9 103.379
superiores, inferiores, laterais e cenDe 1 de julho de 1953
De 25 de junho de 1958
tro, quer na face interna quer na
externa, dizeres e figuras de cunho Nero de Araujo.
Nome: Gulomar C. Mendes dos
publicitário ou educacional. Segue o • Estado da Guanabara,
Santos.
ponto 2.
•"Aperfeiçoamento em instrtunenSão Paulo — Capital.
11•n•••••n••
tais denominados pincéis, broxoe e
trinchas",
"Nôvo
tipo de ferradura".
TERMO N9 98.496
•
Pontos Caracteríscos
Pontos
característicos
De 14 de novembro de 1957
19)
Aperfeiçoamento
em
instruJoan Anne Wilcockson , e- Estado mentais denominadoe pinee.es, bro1° — Nôv otipo de ferradma,
da Guanabara.
chas e trinchas, caracterizadó pelo de- caracterizada por ser anti-derraNôvo Modelo de Pulseira ou adôr- pósito principal (2), provida dé duas pante e ter consistência e peso
no Regulável Para o Cabelo.
'bandoleiras (4) e de um registro (3) igual ou superior à dos cascos dos
dotado de um prolongamento (6) animais, sendo construída de borPontos Caractertscos
para o ajuste da extremidade (10) racha envolvendo uma curva me1 — Nevo modelo de pulseira ou do tubo alimentador de tinta atreves tálica, * da forma que contém seis
aderno regulável para o cabelo, ca- da braçadeira (9). Na extremidade
racterizado pelo fato de ser conste- oposta (8), do referido tubo, prese furos para passagem dos pregos
tuido de uma estrutura' pantográfica tambbém por ajuste, existe outro, de fixação. Um total de 3 pontos.
formada por elementos, substancial- metálico com registro (7), cuja exmente, lineares articulados uns aos tremidade livre- é provida de rosca,
TERMO N. o 104.306
outros pelos seus centros e pelas suas por meio da qual se l i ga ao espalhaextremidades. Um total de 4 pontos. dor de tinta (Fig. III), consubstanDe
7 de agôS tode 1953
cialannte corno descrito e representado. *Um total de 3 pontaa.
Nôvo proCesso de conservação
TERMO Ne 102.576
e embalagem de alimentos deterioráveis — para —
De 22 de maio de 1958
TERMO N.° 103.469
Antônio Cunha Freire e Luis
Alwin Ratei — São Paulo.
Ubezio — São Paulo.
•De 30 de junho de 1958
Dispositivo Autcmádioo de Comando de Operações Para Máquinas de
Reivindicações
British Hydrocarbon Cheraicals
Lavar e Secar Roupa.

TERMO N9 98 . 657
De 21 de novembro de .193e
Requerente — Dieter Czarnetzki, na
Capital do Estado de São Paulo.
"Aperfeiçoamentos na Construção
de ' Armazém para Guardar Cereais a
Granel".
Pontos (?aracterísticos-1. — Aperfeiçoamentos na constru.
ção de armazém para guardar cereais
a granel, caracterizado pelo fato de
um terço do armazém encontrar-se
abaixo do nível do solo, e dele ser
separada por colunas levantadas a
espaços regulam, originando um túnel em comunicação com o exterior,
por onde circula o ar em corrente continua. — Um total de 5 pontos.
—
TERMO N9 98.430
De 12 de novembro de 1957
Albert Chasques
'rauça.
Polvilhador Menual.
Pontos , Característicos
1. — Polvilhador manual, caracte.
rizado por comportar dois reeepientes,
religados por uma articula :13 de borracha, e constetulado, um, • ini reservatório comportando um . ounho ou
pega, o outro uni retiplente de polvilhar, comportando um tampão de enLimited — Escócia.
Pontos Caractcriscos
chimento, aparafusado, terminando •
Produção de diolefinas conjupor uma. tubuladura de aspiração e
1. Dispositivo automático de co- gadas.
de polvilhar. — Segue o ponto 2.
mando de operações para máquinas - 1 — O processo para a produde lavar e secar roupa, caracterizado ção de diolefinas conjugadas capor une corpo semi-circular verCeal, racterizado por compreender a
TERMO IV 99.189
montado sebre uni eixo provido de uni reação de uma mono-elefina inbraço ligado à uma bola por meio de
Depesitado em 20 de novembro
haste, sendo o citado corpo, portador ferior com formalideído ou acede 1957
•
de quatro interruptores, cada uni dos taldeido numa 'temperatura eleTitulo — "Dispouitivo "de Aeunenta- quais é constituido por uni corpo tu- vada, em fase de vapor, na preçáo de Grampos em Fita".
bular, articulado ceniralmente e fe- sença de um catalisado sintético
chado em ame di extermidades, de, cracking ele petróleo, contenRequerente — Armando TerrIbili
sendo provido de uma esfera desli- do de 0a 10% de, um óxido de
São Paulo.
zante interna e dotado externamente, um metal de Grupo IP da TaPontos
Característicos
de um contacte carrespondente à uni
•
fixo, eeudo que. do:s dcs re- bela Periódica dos elementos. Um
1 9 ) — "D1rei:3:th° de Alimentaçeo contactode Grampes em Fez", con.stituldo de feridae interruptores são pertadoas -total de 20 pontos.
,
um estojo de ferrnato eirealaz, em de mais de um contacto. Um total
N.° 103.460
material plástico transparenee, ou ou- de 5' pontos.
tro, dispondo em seu interier de uma
De
30
de
junho
de 1958
fita de grampos enrolada en: espiras
• TEMO N 9 102.760
apatentando lateral c . angecialSão Paulo.
Alwin Rah
De 30 de maio de 193R
mente uma alojamento ie aleterial
Aperfeiçoamentos em ou relatiplástico ou autrc, provido ie meios
vos a dispositivos amortizadores
Meoanorl Eadaraa — São Fendo.
para adaptação ae grarapeedei alode trepidação em centrifugas de
Nova Máçuina da. Secar Roupa.
jamento esse caracenezado eco apeee
máquinas de lavar roupa.
Pontos Caractcriscos
aeatar internai= to, enrolaaeuese ém
1. 0 ) "Aperfeiçoamentos em ou
e
e
aeerrais
pinos reei:dos • neo peree
1. Nova meconea d2 secar roupa,
internas cio .o.o, a caracterizada por compreender . um relativos a dispositivos amortizapeça trepezeidal coei dois ramos um teraipe azo, provido de salda iate- dores de trepidação em centrifufrontal
rm postedor toebenco
rico para o ar, e no Interiror do qual gas de máquinas de lavar roupa",
posterior per titia wdleeleo eitetier um aloja-se um -lamber giratório, de eixo caracterizados pelo fato de que
terminal em fuma de e t1 tende um tubular aveaçnde pra' além da face à extremidade posterior do eixo
dos braços um terminal . t ingular o posterior 'do teme-) fixo.. onde e dota- da turbina se encontra articulavértice euperfor . 'a qual :e k•I p o: ;- na do de polia re e ---- e que r
•-• ee - do artavés de cruzeta, volante ou
euperliele infer-o • ea le go-doe:os tação de uni ra
• e sonde
--nt ranêso constituído de corpo
proje;:ert2 do ir care:Declo e ejo, di- tambor móvel per.vieu cio por
e: nerico o qual se assenta contra
ta praa trepe:veda' — '--eeeado.se a tenor tôda perfurcda, e dotaee
mola espiral disposta no terminal
uma lem'ne, do n.od dep'o ramo Delicias transversais ene suas pe :
robrepe . sende c pino já di t e, uni dos internas; e tendo ambos os tambores¡ do referido eixo. Um total de 3
remes da mola apelando-se e pare- uma tampa comum, obliteradora del pontos.

Nõv0 processo de consrvação
ecbalagem de alimentos deterioráveis. caracterizado pela conbia
nação do prévio tratamento dos
alimentos com solução aquosa de
auromicina a cerca de 1% (um por
cento). por imersão rápida ou por
aspersão, e pela embalagem do
produto em cloreto de polivinil,
formando recipiente fechado elea
trônicamente. Substancialmente
como descrito no relatório.

TÉRMO N.° 104.465
De 14 (.1e agôsto de 1958
Tuneaki Naruto — São Paulo.
Dispositivo para desatolar ve1cuins.
Po, rfc remetei -Wien.:
1 — Dispositivo para desatolar
veículos, caracterizado por um
peça em U, com assento interno
reproduzido o contorno externo da
superfície derrapante d °pneumático, peça esta em cuja uma das
extremidades é conjugado, por intermédio de um conjunto de engate rápido, um baço recurvado,
portador extremamente de uma
garra, com um ou mais dentes extremos, e com intercalação, entre
os ditos braço e garra, de um rolete rosqueado, regulador e calibrador de extensão. Um total de
3 pontos.
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TERMO N." 104.514
!pôde ser colocado, sob arçarto. um objeto
de uso desta natureza. Uni total de 5
De 18 de agósto de 1958
p•7,•:.nvs.
American Flange. & 'Manufacturing Co. In. — Estados Unidos
TERMO N. 105.729
da- América.
Fhechos para continentes e proDe 8 de outubro de 1958
cessos de sua formação.
• I‘fário Iliraoka — São Paulo,
1! — Construção de fechos para
Alça para transporte de pacotes e
recipientes, caracterizada por uma sim ilares.
parede de recipiente (4), formada
Reivindicações/ .
com uma -abertura de tamanho
1.°) "Alça para tranSporte de 'papadrão(11), dotada de urna formação marginal (12,14), formada cotes e -similares'', constituída de
integralmente em têrmo da aber- peça em fo'rnaa de retângulo de couro,. papelão, • plástico ou otro matetura e que se -projeta par afora rial
flexível e resistente adequada,
da parole do recipiente para a re- caracterizada
pelo fato de se aprecepção de um bocal (20) aplicado sentar com rasgo illter110 longitudipelo de forma do recipiente e que •nal • e central.
serve para a montagem de uma
Um total de 3 pontos.. •
variedade de tipos e dimensões de
conjuntos de fêcho e bico (21, .81,
nit.MCi N." 105.97
39), caracterizada mais pelo fato
do referido bocal (20) compreder
be , 19 de agõsto do 1953
um aro de montagem (24; 25, 26)
Amaral & Fabro Lida, — São
cooperante co ina referida forma- Paulo.
.Novas disposições e.onstrutivas em
ção marginal (12, 13, 14), praticada em torno da -parede do reci- rodizios.
. Novas 'disposições construtivas
piente, uma zona anelar (30, 70, em1.°)
rodízios", caracterizadas pelo fato
85) que se projeta do referido aro
. ser ,.o usual anel de borracha ou
de montagem (24, 25, 26) para de
similar disposto em aro formado por
dentro e uma formação receptora (Atuis metades- simétricas estampadas
do fecho (31 31a 71 80) que
de Rilha metálica, cujas bordas conestende da periferia interna da formam canaleta para tal fim, eureferida zona anelar (30, 70, 85) quanto que-as partes centrais se conespaçada em relação ao aludido iniciam' e são retidas uma contra
outra por calot-is laterais, sendo o
aro de montageM (24, 25, 2v).
conjunto atrave-sado por eixo nor.
total de 16 pontos.
'mal do rodízio.
Segue-se o poLto
-

TERMO N9 104.579 .
De 21 de agõsto de 1958
Ultima Friedman — Estado da Guanabara.
Ia Guarnição metálica para as bordas c ooperantes das porções de tampo
e de fundo de inalas e artefatos similares. caracterizada por compreender
tini jôgo de duas peças de revestimento,
das quais a inferior é urna canaleta,
provida de ai;as, apresentando uma seção transversal a modo de um "1.1" rad luto com as -hastes laterais prolongadas inferiormente, suscetível de alo.
j.u. catre suas abas inferiores assim
formadas o inteiro bordo superior da
porção de fundo da mala ou artefato
similar — e 4 superior é uma cana,
também de superfícies retificadas, suscetível de alojar entre suas abas o inteiro bordo inferior da porção de tampo
da• mala ou -artefato similar e provida
de uma ' dobra em sua parede interna
para conformar um batente e cuja pa:ção mais estreita é suscetível de alojarse na caualeta inferior da guarnição.
Um total de 2 pontos.

TfAINIO N. 106.011
De 23 de outubro de 1958
• Requerente: Calçada, Bermejo
Cia. Ltda. — De São Paulo. •
Titulo: "Original modélo do cigarreira para mesa"..,_
Pontos caracterlsticos
Ortinal
inOdêlo* do cigarreira
1.°) •
para mesa" com a configuração externa de urna bola do tipo olímpica,
- dividida ao meio Caracterizando-se
por ser. as duas metades ligadas entre si por eixos retangulares extensíveis, mantendo .'interna e inferiormente, 'uma base circular, na qual,
mediante - fios de aço, mantém oscilantes uma • pluralidade de estojos
para conter cigarros.
UM total cie ii pontos.

'MIMO N. 106:283
De 9 'de outubro de .1958
Indústria e Comércio Artepapel • Jabaquara Ltda. — São Paulo, .
Papel para embrulhar balas.
1.°) "Papel para embrulhar balas",
constituído de fedhas usuais com região integral seguida de parte recorNç' 104.602,
tada formando franja, caracterizado
pelo fato.de que a pequena distância
• De 21 de agõsto de 1958
da citada franja o papel se apresenta
A. W. Faber-Castell
República dotado de faixa dotada de pluraliFederal Alemã.
dade de recortes paralelos e dispos"Estcjo de Material Sintético com tos em alinhamento dos filamentos
da franja, .restando entre esta e os
Fixadores para Guardar Objetos de Uso -citados
recortes, faixa Integral.
em Forma de, Barras."
Segue-se o ponto 2.
Pontos Característicos
/ v i Estõjode matzrial sintético com
MUJO N. 106.297
fixadores para objetos de uso em forma
De 6 de outubra de 1938
de barra, em particular, utensílios para
Indústria e Comércio Artepapel iaescrever, caracterizado pelo fato de que
Ltda. -- São Paulo.
a placa básica apresenta, pelo menos, baquara
para destacar as franjas
um par de lóbulos, voltadts para cutia, deMáquina
papel para balas e similares.
lastapostos a certa distaram entre st
1.°) "Máquina para destacar as
e estendendo-se em direção longitudi- franjas de papel para balas e siminal de um objeto de uso em forma de lares ', caracterizada pelo fato 4e
barra. lóbulos Uses, entre os (meg compreender Mias esearas ellIndrls'

•

eas dispostaa superpostas e paralelamente unia a outra, dotadas de movimento de..rotação em sentido opostos, acionadas por uni único motor,
estando a escôrri- superior disposta
em manéais fixos ii . estrutura passível
de rotação em articulação posterior
existente na máquina, a qual, frente
às eseóvas se apreSenta na plataforma para a introdução e guia do' material,
Segue-se o pouto, '2.

•

TÊRMO N" 104.771
a.- 28 de agôsto de 1958

.
José Barolo — Paraná.
Aperfeiçoanfentos • em Pentes.
Pontos . Característicos,
1° Aperfeiçoamentos em pentes, caracterizado pelo fato do pente ser provido de uma pluralidade de dentes longos, devidamente espaçados, entre os
quais são previstos dentes correspondentes, mais curtos. Segue o ponto 2.
•

TERMO N. 107.181
De 9 de dezembro de 1958
• MetalúrgUla Matarazzo S. A. —
São Paulo.
Nóvo tipo •de embalagem: •
1.°). Nõvo tipo de embalagem, caracterizado pelo fato de compreender um corpo cilíndrico, formado por
camadas de tiras de material tipo papelão enroladas helicoidalmente e camadas de material impermeabilizaste, como por exemplo plástico, as ditas camadas alternando-se no. sentido radial do tipo cilindro.
Segue-se o 'ponto 2.

Fevereiro de 1962
TÈRMO NQ. 105.100,
.
-

• • De 22- de. setembro -dr1958
N. V. Philips' Gloeilampeafabrikea

•
— Holanda.
Aperfeiçoamentos cai ou Relativos a
Instalações Refrigeradas Destinadas Preferentemente, ao .Armazenamento de
Ampolas. •
Pontos Característicos
• laUma instalarão de frio destinada
preferen
cial:tente ao armazenamento de.
ampolas ou recipientes similares para
esperma, vacinas, stiros ou substâncias
outras, constando de uma ou mais câmaras a serem refrigeradas, sendo coa
nadada :esta, ou conectadas estas, a
uma ou mais tubulações que vão ter
cabeça fria de iun refrigerador que
age em combinação com um vfntilador
que veicula o ar ou gás resfriado pela
cabeça aludida à câmara ou às câmaras
a serem refrigeradas. Um total de 7,
pontos.

=MO: —107.005
De 30 de dezembro de 1958
'Milprint Inc. — Estados Unidos
da- América.
Processo para Vedação a Vácua
de Embalagens Flexíveis.
1 — O processo de vedar a vácuo
embalagens carregadas de mereadoria, caracterizado pelo fato de.
compreender as etapas de: encerrar de modo substancial a mercadoria em . um recipiente formado e_e material flexível tendo mine/ri:cies adjacentes coláveis por
pressão; submeter o recipiente'
contendo a mercadoria a um dispositivos de vácuo, a fim de retirar o ar do interior do citado recipiente; e finalmente liberar o
vácuo para obrigar as paredes adjacentes do recipiente a $e colarem automáticamente pela . ação
da pressão atmosférica sare o exterior da embalagem isenta de ar.
— Um total de 9 pontos.

TP.111\10 N. 107.602
De 30 de dezembro- de 1958
Milprint Inc. - — Estados Unidos
da América.
Aperfeiçoamentos relativos à Técnica de acondicionar mercadorias.
1.°) Um invólucro para acondicionamento de mercadorias, caracterizado pelo fato de compreender uma lâmina de película flexivel • de pollester
orientado por estiramento, contrairei
pelo calor, tendo a ela aderente unia
TÈR110: — N. 107.625
película de material- termoplástico
flexível. inerentemente colável 'por
De
31 de dezembro de 1958 ação do e'r‘lor, de modo a formar um
.. nulicionador composto co- Rodrigo Garcez Filho —
lenço l
valor e contralvel pelo ca- Paulo.
lável
lor.
Cartazes ou anúncios compostos
Um total de 11 pontos.
de calotas esféricas refletoras de

luz ou similares.
1 Cartazes. ou anúncios compostos de calota.s esféricas refle-.
De 30 de dezembro de 1958
toras' de luz ou similares, caracteMilprint Inc. — Estados Uni- rizados pelo fato de serem constituídos por uma multitude de cados da América.
esféricas refletoras diverAperfeiçoamento em Aparelhos lotas
coloridas' ou não, com
para Acondicionar Mercadorias. gentes,
raios de curvatura calculadas de
1 — Um aparelho destinado à acôrdo com luminosidade necesembalagem de Mercadorias irre- sária para as distáncias. entre os
gulares dentro de recipientes tu- observadores e ,os ditos cartazes
bulares de material flexível ine- ou anúncios, ditas calotas disposrentemente elástico, caracterizado tas de moldo a, formar palavras,
pelb fato de compreender órgãos símbolos ou instrumentos congêe aplicar uma pressão de estira- neres de propaganda ou divulgamento ao interior do recipiente, ção. — Um total de 2 pontos.
pressão esta suficiente para permitir a inserção da mercadoria";
e órgãos destinados a subsequenTÊRMO: — N. 107.639
teMente, aliviar a pressão do esDe
2 . de janeiro de 1959
tiramento, após a passagem da
mercadoria além dos mencionados
José Grosz- e Esteban Darraan
órg5.os de estiramento inicial, a — Argentina.'
fim de permitir que a elasticidaNovas dispoisições construtivas
de inerente do recipiante o con- em 'molduras destinadas a aparetraia em aportado ajustamento lhos, porta retratos e similares.
com a mercadoria nêle encerrada. 1.0) "Novas disposições constru— um total de 5 pontos.
tivas em molduras destinadas- a
•
. =MO: — N. 107.604

5
• • •.

i
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espelhos, porta-retratos e similares", caracterizadas pelo fato de
que as molduras, de qualquer forma conveniente, confeccionadas
em plástico apropriado, se apresentam constituídas de suas peças
a mais externa dotada de aba
Contra a qual, por pressão, se
ajusta a peça mais interna, ficanlo retido sob flange interno desta,
as bordas ee espelho ou placa
transparente, apoiada posteriormente contra tiriba de cartolina
ou similar, retida por suas bordas
entre as duas peças plásticas. —
:Unl total de 3 pontos.
TERMO N 9 105.531
De 29 de setembro de 1958
Uncite Corpo?ation — Estados Unidos da América.
Recipiente Flexível Provido de Uma
Junta Estanque a Fluído.

D;ARIO OFICIAL

• TERMO: — N. 69.418
De 12 de setembro de 1953
Victor Balan — São Paulo.
Aperfeiçoamento em dispositivos
luminosos.
1. Aperfeiçoamento em dispositivos luminoso's, caracterizados por
constarem de uma camada de tinta luminescente, na qua são desenhadas as figuras ou escritas as
letras desejadas, aplicada sôbre
uma placa de material transparente; sendo que a iluminação do
dispositivo é conseguida por meio
de lâmpadas convenientemente
dispostas em tubos transparentes
embutidos nas molduras dos quaquadros — um total de 3 pontos.

s
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(1), descançando sôbre pedestais
(2), tendo centralmente o porta.
pavio (3) e tendo, em pleno elevado, o aro (5) provido dos suportes (4), e caracterizado o dee
pósitó (1) por apresentar nas proximidades de sua borda, uma
abertura (6), de forma troncocônica e com uma projeção circular central solidária com a chapa que performa o mencionado
depósito, a essa projeção circular
vindo adaptar-se a peça circular
em copo (7) cuja superficie plana central apresenta uma abertura central (8), também de conformação tronco-cônica, correspondendo ao perfil da abertura
(6), e girável no rebite central
(9), aplicado passantemente á
superficie plana central do copo
TERMO Ne? 88.588
(7) e projeção provida na aberUni total de pontos 2.
Samuel pubernikoff — São tura (6) .
Paulo — Estado de São Paulo.
De 16 de agôsto de 1956
TERMO — N. 92.447
letivo Modêlo de Babado Duplo
De 13 de fevereiro de 1957
•
em Colchas e Correlates.
Alcindo da Rocha Tinoco EsPontos Característicos
tado da Guanabara.
"Aperfeiçoamentos em Canetas
1. 0 ) "Nôvo Modêlo de Babado
Duplo em Colchas e Correlatos", Tinteiros".
caracterizado essencialmente por
Pontos Característicos
una babado que parte da linha de
3.
—
Aperfeiçoamento em 'caretângulo da colcha ou correlato
netas
tinteiros,
caracterizados por
tendo as bordas inferiores interrompidas por "debrun" e contôr- uma agulha que atravessa longinos diversos e inferiormente, ou- tudinal e axialmente a parte antro babado que parte da mesma terior da caneta, ligando o /rumelinha que o precedente e se pro- decedor previsto sob a pena com
longa além do primeiro, para bai- o interior de uma ampola-depósixo e cuja borda inferior é previs- to. — Uru total de pontos 3.
ta em linha reta. Sdgue o ponto 2.
TERMO N9 93.148

de ar e semelhantes, caracterizado pelo fato de que as superfícies filtrantes 'consistem em substâncias de véus de carda, isto é,
em estruturas fibrosas não tecidas e preferentemente elásticas
apresentando preferentemente as
fibras em direções intercruzadas e
convenientemente de tal modo
impregnadas com um aglutinante elástico que as fibras fiquem
interaglutinadas nos respectivos
pontos de contato ou de cruzamento, mas qué entre as fibraa
ainda sôbre uma pluralidade de
recintos ocos de configuração irregular e em disposição ao modo
de labirinto. — Um total de 12
pontos.

TERMO: N. 81.322
De 12 de agôsto de 1955
Schwegler & Max Cohen, Capital Federal.
Pontos Característicos
Pontos Característicos
P Uru recipiente-distribuidor, carac"Caixinha
para Agulhas de Máterizado por compreender um corpo de
eciplente tubular flexivel de parede quinas Falantes ou outros de con.fina, vedado em uma de suas extremi- formação similar".
Caixinha para agulhas de mádades e aberto 72a outra, um membro
de descarga relaavamente rígido para quinas falantes ou outros objetos
o dite recipiente tendo através dela unia de conformação similar, caractepassagem de descarga aberta no extre- rizada pelo fato de o reei,:
mo, uma primeira aba cilíndrica sdbre plante da caixinha apresenta ino dito membro • circundando ai tuna ternamente em um de seus lados,
abertura de dita passagem de descarga, de preferência no lado da frente,
uma parede transversal arredonuma segunda aba cilíndrica sôbre o
dito membro situada coaxialmente cm dada de altura idêntica à das deterno e afastada apra fora, , da dita mais paredes a que nasce na"face
primeira aba, as ditas abas definindo interna de uma das paredes laentre elas um recesso cilíndrico no terais e termina em, ponta curdito membro que recebe livremente o vada para dentro, pouco antes
dito extremo aberto do dito corpo do de atingir a parede lateral diaDe 21 de março de 1957
oposta, formando
recipiente, um tampão tendo um furo metralmente
entre dita parede transversal e a
TERMO — N. 89.917
"Nôvo Modelo de Armação cie
através ale disposto dentro da dita parede dianteira reforçanda, um
Óculos" -a Modal() de Utilidade.
,rirneira aba, com o dito furo se n1ve- canal de margens arredondadas
De 9, de outubro de 1956
Rodolfo Pietsch — São Paulo.
indo com a dita passagem de descarga
e que se afina em direção a priH. D. Hudson Manufacturing
POntoS Característicos
ara comunicar O interior do dito corpo meira parede lateral e que termi•
Z) recipiente com a dita passagem. o na em uma perfuração que atra- Company — Estados Unidos da
—
Ndvo modêlo de armação de
América. .
Ito tampão tendo unia dimensão trans- vessa essa última
Óculos.
caracterizada
pelo fato das
- parede; tudo
Borrifador de Compressão.
ersal suficientemente grande para man- substancialmente como descrito e
hastes serem, na parte anteriro,
acentuadamente
alargadas
e fendi.:r , a dita primeira aba deformada para exemplificado no desenho anexo.
Pontos Característicos
das em certa extensão. constituindo
ir em contacto com o dito. extremo
1 — Borrifador de compressão, ..dnis ramos paralelos cujas extremle
belo do dito corpo do recipiente para
compreendendo
um tanque com dados- são articuladas ao aro corresmudo
—
N.
91.777
anter a dita extremidade aberta do
pondentemente desenvolvido na zona
urna
abertura
de
reabastecimento,
dito corpo do recipiente expandida para
da articulação, 'por duas charneiras,
De 11 de Janeiro de 1957
no
qual
vai
disposto
um
cilindro
contato com a dita segunda aba. Um
uma em cada ramo. Total dê gOn...
de
bomba,
de
forma
removível
e
Aperfeiçoamento em Utensilios
tos: 2.
'tal de 6 pontos.
para Cozimento Rápido.
destinado a vedar a dita abertura
Alexandre Elsaessee — Estado de reabastecimento, sendo a porTERMO— N. 93.101
ção superior do cilindro envolvida
da Guanabara.
• TÉRMO — N. 78.348
por
unia
luva
de
vedação,
de
tal
De
19
de março de 1957
Pontos Caraterísticos
De 11 de março de 1955
maneira dimensionada, que pode
Máquinas
Excelsior Indústria
1. Aperfeiçoamento em utensi- ser inserida na abertura de reaVara Vukojicic Ivancevic . — São
lios para cozimento rápido, carac- bastecimento, mas se destina, de- Comércio S.A., São Paulo..
Paulo.
POlitos característicos
Aperfeiçoamentos em Sapatos, terizados por uma tampa provida pois de inserida, a ser alargada,
de pescoço cujo encaixe, no reci- dentro do tanque, além da dimenChineles e calçados em geral.
"Máquina
Portátil para Lavar
piente usual, é limitado por uma são da mencionada abertura de
Roupa" (Patente de Modelo de
To, tos Característicos
saliência anelar externa, sendo a reabastecimento, de maneira a Utilidade;.
1. Aperfeiçoamentos em sapa- referida tampa, provida de um vedar deste modo essa abertura,Máquina portátil de lavar routos, chinelos e calçados em geral, grupo de orifícios reguláveis por — Um total de 14 pontos.
pa, a ser imersa em uni recipiencaracterizados por uma alma de meio da reentrância de una disco
te adequado, como um tanque,
cortiça, provida de orificios pas- giratório, disposto sob a tampa e
uma banheira, urna bacia e semeTERMO — N. 92.280
sante, sôbre a qual é colocada comandado por um botão externo
lhantes a que lava a roupa pelo
uma peça de madeira em cunha, que corre em uni rasgo. — Uni
Depositado em: 12-1-57.
processo de revolução da água em
e um pedaço idêntico de algodão total de 3 pontos.
Titulo — "Nova Disposição em movimentocqnstante, Caracteriem posição correspondente ao calBujões para Enchimento de Es-, zada ¡ por, ser constituída de una
canhar, sendo o conjunto compleTERMO: — N. e3.742
piriteiras a álcool".
corpo 'ailindriço „superior provido
tado por um solado de borracha
Requerente — José Sanches Ju-. defi diVeraa,.5 aberturas , e que se
igualmente provido de orifícios e
De 20 de dezembro de '1955 •
•
São Paulo.
encaa1 p sim, çorpo inferior em
uma palmilha, com tôdas as pe7
Carl Freudenberg Komrnandit- nior
ças unidas entre Èá por nreio de gesellschaft Auf fAktien: Alema- -Procurador — Osvaldo Paraná. • iftrfrua,é .,,tr,opco.. de ,cone, 'provido
'
' da cleXersase aberturas.
. e
•,
um revestimento de pano tlo qual iaha. ,
Pontos característicos •
Seiedo que"' o dito corpo superior é
é colado inferiormente o citado
Filtro de Gás.para.Separação
1.0) "Nova Disposição em Bu- encinado por uni motor- elétrico
solado e que recebe ao alto 'a aber- Pó, Purificação e Distribuição de
jões para enchimento de espiritai- cujo eixo ou haste atravessa os
tura da palmilha, com o corres- Ar e Semelhantes.
pondente corte. — Se gue o Pon1. Filtro de gás para separação ras a álcool", em que a espiritai- dois mencionados corpos, é provi-.
to 2.
de Ó. purificação e distribuição ra é constituída de um depósito ,do (In uma rn iinc hállnas aa a.a.
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•

a quatro pás cuja 'altura, pode eseel
regulada mediante um- respectivo
anel com parafuso, ficando a ex-,
tremidade inferior do eixo ou haste encaixada em um mancai e
podendo o corpo cilíndrico superior ser provido de uma resistência para a. aquecimento da água;
tendo substancialmente como descrito a - exemplificado 'no desenho
anexo, •
TERMO. 1\1`.' 93.679 De 16 de abril de 1957
i'Iiielitman
Irmãos
Requerente:
Si Cia. Ltda. — São"Pau:o.
"Original Disposição em Conjunto
de Itáci:o, 'Toca-Disco -e Amplifica- -

dor".

Pontos Caracteristicos
19. -Original - DispaziaJa ens Conjunto de Rádio, Toca-D..soo e Amplificador", caracteriza-se por ser comtituicio por um movei do formato retangula-, provido de pés . com ou sem
rodízios inferiores. antondo na lado
fiontal uma divisão retangular alojadcra da conjunto amplil.catio: . ver/lealmente .disposta, cuja parede exterior é formada de tacido para pasaagam sonora; adir:unte a esta div.são, éste conjunto- tem uma ampla
seçáo que se-BI/rasca/ta retangular
deitada. eentmido : duas divisões • superpostas e horizontais: a divisão
superior é de maior largura, cuja
cavidade em parede frontaf-.forrada
externaniente por tecido-ou outro material e dita parede se apresenta giratório em cento e oitenta graus ao
redor dum eixo vertical disposto verticalmente e na respectiva região da
abertura; • na . ,face interna desta
tampa tem montado ,um suporte semicircular com rebordos no qual se
assenta o conjunto convencional do
toca-disco; a divisão inferior horizontal tem uma : abertura eu parede,
em cujos lados opostos se montam
duas hastas articuladas, que peruai:tem a dita cobertura permanecer
aberta; nesta divisão pode conter o
mestra dor do rádio receptor, bem assim os letões do comando dèste e do
toca-disca. Total de ys:ates: 2,
TERMO N9 93.943
De 29 de abril. de 1957
Jean' , Theodose Psarroupas — São
Paulo
"Máquina Para a Fabricação de
Tubas Flexíveis".
Potrtos Caraàeristieos
1. Máquina para a fabricação de
tubos - flexíveis, caracterizada por; um
corpo tubular, provido de guia para
tubo metálico, corpo éste, do qual sa/tentará-se, para um lado, três braços, cada um dos quais é portador
de tuna armação na qual é previsto

um bloco, com aberturas nas quais é
corrediça urna peça po r tadora, em

'preferivelmente retais alai. ' au qua- I dos perieerlcos, formando- unia única,
drada, Metálica, na qual fica pivateada a parte móvel, Friarlo que ' tal
placa,' é total - eu parcial/asa/te . envolta, tanto pela face superior, 'amo
lateralmente e pelas bordas h/feriares, por -sapata de borracha ou - similar. a qual, .pela faca stiperlon apresenta projerao dotada da es:rangu/amento junto à sua brisa, : Total de
pontos: 2.

TERMO N9 114.329
De 16 da mo:o de 1957
.
"Máquina Para Fazer
Guido Leviachi e Se-mo Pradaria
Pretre — S. Paulo.
Ponpos Corar; tWidf,iCOS •
1 — Máquina pat a fazer tijoics,
caracteriza da por mi dcspositivo empurrador da chapa ou placa in ferior de uma pilha de diD4 pas eu placas colocadas mura deposito, consta.
tunda a chapa ou placa. empurrada horizontalmente trob a lousa de
prensagem ou moldagem, a base- ou
placa inforict do molda eu . forma um
quadro Cm chias partes, as quais
constituem os lados do molde eu fôr/na, com di.spasitiva ..que faz as duas
partes se aproximarem e- se- fecharem
sob a zona dj wam. , -atc/m - ou moldagem, correndo num plano horizontal
perpendicular. ao cu r so do referido
empurradora um dispasii:vo de prensagem, constituído par uma coluna
cc,rrediça verticalmente, disposta 25bre a zona de prensagem e tendo na
idade inferior tuna - placa que
extrem
constitue a parte auparior cio molde
ou forma, e un extremidade superior
uni ccutrapêse. Total da pon;:s: 5.
.TERMO N 9 94.782
De 4 cio junho do de 1957
Requerente: -Benjainin Ciftvton —
Estados Unidos da América.
- processo e Aparôlho. Para Refno
de Glicélidcs",
Pontos CaMeteriOleos.... •
Um processo para refinar 011
céridos oleastai contenda impurezas
'ácidas,' incluindo ácidas g r axos livres: o qual inclue as fases de: misturar' barrilha com dito óleo em presença de água em condições que produzem uma mistura de óleo-sabão
contendo di-6:010 de carbono. e água;
remoção cl o dl-ó/acta de carbono da
m'stura na ausência de qualquer
substancial remoção de água da mistura, por meio de projeção da mistura sob forma de um filme Sôbre
uma suparfície quente 'para libertar
o ali-oxido de carbono, a temperatura
da.. superfície quente sendo inferior
ao ponto de ebulição da água nas
.ex'stentes andiçõas .de pressão; e
então submetendo a mistura resultante a , uma ação de separação para
separar o óleo da sabão. Um total
- •
de 14 pentOs.

sua extremidade voltada para dentro,
TERMO N 9 96.153 de um rolete calcador, sendo a citada poça acionada par uma -haste
Depositado eia: 5 de agôstat -de
roscateada. com manopla de coman1957 — Modal() de Utilidade
do, fixada por parafusos de pressão,
Requerente: liermann 3. Binder —
sendo, finalmente, os roletas calcado•
res , dispostos escalonada mente en- São Paulo.
tre si. 7'otal de pontos: 2.
Pontos CaracteristiecYs
•
Nova Disposição em Livros Esc0-,
_ Ulmo Ne 94-.110
lares e Recreativos Para Crianças.'
1 9) Nova Disposição em Livros EsDe 7 de maio de 1957
calares e Recreativos Para CrianEpel S. A., Indústria e Comercia Ça..s",' caracteriza-se Ne: ser constide Aparelhos Elétricos — S. Paulo. tuída por uma folha delgada de
"Aperfeiçoamentos e)n ou Relati- plástico, sôbre a qual se coloca urna
f51 ha impressa,- com figuras, dizeres
vos a Rodízios".
•
ou outros, fóllia esta. de papel, teciPontos Característicos
do ou plástico, e sõbre a qual se
19) -Aperfeiçoamentos em ou Fte-:: coloca uma, terceira Olha de plásti'atives a Redizias", , caracterizados co as quais são tinidas entre si por
pelo fato ele que ao tipo normal- de soldagkin eletrônica. por um procesplaca metálica, so t,értnica ou colagem dos seus barrodízios ao- aplica
.
i

TERMO N. o 08.382

peça: a impres:alo. da fõlha inteana
•
Deposicaclu em: 13 8-1957
a , côrea ou nãO, pede ser feita em
•
uma cai em p liiba..;. fams da folha;
Modêlo
de
Uttliciade.
peia fa'a e ra caprai do livro podeRequerente: I1=ann J. }lin.
rem Ser rhLzaCtaa segundo faia d -l aposta :10 ocintrutiva. Total de pon- der — São Paleio.
Original disposição em carteira
tos: 2.

estojo escolar.
Pontos Carp e,' crísticos
_TERAIO- N 9 95.395
1. 0) ' Original disposição em
De .2 da julho de U57
•Aperfa:çcamenitaii em Motor de 'carteira estojo escolar, caracteriCc/nbits o Interna Expontãnea, a ea-se 'por ser constituída por dois
•receptáculos retangulares de relaCompressáo de. Mistura.
tivo comprimento . cujas. paredes
Cesaias
e
i . — 'M n
Gerais.
1 9) • "Anaafelçainnentos em Anotar do fundo de cada um, são incorde carabustr'o inierna expontânea,- a poradas a uma capa flexível, tamcompresscr dc Mistura", ' caracteri- bém de plástico ou outro material,
zados por uma segunda câmara, eM -estando os dois receptáculos um
seguimento ao pistão. • de amplitude
e capacidade. variável, cuide .começa pouco distanciados entre si, fia incendiar-.c a mistura.
total cando de permeio Unicamente a
parede da capa, compondo uma
de 4 pf.nt::
zona livre, a qual constitui a região de libbra e permite o fechaTERMO .N .° 96.174
mento da carteira estojo, ou seja;
a justaposição de ambos os recep. De 5 cio agi:isto de 1957 táculos entre si; a. • justaposição
José Eugênio Rangel Marins — dos receptáculos entre si, e • coadAperfeiçoamentoe na constru- juvada por encaixe de duas prole-.
ção de navetas.
ções, situadas nos dois cantos de
Estado ela Guanabara.
cada receptáculo, e . situados opostos à zona de dobra, e estas duas
Reivindicações
•
projeções :se encaixam em respecEm resumo reivindicam-se, tivas saliências do outro receptátomo pontos característicos da culo, situadas .de modo simétrico:
invenção os seguintes:
na parede do fundo interno de uni
1. 0 Aperfeiçoamentos na ,coní- dos receptáculos, tem colado eletrução de navetas, caracterizados trônicamente, ou 'por outro propelo fato de verem os cascos. in- eezea'térinico, uma _lâmina delgateiriços, obtidoe por meio de moi; da. retangular, de plástico ou oudagem de uni material apropria- tro material, dotada na face sudo, sendo, as navetas constituídas perior de cavidades alojadoras de
de dois cascos que, unidos um ao lápis comuns e mais grossos e de
outro,. formam a câmara ele flu- cavidades aloj adoras de régua ou
tuação e oferecem . perfelta 'veda- outro; na parede do fundo interção, _ enclo tais cascos. providos, no do outro receptáculo também
ainda, ele perfis metálicos,
tem prêço pelo mesmo processo,
Total de pontos 3..
urna outra lâmina .delgada, aproximadamente quadrada, de menor
tamanho, em cuja, ' superfície auTER.3.10 N.° 96.214
Perime contém uma 'pluralidade de
cavidades' paralélas aloj adoras de
Depositado em: 6-8-1957
lápis ou outros; ambas as lâminas
Modelo 'de utilidade.
delgadas, tendo eai vista que só
Requerente: Sérgio Augusto Fer- um dos seus lados são fixados no
nandes --e São Paulo.
doe receptáculos, ditas lãOriginal disposição em saqui- fundo
minas
se
articulam em movimennhos.
to de deslocação; num dos lados
Pontos Característicos
.externos da capa tem uma alça
colchete fêmea; noutro lado
1. 0) Original dispoeição- em sa- com
da capa há um colchete macho,
quinhos, caracteriza-se por o mes- no
qual se prende similar fêmea,
mo -ser constituído por uma peça quando
do fechamento da carteide plástico ou doutro material reestojo.'
distente • . apropriado ,transparente raTotal
de pontos 2.
ou não. a qual forma um recipiente' em forma retangular Ou outra,
cuja. parte superior, é aberta, e .a
TERMO N. o 97.712
região do fundo é junta por soldaDe 14 de de outubro de 1957
gem eletrônica ou outro processo;
a parede. superior do .bordo da
Aperfeiçoamentos cm canetasabertura é envolvida pôr dois pe- tinteiro do sistema que faz objeto ,
daços de papelão ou outro mate- do pedido de privilégio de invenrial 'resistente análogo, constitu- ção depositado sob n.o 94.933.
.
indo uma peça de reforço e alça;
David Rathsprecher — São
Cada pedaço de papelão se dobra Paulo.
na sua parte média longitudinal
Pontos Característicos
e ambas as faces assim dobradas
envolvem uma das paredes contra1. Aperfeiçoanientos em canopostas ,superiores da borda da tas-tinteiro do sistema que faz obabertura, e nesta são fixadas, por jéto do pedido , de privilégio de
colagem, gTampagem . ou • outro invenção depositado sob lie $4.833.
modo fixação; em ambos os peda- caracterizado pelo fato da: haste
ços de papelão que envol- ôca ou canula aspiradora de tinta
vem a abertura do saquinho, é para dentro do depósito da canepraticada unia abertura ele for- ta, ser constituída de duas partes
mato elipsóide ou outro (forman- co-axiais, uma anterior e uma
do uma alça), para permitir se- posterior, clispeetae telescópica- •
jam -ambos os pedaços empunha- mente, ou soja, de forma tal que,
com os movimentos de avanço e
dos pela mão.
recuo provocados pelo pistão do •
Total de pontoe 2..
Uni
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depósito, a parte posterior da cânula Para, na primeira parte do
movimento de avanço, avanças sôbre a parte anterior da mesma
até certo ponto enquanto a parte
anterior permanece imóvel contraindo-se a canula telescópica;
possa, com o prosseguimento do
movimento de avanço, empurrar
consigo a parte anterior até o
'Ur= do movimento de avanço
do pistão no depósito; possa dita
parte posterior, com o início do
movimento do recuo do pistão, retroceder solidáriamente com o
mesmo, deixando, sua parte anterior imóvel e projetada para
fóra, até certo ponto do recuo; e
possa, com o prosseguimento do
movimento de recuo, puxar consigo a parte anterior até 'que,
atingido o têrmo do movimento de
recuo do pistão, a extremidade
anterier da mesma fique, alojada
no alimentador-suporte da pena
da caneta.
Segue o ponto 2.
TERMO N.° 97.677
Depositado em 11-10-1957
Titulo: Novas disposições construtivas em dispositivo para a inserçã.o frontal de fichas em máquinas de contabilidade.
Requerente: Irmãos Lieb Ltda.
— São Paulo.
Em resumo reivindicam-se como
elementos constitutivos da novi1
dade, o conteúdo dos seguintes
pontos característicos:
1) Novas dloposições construtivas em dispositivo para a inserção frontal de fichas em máquinas de contabilidade, compreendendo estrutura longitudinal
atravessada por eixo que atinge
os topos laterais do conjunto caracterizadas pclo fato de que num
dos topos o referido eixo se encontra dotado de alavanca provida
de duas sapatas dispostas uma de
cada lado do citado eixo e contra
a qual, por deslocamento de uma
placa suporte podem atuar um dos
ramos de garfo solidário com alavanca de posição regulável, estando a citada placa suporte dotada de apêndice pelo qual é derlocé.vel pelo mecanismo de espaçamento normal de máquina.
Um total de 4 pontos.
TERMO N. o 97.675
Depositado em: 11-10-1957
Titulo: Dispositivo para a inserção frontal de fichas em máquinas de contabilidade.
Requerente: Irmãos Lieb Ltda.
— São Paulo.
Em resumo reivindicam-se como
elementos constitutivos da novidade o conteúdo dos seguintes
pontos característicos:
1) Dispositivo para -inserção
frontal de fichas em máquinas de
contabilidade, caracterizado por se
apresentar com duas placas e
adaptáveis à máquinas de escrever
Junto ao Mio destas placas essas
suporte de três chapas, uma posterior de encosto para introdução
de folha, sendo que à placa intermediária correspende conjunto de
roletas contatem:tas com o rôlo
normal mencionado, estando, ain.
da, articulado às placas iniciais

,
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paralelas, hate solidária a placas
laterais e sujeita para baixo através de molas.
Um total de 3 pontos..
TERMO N.° 97.877
De 21 de outubro de 1957
Fuad José Bonducki — São
Paulo.
Ralo Universal para pias, banheiros e similares.
1.9 Ralo Universal para pias,
banheiros e similares, confeccionado integralmente em plástico
ou outro material qualquer apropriado, caracterizado pelo fato de
se apresentar na forma de corpo
tubular com fundo fechado dotado de crivo, estando as paredes
laterais cilíndricas providas,
igualmente de pluralidade de aberturas de quaisquer fórmas, sendo
o corpo tubular encimado por
flange em forma de corôa.
Um total de 4 pontos.
TERMO N.° 98.023
De 1 de outubro de 1957
Requerente: Chaim Pracownik.
Título: Aperfeiçoamento em ou
relacionado com cilindros Impressores e carimbadores (Patente de
Invenção) — São Paulo.
Reivindicação .
1. Aperfeiçoamento em ou relacionado com cilindros impressores
e carimbadores, caracterizado por
uma peça, cilíndrica de dimensões
adequadas dispostas• em sua superfície com furos,ou reentrâncias, estas de certa profundidade;
elementos de impressão e carbnbação constituídos por peças individuais de borracha, plástico ou
outro material que se preste, com
o formato que se adapta, sob pressão manual, aos ditos furos ou
reentrâncias na superfície do cilindro, tendo êstes _elementos, em
sua superfícia externa, letras ou
números em relévo, por meio dos
quais ra compõem, sôbre o cilindro, a palavra e ou número que
se quer imprimir ou carimbar.
Um total de 2 pontos.
TERMO N.. 0 98.154
De 31 de outubro de 1957
General Electric Ccimpany —
Norte-americana.
•
Aperfeiçoamento em aParelho
removedor de detritos — para —
Privilégio de Invenção.
Pontos Característicos
O que a requerente reivindica
como nôvo é:
1. Aparelho removedor de detritos ou dejetos ("Waste disposal
apparatus") para Uso em conexão com uma pia ("sink") dotada
de uma abertura de dreno, caracterizado por compreender um alojamento que envolve unia câmara
de trituração ("grinding chamber"
dotada de uma abertura de entrada de água e de material de detrito na sua parte de topo, uma
luva . cilíndrica disposta em dita
abertura de' dreno 'incluindo um
flange na Jua extremidade superioradaptada para recobrir a borda marginal de dita abertura de

dreno, uma pluralidade de ressaltos ("ledges") espaçados circunferencialmente na superfície
externa de dita luva, um anel suporte preso no topo de dito alojamento e adaptado para circundar
dita luva, dito anel suporte incluindo uma pluralidade de porções
estendidas para cima cada uma
delas provida com um arco
("rim/') , espaçado circunf erencialmente de modo a ficar em um
dos espaços entre ditos membros
ressaltos quando dito anel suporte
é elevado para uma primeira posição circundante com respeito a
sendo encaixável com um de ditos
ressaltos de modo a suportar dito
dita luva, cada um de ditos aros
alojamento em dita luva quando
dito anel suporte é girado para
uma segunda posição circundante, e meio para apertar dita luva
em encaixe com dita pia e ditos
aros em encaixe com ditos ressaltos.
Um total de 5 pontos.
TERMO N. o 97.924
De 23 de outubro de 1957
Sociedade Paulista de Artefatos
Metalúrgicas S.A.
São Paulo.
Modêlo de Utilidade — de Nevo
modêlo de faca para cortar e servir bôlos.
1 — New° modêlo de faca para
cortar e servir bôlos, caracterizado por uma lâmina ovalada provida, em uma-metade de sua pari,
feria, de dentes em fórma de
pente.
Segue o ponto Z.
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da 'dito.transportador é derivado
lêste último, sendo o dito dispositivo de grampear desengatilhado
para a ação de grampeamento
cada vez quando êle se movimenta na mesiria seqüência do que um
opúsculo 'em justaposição com o
mesmo.
Um total de 5 pontos.
TERMO N. o 98.425
De 12 de novembro de 1957
•a
Francisco Kosa — Estado - da
Guanabara.
Aperfeiçoamentos em ou relativos a regulador de voltagem.
Pontos Característicos
1 — Aperfeiçoamentos em, ou
relativos a regulador de voltagem,
tipo estático com núcleo saturado.
caracterizado por um dispositivo
proporcionando várias saídas à
carga no princípio do deslocamento de tempo (atraso).
Um total de 4 pontos.

- TERMO N. o 98.463
De 14 de novembro de 1957
Hélio Taques Bittencourt — São
Paulo.
Aperfeiçoamentos em motores
elétricos.
Pontos Característicos
*1. Aperfeiçoamentos em motores elétricos, principalmente para
fono-captores, caracterizados por
um parafuso regulador, disposto
na base do mancai inferior do eixo
do rotor, sendo entre as respectivas extremidades do dito eixo e do
TÉRMO N. o 98.192
mencionado parafuso, disposta
uma esfera de rolamento.
De 1 de novembro de 1957
Um total de 4 pontos.
Processo e composição para
contrôle de ervas daninhas.
Flsons Pest Control Limited —
TERMO N. o 98.528
Inglaterra.
De 18 de novembro de 1957
1. Um processo para o contrôle
Detetor de fôrças magnéticas.
de ervas daninhas em culturas
caracterizado por compreender a
Gerhard. Horst Georg Paul Japulverização de uma cultura in- coby — Estado da Guanbara.
festada por ervas daninhas com
Reivindicações
uma composição compreendendo
ácido 2:3:6 — triclorobenzoico,
1 — Detetor de fôrças magnéti;
ácido 2:3:5:6 — tetraclorobenzoi- cas, caracterizado por uma- aguco e ácido 2:6: — diclorobenzói- lha imantada em cujo eixo está
co, ou sais ou derivados dos mes- montado um contato elétrico pamos, e, pelo menos, um composto ralelo à agulha de tal forma que
de herbicida hormônico.
o deslocamento da agulha em tôrUm total de 24 pontos.
no da sua posição de equilíbrio
leva o dito contato de encontro a
batentes laterais providos de conTERMO N.° 98.602
tatos, fechando-se um circuito elétrico de cigarra e bateria.
.
De 20 de novembro de 1957
Hans Muller — Suíça.
Uma máquina para o grampeaTERMO N.° 98.662
mento de opúsculos dobrados, nas
De
21
de novembro de 1957
pregas traseiras dos. mesmos.
1. Uma máquina para o gramAlvaro Coelho da Silva — São
peamento de opúsculos dobrados Paulo.
nas pregas traseiras do mesmo,
Dispositivo para obtenção de
caracterizada por compreender infusões.
um eixo de acionamento, pelo meReivindicaçOes
nos um dispositivo de grampear
e um transportador para trans1.?) ' Dispositivo para obtençãe
portar os opú.sculos até o dito de infusões, caracterizado pele
dispositivo de grampear, no qual fato de ser constituído de recipio dito transportador com os ente cilíndrico, dotado de tampa
opúsculos se movimenta numa ve- superior, recipiente e tampa prolocidade substancialmente unifor- vidos , de pluralidade de diminume, e no qual um movimento pe- tos' brificios I em suas faces, sendo
riódico para'lá e . para cá do dito que o . fundo do citado recipiente
dispositivo de grampear ao longo -se apresenta centralmente periu,
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TERMO N.° 101.523
De 8 -de abri de 1958
Sergio Giuseppe Stefano Barello — Estado da Guanabara.
Aperfeiçoamentos em aparêlhos
levantadores.
Sergio Giuseppe Stefano Barello — São Paulo.
1. 0 Aperfeiçoamentos em aparêlhos levanta dores de automóveis (Macaco). caracterizados
pelo fato' de serem constituidos
de tubos fechados que, devidamente presos ao sistema redutor
e a base, deslizam um dentro do
outro. Um total de 4 pontos.

TERMO N.° 98 . 81a
De 28-de novembro de 195'1
Fànicisco Carinci — Minas (lerale.
Novo modêlo de chuveiro elétrico
Novo modêlo de chuveiro
elétrico, conforme reivindicação
1, caracterizado pelo fato de o reservatório continente da resistência elétrica apresentar um espaço
para vasão de água entre o seu
borde superior (2) e a parte inferior perfurada do chuveiro, na
qual o dito reservatório é fixado
por parafuso central.
Um total de 3 pontos.

T111*.:0 Ni' 101.802
De 18 de abril de 1953
Elizabeth Arden (S. A.) -Inc.
— Estado da Guanabara.
Novo mociêlo de bocal aspersor
ou extrusoz
Pontos carctcteristcos
1.0 Nava modelo de bocal aspersor ou extrusor, destinado,
em particular, a ser atarrachado
ao gargalo externamente. rosqueado - de um frasco flexivel,
caracterizado pelo fato de apresentar, ao centro de sua parte
superior, uma sede de semi-cilíndrica e de âmbito um . pouco
superior a 180 0 ; de eixo situado
substancialmente, no plano da
referida parte superior: pelo
fato de que a referida sede é limitada, de um lado, por uma
superfície de espera paralela a e
deslocada de um plano diametral
da referida sede e, de outro
lado, por um canal de fundo
plano e secção retangular, por
sua vez, limitado por dois elementos de guia que se estendem
até os bordos do referido bocal.
Um total de 3 pontos_
. —
TERMO V.° 102.037
De 29 de abril de 1958
Mecânica Espera Ltda. — São
Paulo.
"Novas disposições construtivas
em cubos para rodas de Bicicletas e Similares".
1.0 "Novas disposições construtivas - em cubos para rodas de
bicicletas e similares", caracterizadas pelo fato de compreenderem tubo metálico cujos .extremos são remachados para o interior de peças extremas que se
apresentam com região troncocônica sguida de outra cilíndrica,
peças essas que recebem .em seu
interior outras em forma de calotas com o fundo -Vazado e voltado para o referido tubo, sendo
estas últimas peças retidas por
aneis colocados a pressão ou
rosqueado contra a boca da região cilíndrica, enquanto que
externamente, a esta, 'é tixada
arruela com aba circundante,
arruela portadora dos usuais
orifícios de fixação dos raios da
roda. Total de pontos 2.

TÉRMO N. o 99.027
De 6 de dezembro de 1957
Recipiente de capacidade variável — Terno Narita — São Paulo.
1. 0 ) , r‘ aaipiente de capacidade
variá ,. el. constituído de caixa formada por duas peças, fundo e
tampa que se encaixam entre si,
caracterizado Pelo fato de que, no
interior da mesma, podem-se alojar placas de altura uniforme e de
comprimentos correspondentes às
medidas longitudinal e transversal do re.cipiente, placas essas capazes de se ajustarem perpendicularmente às peças formadoras
da lampa e fundo, ampliando-se,
então. a altura total do recipiente, de sorte que as placas • transvern5 ,4 !ioderão prestar-se de divi.
sórkts para o interior do. conjunto.
Segue o ponto 2.

TERMO N.o 102.228
De 8 de . maio de 1958
Jor Alessandro Candusso
São Paulo.
"Maçarico a gás".
Pontos característicos
1» Maçarico à gás, caracterizado por um cano de admissão
envolto por uma manopola, cano
'este, que se acha em comunicação com um cabeeote provido de
regulador de passagem e de uma
saliência rasqueada na qual, é
atarrachaalo um bico queimador,
formado por corpo tubariar de um
disco perfurado transversal, sendo
previstos orifícios laterais de
entrada de ar e ainda, um , redutor de fluxo de entrada de
gás. Total de pontos 2.
Um total de 7 pontos.

rade e orlada tal passagem por
gola, à qual corresponde outra pela
face externa da citada tampa,
sendo amba9 atravessadas por
corpo tubular, que, pela extremidade inferior, se apresenta eolidário a uma base ôca circular ou
de outra forma qualquer, enquanto que o tôpo superior ultrapassa
ligeiramente a extremidade da
gola da tampa, 'sendo que, finalmente. à altura conveniente, no
mencionado . tôpo, se encontra saliência, 'contra à qual se • apóla o
fundo do recipiente cilíndrico.
Segue o ponto 2.
TÉrtmo N.° 98.729
Depositado' em: 25-11-1957
• Modélo de Utilidade.
Requerente: Pelikan Sociedade
de Representações e Conta Própria
São Paulo.
Ltda .
Nova disposição na apresentação e distribuição de lâminas de
barbear.
Pontos Característicos
1. 0 ) Nova disposição na apresentação e distribuição de lâminas
de barbear, caracterizado essencialmente por uma caixa de formato e dimensões apropriadas, ou
qualquer outro elemento que siava
de embalagem às lâminas, tendo
impresso em mas faces e laterais,
figuras e dizeres, prblicitários,
informativos ou educacionais, podendo até mesmo êstes dizeres e
figuras serem constantes na própria lâmina de barbear.
Um total de 2 pontos.

C.

1

-

Fevereiro de 1962
TERMO N.° 104.162

De 30 de julho de 19511
Montecatini, Societa Generale
Per L'Industria Mineraria e Chimica — Itália,
Polímeros de ialfa-olefinas ligados transVersalmente e prO-'
cesso para sua produção.
Pontos característicos
1.0 Processo de preparar um
polímero, ligado transversalmente,
de uma alfa-olefina, caracterizado por compreender o aquecimento em conjunto, a uma temperatura de 120 a 200°C, de um
polímero linear e substancialMente isotático "- de uma alfa
irnmo 'N. o 102.229
olefina, e um monômero vinifico
capaz de se polimerizar com um
De 8 de maio de 1958
mecanismo d.e radical, em preIndústrias Nelson de Aperêlhos sença de uma substância capaz
Domésticos Ltda. — São Paulo. de fornecer radicais livres. Um
Máquina para fazer sorvete.
total de 6 pontos.
1. 0 Máquina para fazer sorvete, caracterizada por um re'MIMO N. 107.709
cipiente abaulado, provido de
tampa articulada de configuraDe 3 de outubro de 1958
ção e dimensões iguais, sendo no
T'tulo: "Vaporisador para ambiinterior do conjunto disposto, em entes"
— Modèlo de utilidade.
posição transversal, um tambôr
Requerente: Sebastião Ferreira de
provido de curtos eixos que
giram em mancais formados por Moraes — São Paulo.
reentrâncias do recipiente e de
Pontos característicos
•
sua. tampa. Um total de 4 pon1.°) "Uru vaporisador para ambitos.
entes", que se constitui de um reciTERMO N.° 102.408
De 16 de maio de 1958
Irmãos Olivieri — São Paulo.
• NoVo extrator de sucos e abridor de garrafas.
Pontos característicos
1. 0 Novo extrator de sucos e
abridor de garrafas, caracterizado por uma base provida de
reentrAncia localizadora, na qual
se encaixa o fundo de um copo,
provido ao alto de uma reentrância anelar que recebe a
parte inferior de um crivo cônico. Um total de 4 pontos.

TERMO N.° 102.619
De 23-5-1958
General Electric Company —
Norte-americana.
"Aperfeiçoamento em Perro
Elétrico a vapor e com pulverizador de liquldo".
Pontos característicos
O que a requerente reivindica
como novo é:
1. 0 Um ferro . a vapôr incluindo
um disposittvo de pulverização
de liquido e tenda uma válvula
de contrôle de líquido controlando a corrente de liquido de
um reservatório dágua para uma
câmara geradora de vapôr caracterizado por um bocal de pulverização compreendendo condutos de suprimento de líquido e
de vapôr cada um provido com
uma válvula de contrôle e uma
haste de Válvula adaptada para
controlar a válvula de contrôle
de liquido, uma válvula de regulagem de pressão, uma válvula
de enchimento e válvulas de
contrôle dos Condutos de suprimento de liquido e de vapôr.

piente retangular, caracterizado por
possuir internamente um receptáculo
tronco-cônico, cuja parte central é
atravessada por um eixo, lotado na
parte superior de um mancai acionado por motor e na parte inferior por
uma hélice produtora de ar.
Um total de 4 pontos.
MIMO N. 104.534
De 19 do agósto de 1958
N. V. Philips' Gloeilampenfabrie-

ken — Holanda.
Aperfeiçoamentos em ou relativos
a máquinas de barbear a st-co compreendendo no minium (loja pratos de
IA:ninas cortantes.
Pontos característicos
1.°) Máquina de barbear a séco,
compreendendo no mínimo dois pratos de lâminas cortantes que são
envoltos conjuntamente por um membro protetor integral ou feito de uma
peça só caracterizada pelo fato de
que o membro se projeta no espaço
existente entre os pratos de lAminas
cortantes.
Um total de 1 pontos:

TaANIO N. 105..985
De 21 de outubro de 1958
La Telemecanique Electrique -França.
."ftelé Térmico".
-1.°) Relé térmico comportando dois
órgãos de contacto de retrocesso elástico, mantidos aplicados entre si por
um bico móvel, cujo movimento é
determinado por ao menos . um par
térmico que a corrente a controlar
aquece, caracterizado pelo fato de
que ao menos o órgão de contacto
cooperando com o dito bico móvel é
sustentado por uma lâmina elástica
recurvada que tende a deslocar asse
órgão de contacto no sentido de uma
variação do comprimento de 'ancoragem dèsse bico sare o dito órgiie.
o deslocamento elástico da dita lAmlna recurvada sendo limitado por .uma
rampa uranobrável por um botão de
•
regulação.
Total de 5 pontos.
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TEIMO N.o .102.620
De 23-5-1958
Galera: Electric Company —
Norte-americana.
- "Aperfeiçoamento em ferro de
passar roupas a Vapôr com pulverizador de líquido".
Pontos caracteristicos
O que a requerente reivindica
. como novo é:
1.° Um ferro elétrico a vapôr,
tendo um dispositivo pulverizador
de líquido caracterizado por uma
câmara geradora de vapôr, tendo
meios cie aquecimento para dita
câmara e um conjunto de válvula que fornece uma corrente
de líquido 'vinda do reservatório
de líquido para dita câmara, o
líquido passando pelo dito conjunto de válvula sendo transformado rápiciamente em vapôr em
câmara e descarregando de dita
câmara para fora através de uni
tubo. Na corrente de vapôr vinda
de dito bocal de vapôr onde o
vapôr passando do dito bocal
atoniza o líquido através de dito
fubo. Seguem os pontos 2 — 3
— 4 — 5 O.

MÁRIO OFICIAL (Seção Hl)
balis, elevadores e facbadas do prédios de apartamentos em geral.
Um total de 3 pontos.
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Tf5,11N10 N. 106.168
TÊRMO N. o 113.75(1
De 29 de outubro de 1958
De 5 de outubro de 1959
Jobanh Glockshuber
S. Paulo.
Fundição Guaporé Ltda. — São
"Nóvo modêlo de panela".
Paulo.
.
Mut° N. 14450
1.°) Niivo modêlo de panelas caMeterizado pelo fato de ser constitui'
Novas disposições construtivas
De G de novembro de 1958
elo por duas tampas idênticas, as di- em válvulas de bola. •
Manufatura de Brinquedos Estréia tas tampas em forma de hemisférios
1. 0 ) ."Novas disposições construS. A. — S. Paulo.
com poios achatados, com dois borNôvo ~dedo de abecedário plásti- dos salientes, semi-circulares, opos- tivas em válvulas do bola", consco".
tos dois a dois, no plano do equador, tituídas por corpo principal doos ditos bordos em forma de abas, tado de regiões sucessivamente
- Reivindicações
as ditas tampas ,,se justapondo per- cilíndrica rosqueada, sextavada,
Em resumo reivindicam-se com pendicularmente ao plano do equa- zona superiormente cilíndrica e
pontos característicos da invenção os dor .
aberta inferiormente, seguida de
seguintes:
Total de 2 pontos.
degião tubular de menor diârne1.°) Nôtro modèlo de abecedário
metro, caracterizadas pelo fato
plástico, caracterizado pelo fato de
de que esta última região aprecada letra ser provida de uma base
Tf.:11M0 N. 107.094
senta inferior e lateralmente, uni
ou suporte que possui, de um lado,
De 4 de dezembro de 1938
par de alidades nas quais por pino
um pino (3), do outro lado, um orireto (4), sendo êste em plano rebai14r. Cyrus José Ferraz de, Marinis conveniente se articula suporte
xado com relação a superfície fron- — S. Paulo.
de haste ligada à bola, suporte
tal da base ou suporte e o pino, saêsse que superiormente apresenta
"Mésa articulada".
liente, na parte posterior da nresma
projeção que atravessa abertura
1.°) :Usa articulada", caracteriza- existente em segmento laminar
base, possuindo ainda na sua parte
central posterior, uma saliência re- da pelo fato- de ser constiluida de co- solidário a pistão de vedação, intangular e finalmente, pelo fato da luna tubular, a qual, pela extremi- terno à região tubular de menor
dade inferior, se acopla a uma base
base ou suporte, isolado, servir Ce
circular ou de outra forma qualquer diâmetro do copo principal, respaçador das letras ou dizeres;
conveniente, enquanto que ao timo tando externo o citado segmento
Um total de 2 pontos. •
oposto se adapta luva solidária a laminar.
uma 'das metades de tampo de mesa,
Segue ponto 2.
UtIMO N. 107.012
ao qual se encontra associado, por
dobradiças, a segunda metade.
De 2 de dezembro de 1953
ITm otal de 2 pontos.
TÉSMO N.0 80.013
Arani Shigueyuki —• S. Paulo.
"NOvo
modélo
de
pijama".
Depositado em 7-6-55
Tf5.1010 N. 106.016
TERMO NP 108.427
. Reivindicações
De 22 de outubro de 1958
• Requerente; José Faixas Travar
1. 0 ) "NU() modèlo de pijama",
Depositado em 12-2-1959
— São Paulo.
Oscar Raul Rira — Argentina.
caracterizado pelo fato dê ser cons"Um Ovo produto industrial con- tituida de calça e blusa, aquela sem
"Mola múltipla tensora dos tamRequerente: Saverino Ouzzi —
sistente num almanaque".
bores rotativos que recolhem as
botões, preferivelmente com os canos São Paulo.
•
curtos, que vão pouco além dos joeReivindicações-"Original Disposição em Acon- cintas de tecido ou de outro malhos, estando a cintura dotada de dicionamento de Fósforos de Se- terial que acionam as persianas
1.°) Nóvo produto industrial con- bainha pela qual é enfiado cordel,
e portas enroláveis e portas ensisteute em um almanaque, caracte- ao passo que a blusa, ainda sem lio.. gurança".
roláveis
e para outros usos similarizado pelo fato de que responde ao tões ou • outro elemento qualquer de
Pontos caFacteristicos
res".
sistema em que os meses do ano so- fecho anterior, tem suas abas translar se achpm inscritos em fólhas in- passadas e bordas inferiores 'metidas
1.°) "Original disposição em
Pontos característicos
dividuais, apresentando ditas Minis por sob a cintura da calça que a acondicionamento de fósforos de
1.
0 ) "Mola múltipla tensora
nua superfície dividida em .séries de mantém em posição.
segurança", em que compreende tambores rotativos que recolhem
quadrados ordenados em fileiras hoa carteirinha de fósforos (3) da as
Um total de 2 pontos.
cintas de tecido ou de outro
rizontais paralelas entre si, corresforma convencional, dotada dos
pondendo cada fileira às semanas em
material que .acionam as persiapalitos
(4)
de
madeira,
cartão
ou
que se dividem os meses, e cada quae portas enroláveis e para •ou• TA.11110 N. 107.598
outro, fixados entre duas paredes nas
drado aos dias em que se dividem
tros
usos similares.., caracteriza(5),
por
qualquer
meio,
sendo
que
De '30 de dezembro de 1953
as semanas, adaptando-se o almanada essencialmente pelo fato, de
na
parede
interna
se
dispõe
a
que, ademais de seu caráter de tal
N. V. Philips (locitampenfabrie- faixa de lixa. (6), e se caracteriza um só fio contínuo de arame de
modo para o contrôle dos dias e suas ken — Holanda.
aço, dar formação a uma, duas
correspondentes datas, a medida que
"Aperfeiçoamentos em ou relativos pelo fato de na última parede em três, qUatro ou mais molas helicoivão passando, para fins didáticos de
que
se
situa
a
faixa
de
lixa
ter
lámpadas'de descarga de vapor de
índole histórica ou outra qualquer mercúrio de alta pressão tendo uma um prolongamento (2) do mesmo dais englobadas em uma só todo.
o inclusive, de entretenimento; ca- tela luminescente".
material da cadeirinha, .no qual sobrepostas e concêntricas, intercaladas por elementos separadoracterizado pelo fato de descompor-se
tem incorporado idêntica quanti- res
's Pontos característicos
ou corôas.
o almanaque em secções pregáveis
dade de palitos ' de fósforos (7),
Total de- pontos 3.
delimitadas entre linhas de ,articula1.°)• Uma fonte de raios compreen- e em cuja parede externa dêste
ção e guia as dobras entre as distin- dendo a combinação de urna válvula prolongamento também tem uma
tas secções; a face • frontal de dita de descarga de vapor de mercúrio
face com lixa (8), dobrando-se
, HeCçÕeS, apresentando porções arran- de
TERMO N.o 80.134
alta presa° e uma tela luminescáveis que correspondem as , somas cente contendo mua substancia ver- esta segunda. parte (2) em sanfona;
no
ponto
de
conexão
da
priDe 14 de junho de 1955
dos distintos dias do ano solar, dei- melho,lurnineseente, , cuja emissão
xando em descoberto a resposta na por excitação devido à radiação ul- meira (1) com a segunda parte,
Arthur
Matthew Fitzpatrick Jr.
face posterior.
tra-violeta fica de modo substancial- existe uma zona transversal pon- — E. U. da América.
Total de 10 pontos.
mente completa, acima de 600 mu., teada (9),. para posterior destacaracterizada porque a • substância que da segunda parte; nesta se"Navalha de Segurança".
vermelho-luminescente tem uma com- gunda parte (2) pode ter incorTÉRMO N. 106.360
posição molecular que satisfaz à fór- porada, pela mesma . disposição de
Pontos característicee
mula:
dobra em sanfona e- linhas ponDe 26 de sidembro de 1958
a. MgO. b.11IgF2. c.Ge02. p.Si02. tilhaCas para destaque, urna ter1 — Uma navalha de segurança.'
Leonardo Rodrigues Nogueira
p.T102. r.2n02. Z.Nn02, em a que ceira e quarta ou mais partes, em caracterizada,
por compreender
— S. Paulo.
tem um valor compreendido entre tudo idênticas à segunda, cada
uma
armação
provida
com, pelo
3,0
e
3,9.
"Mv° e original proeeso de propaqual dotadas dos respectivos pa- menos, duas aberturas, urna Ia4;
a
-Ib
=
ganda em saguão de prédios de aparlitos e parede. com lixa; na pa- mina de barbear continua, do .tipo
q +r = 1;
c -I- p
tamentos e hotéis".
r tem Uni valor compre- rede traseira da carteira, tem duas em fita, na dita armação, um linp
q
abas contrapostas, de relativa lar- gueta em uma das ditas abertu1.°) "Nóvo o original processo de
p ropaganda em saguão de 'prédios de endido entre 0,10_ c 0,40;
p tem um valor compreendido en- gura, as quais se dobram para ras, ligado operativamente à •dita
apartamentos e hotéis", caracteriza- tre 0401 e 0,36;
frente e se encaixam, ou se fixam lâmina, e meios de reboque nre
do pelo fato de ser constitu'do • de
q tem um valor compreendido en- sobre a parede frontal da própria dita armação para impedir a borbastes metálicas ou de outro mate- tre O e 0,36;
carteira, protegendo os laterais
rial conveniente dispostas preferivel-1 3 tem uni valor compreendido en- livres da mesma; a cabeça de da da dita lâmina de barbear de
entrar em contato com qualquer
mente formando ângulo de 45° entre tre O e 0,36;
cada um dos palitos tem um diâst e portadoras de conjunto de plap tem um valor compreendido metro menor do que o diâmetro ou porção da dita armação, e -para
eas, estas preferivelmente dotadas de — entre 0,1 e 9,0;.
orientar a dita lâmina de bartear
a -largura do palito, permitindo continuamente através da outra
canaletal para a inserção e retirada' ,
r
;te material publicitário ou informa-¡ • tem um valor.comprcendido ert com -Isso que as cabeças perma- das ditas aberturas, quando o titi)
neçam desencostadas entre si,
tiro, sendo tal conjunto fixado em tre 0,005 e 0,020,
lingueto for manipulado.
.
Segue ponto 2,.
locais tais corno corredores, sagu5es,t ern total de 7 pontos.
Total de pontos 35, .

542 z. Se;.:ta,-feira
TÉRMO N.° 81.284

Pe 10 de adisto de 195y:
"Aperfeiçoamentos em forúa
para:- fogareiros ou fogões".
N,
Paulo D. Lauta — São Paulo.
Pontos característicos
1 — Aperfeiçoamentos em 'forno para fogareiros ou -fogões, caracterizado pelo fato de um forno
com base retangular, quadrada ou
circular e com tampa superior, ser
constituído com paredes verticais
duplas formando duas ou mais
seções mantendo entre si espano
sucessivamente menor a partir da
seção inferior para a superior, de
modo a poaerem as paredes ser
extendidas ou contraídas telescópicamente no sentido vertical,-cabendo as seções uma dentro da
outra quando contraídas.
Total de pontos 2.
TÉRMO NP 83.137
-De 17 de novembro de 1955
Eibbey Owens Ford Glass Co.
— E. U. da América.
"Processo e aparelho para unir
lâminas de vidro pelas bordas".
1. "Processo e aparelho para
unir .lâminas de vidro pelas bordas"'.
uni par de
lâminas de vidro e uma chapa interposta de material- termo-plástico, caracterizado o processo pelo
conjunto de fases seguintes; Aplicação de pressão aos laminados;
aquecimento da área marginal da
placa termoplástica, a unia temperatura mais elevada do que a
das chapas de vidro envolventes,
fazelido com que a área marginal
da placa termoplástica se torne
adesiva, funcionando como agente vedador dos espanes de entrada marginais.
Total de pontos 17.

DIARIO :OFICIAL ,(Seção; RI)

TP.IIMO- N. 90.357
ção de limpeza, e dispositivos para r
a sustentação da referida caixa
De 13 de novembro de 1956 numa superfície de suporte, abrangendo dispositivos para o forne- , Union Carbide and Carbon Corpocimento de ar sob pressão por ration (Estados Unidos da América)
Titulo: ', " Materiais poliméricos e
sob a referida caixa, caracteri- procesSo
de produzir os mesmos.
zado pelo fato Ide que os referidqs
1.°) Um proceso de produção de
dispositivos de sustentação com-• materiais"
termo-plástiets,
preendem um par de rodas desti- adequados,polímeros
para a 'produção de pelínadas a suportar uma daà extre- culas flexíveis caracterizado por famidades da referida caixa sare zer reagir u'a mistura que contém
uma superfície de suporte e um glicois alifáticos Primários e secunmembro de sustentação espanado dários, cada um dos quais \contém,
das rz:deridas rodas, destinado a pelo menos, 4 átomos de carbono
suportar a outra extremidade da entre os radicais hidroxila, com um
referida caixa; pelo fato ãe que composto di-iso-alifático contendo 2
os referidos dispositivos de sus; radicais da fórmula — N = C X
tentação envolvem uma área subs- separados por, pelo menos, 4 átomos
tancial da superfície do suporte de carbono e na qual X é um elemensôbre a qual descansa o aspira- to escolhido na classe que consiste
enxófre
dor e se acham construídos vi- de oxigénio e os
pontos de números
sando ao fornecimento de ar sob 2 aSeguem-se
16.
pressão por sob os mesmos; e pelo
fato de que a área da superfície
de suporte envolvida -pelos refeMIMO N. 90.559
ridos dispositivos de sustentação
De
13
de novembro de- 1956
se acha correlacionada com o
Union Carbide and Carbon Corpopeso da referida outra extremidade da referida caixa e com a ration (Estados Unidos da América)
Ttulo: Processo de aparelho para
quantidade de ar fornecida por
invólucro.
sob os referidos dispositivos de preparar
1.°) Num processo de produção de
suporte de modo a formar um invólucros
os estágios cacoxim de sustentação de ar, por racterizadoslistrados,
passar, continuamensob os referidos dispositivos de te, u'a massapor
celulósica coagulável
suporte com uma pressão sufici- para um bico de extrusão e, antes de
ente para suportar num coxim entrada da citada no bico de extrade ar, a referida extremidade da são, incorporar, continuamente, pelo
caixa.
menos uma 'corrente estreita de urna
composição formadora de listras na
Total de pontos 9. .

TÉRMO N.° 97.309
De 25 de setembro de 1957
James Edward Freeborn — Inglaterra.
, "Aperfeiçoamentos em ou relativos aos • ressonadores mecânicos
ou permutadores de energia".
1. Um ressonad'or ou permutador de energia, caracterizado pelo
fato de compreender um elemento com capacidade de tensão elástica de torção, sendo pelo menos
TÉRMO N.o 95.645
um membro rigidamente ligado
It
com uma extremidade de dito elex'De 12 de julho de 1957
mento, e meios pelos quais na
Karl Gayer — Estado da Gua- aplicação de fórças para efetuar
nabara.
uma tensão de torção de dito
"Um novo modelo de incinera- elemento, uma reação anti-frição
dor de lixo".
para com ditas fõrças se produzirá dentro do ressonador ou per— Pontos característicos
mutador de energia.
1 t4L. Uni novo modeld de inciTotal .de pontos 11.
nerador de lixo, caracterizado por
•
um corpo cilíndrico disposto na
TU310 N. 89.492
vertical, dotado de uma cobertura
convexa na parte Superior, da

. Dc 23 de setembro de 1936

qual raim segmento de eirado é
Union Cárbide aud Carbon Corpofixo ro suporte uma chaminé ao ration (Estados Unidos da América)
passo!..'que os dois terços restantes
Titulo: Invólucros e processo de
correSpondem a Uma tampa re- fazer os mesmos.
1.°) Um, processo de fabricar invómovível.
lucros rcuestidos de características
Um total de 5 pontos.

físicas aperfeiçoadas, caracterizado
por revestir um tubo celulósico com
uma resina vinilidenica formadora de
TÉRMO N.o 96.941
película, contendo, pelo menos, 5%
em pese, de cloreto de vinilideno na
De 9 de setembro de 1957
tratar o tubo reVC.siid0 no
The Hoover Co. —E. U. da molécula;
estado insuflado, at- que o revestillmérica. mento fique substancialmente isen"Aspirador de Pó parcialmente to de pega .josidade e, depois, tratar
o tubo revestido, no estado . insuflasuportado pelo ar",
do, de modo a levar o revestimento a
Pontos característicos
aderir, tenazmente, a formar um re1 — Aspirador de pó compre- vestimento continuo sare o tubo cepor aquecimento do tubo taendendo uma: caixa tendo , xtre- lulósico, até
uma temperatura e par
rnidades dianteira e trazeira, dis- suflado
utt tempo suficiL:nte para sintetlpositivos de geração de sucção, 1 zar o revestimento, Inas insuficiente
no interior da referida caixa, des- para afetar,. prejudicialmente, o retinados a produzir um escoa- vestimento ou o tulrocelulósico.
mento de ar através da mesma,
Seguem-se os pontos de números
para a realização de uma fun- 2 a 22.

superfície da citada masa, sendo a
base da -citada composição formadora de listras compatível com a citada masa celulósica e contendo um
material que dá caracteristicas diferentes e destacáveis da citada massa,
e continuar, em seguida, passar a
massa celulósica mista, continuamente, através do bico de extrusão e
para dentro de um banho coagia:an—
te.
Seguem-se os pontos da números
2 a 13.
TERMO N. 90.930
De 4 de dezembro de 1956
American Cyanamid Company (Estados Unidos da América).
Titulo: Refinação de tetraciclina.
1.0 ) Um proceso do recuperação de
tetraciclina d u'a massa da fermentação acidificado, caracterizado por
ajustar o conteúdo de ionte cálcio
com oxalato de limado a reduzir a
concentração de ionte cálcio, até um
ponto correspondente ao da solubilidade do oxalato de cálcio, adicionar
a ela um ou mais compostos de amoaio quaternário escolhidos no grupo
que consiste de halogenatos de alcolltri-metil-amânio e halogenetos de dialcoil-di-metil-amonio: ajustar o PH
da solução aquosa para entre cerca
de 3 a 12, extrair a tetra.eiclina da
solução aquosa com u'a metil-aleoilcetona liidro-imiscivel c, em seguida, isolar a letra-eiclina do estrato
feito em cetona orgânico.
Seguem-se os pontos de 2 a 4.
T1IU10 N. 9.1.353
De 29 de dezembro de 1956
Philips Petrolenm Company (Estados Unidos da América).
Titulo: Processe' para modificar
uns polímero olefinico e polirnero
pirolisado Modificado produzida pelo
mesmo.'
-.
• .
1.°) Processo para modificar um
polímero ,olefínico, que compreende
aquecer o dito polimero, em atmosfera inerte, a unia temperatura elevada e recuperar um polímero modificado tendo um pèso molecular ia.

Fevereiro _de:1962. .
tenor, caracterizado pelo' fato de e
dito polímero não modificado ser um
polímero olefinico tendo um peso mo.'
lecular .de pelo menos 20.000, uma
cristalinidade superior a 70% e uma •
densidade de pelo menos 0.93, pelo
fato de se aquecer dito polímero a uma temperatura de ordens de ....
315,5°C a 482,2"C., por uns período
não superior a 30 minutos, e de se
recuperar o polímero modificado.
Seguem-se os pontos de 2 a 15:

TÈRMO N.° 92.113
De 26 de janeiro de 1957
Requerente: Ciba Societé Anonyme — Basiléia, Suiça.
Processo para a fabricação de
novos esteres.
Pontos Característicos
1.0 Processo para a fabricação
de ésteres arilicos de carboxilácidos, caracterizado pelo fato
de se fazer reagir em presença
de uma base um ácido carboxilico com um éster de ácido sulfuroso, o qual contém, como componente alcoólico, pelo menos, um
radical arilo. — Um total de 14
pontos.

TÉRMO N.° 92.410
de 1957
De 2 de fevr:
Rolim d.: Haas Company — Estados Unidos da América.
1. 0 Uma composição aquosa
api-opriada para ser usada para
revestimentos de substractos ca.racterizada por "compreender (1),
uni sal de amônio de um C-polímero de prop-Tção molar de . cerca de 1:1 de anidrido maleico e
di-iso-butileno, tem 'o o citado sal
uni peso molecular médio de cerca d50e0 ohrd lor hohot hohoho
ca de 500 a 5.000, e (2) uni homopolímero • hidro-insoluvel tendo
um valor de Ti não superior ri
30.°C que é derivado de inonôme-

ros moles, ou um co-polhnero derivado de (a) um ou mais- monômeros duros que, se homopolimerizados, produziriam um homopolímero tendo uni valor Ti acima de 30.°C, e (b) o suficiente
de uni ou mah.; co-monômerOs
moles para dar ao co-polimero
um valor Ti não superior a 30.°C,
ou um co-pol' -oro de pelo menos dois monômeros moles que,
quando homopolimerizedos, produzem um homo-polimero tendo

um valor Ti inferior a 35.°C, sendo as proporções entre (1) e (2)
a 35 partes em peso do primeiro
para 90 a 65 rartes do segundo. —
Seguem-se os pontos ' de 2 'n 12.

TÉRMO N.° 93.171
De 22 de março de 1957
Societé Anonyme Dite — General Thermique — Procedes Brola
— França.
Titulo: Frocesso de combustão
e queimador utilisando.,, tal pro,
cesso.
1.0 PrOcesso 'de combustão caracterizado por criar na mistura
inflamada • de combustivol-ar, turbilhões que enviam a citada mistura para traz, re-circulando a
chama. — Seguem-se . os „pontos
de números 2 a 8..
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Termo n' 521.017, de 18-12-61
Brown Cs
Tobacco Corporation (1.•:xport) -Limited
Inglitterra

Termo nó 521.025, de 18-12-61
Elisson Braga de Carvalho
Estado lO Rio de jz.neiro

Posto Meriii

Ltda,

Classe 47
Artigos na classe
Termo n" 521.026, de 18-12-61 Alberto da Cunha Pinto
Estado do Rio de Taneiro

Padaria 'e Confeitaria
. Classe 44
Artigos na classe

LAURA

LTD.A:

Classe 41
Artigos na classe

Termo n° 521.021, de" 18-12-6/
Termo n 9 521.027, de 18-12-61
Massas Aliatcutic;as Semoleite Ltda. "Itaguale", Comércio de Algodão LiSão Paulo
Paraná

SAIJDADES
DE MAU()
IND. BRASILEIRA
• Classe 41
Artigos na classe
n o 521.022. dc 18-12-61
Massas Alimentícias Semolelte Ltda.
Sito Paulo
Termo

aguajé
inek , tria Brasileira •
- •
Classe 4
Artigos na classe
Termo n 9 521.028, de 18-12-61
Laminadora Santo Antonio Limitada
mitala

UMINADOR A
iSANTD'ANTONIO

Terra° a." 521.029. de 18-12-61
Prefabricação de Artefatos de Cimento
Bom Retiro, Limitada
Paraná

Classe 41
Artigos na classe
Termo n° 521.023, le 18-12-61
aitnapa Ltda., Comércio e Indústria
de Madeiras Paraná
.

o

amfao
Classe 9
Artigos na classe

Termo a" 521.029, de 18-12-61
Silk Screen Artes co Brasil Limitada
1.7..st.,1,-) da Guanabara

IndISstria Bnasileira
HORACIO JOSE DA
VA - Santo Andre
•
SSo Paulo
Classe 48
Artigos da classe

Bom. a. Retiro
.
.
..
„Indústria Brasileira
Classe 16
Artigos da classe
Termo n.c 521.030, de 18-12-61
Magno Roa Soares e" Feliciano
Michel!!
Guanabara

•Santa Filomena
Ltda.

QUICK
•
IndúStría Brasileira
INST. TEUTO-BRASILEI

RO DE QT.T.11.2 O- TERAPIT
LIMITARA - ao Nulo

C -sw
Artigos na d, %se

lndústria Brasileira
Gaçse
A r ti go : da classe

ÍZORTITEE
• Indústria Brssileifil
.

"Q I F"

Química Inl

,tRrcontinental
ceutica Limitada.
.,ao Paulo

Classe 3
Artigos da classe

4.1
Termo n." 521.034, de 18-12-61
Termo n." 521.039, de 18-12-61
"A Natureza" Produtos Fannaceutb,
"QIP" Química Intercontinental Fas.
cos Ltda.
ruaeutica Ltda.
São Paulo
ão Paul

DIABETE:CURA.

"A NATUREZA" Produ to Farmaceuticos Lá
mitada - São Paulo
Classe 3
Artigos da classe

.44nn•nn••••

Termo n.° 521.035, de 18-12-61
"QIF" Química Intercontinental Parinacentica Ltda.
•São Paulo

PASSA1IÇU/40
'Ingstria
."Q I F"
Química Ia/
tRrcontinental Farme.
,ceutica Limitada.
$ão Paulo

Termo n.° 521.036, de 18-12-61
"QIF" Química Intercontinental Farmacêutica Ltda.
São Paulo

EPILETRAT
Indastria Brsileira
"Q I F" - Química In
tercontinental Farma

Indústria Brasileira

ceutica Limitada. 'São Paulo

Classe. 3
Artigos da classe

Nome Comerci,,l
Termo n.a 521.031, de •18-12-61
Construtora Palace Ltda.
Guanabara

t WCIEROTEX.
_ -- •
'Industrio, Brolleirar
"Q I F" --Quimica
) t2rcontinenta1 Farina

Termo n. 521.033, de 18-12-61
Terna° n.° 521.038, de 18-12-61
Instituto Tento-Brasileiro de Químio- "QIP" Química
Intercontinental Par.
Terapia Ltda.
• macetitica Ltda.
São Paulo
São Paulo

Classe 3
Artigos da classe

Fazenda

Termo n.° 521.037, de 18-12-61
"QUI " Química Intercontinental Par.
macCutica Ltda.
São Paulo

Classe 3
•Artigos da classe

Industrio, Bratsiieifil
Classe 4
Titulo

IND. 13RASILEIRA

Ténno n. 521.032 ,de r 18-12-61
Ourado José ca Silva
São Paulo

ceutica Limitadas:São Paulo
Classe 3
Artigos da classt

•

VIWLILAE
F

-Industria'BrssileiR"Q 1 F" - Química
tercontinental

ceutica:Limitadaor
'São
Classe 3
Artigos da classe
Tèrm ou." 521.040, de 18-12-61
"(NP" Quimica Intercontinental Par.
maceutica Ltda.
são Paulo
_Ma
GA

Industria BrssiletFil
QuimiCa
"Q I Fo
t 2 rcontinental Farma

ceutica Limitada. &""')
S;n Paulo
Classe 3
Artigos da classe
Termo o.° 521.043. de 18-12-61
Oospedagem Allon Ltda.
Guanabara

HOSPEDAGEM

AtiON
Classe 33
Titulo de E stabelecirnento ,

f

"

I'

9-

-

LÍQUIDOS E COMESTÍVEIS"

Termo n.° 521.051, de 18-12-61
Garoto da Ponte Bar do Rio Ltda.
Guanabara

Termo n. 9 521.045, de 18-12-61
Hospedagem Mirasol Ltda .
Guanabara

GAROTO DA PONTE
BAR DO RIO

HOSPEDAGEM

MI SOL

HOSPEDAGEM
Classe 33
nulo de Estabelecimento

Termo n. 521.060, de 18-12-61
Bar Minhoto Ltda .
Guanabara

.

BAN I. MINHOTO

• Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.' 521.049, de 18-12-61
Açougue Centenário Ltda.
Guanabara

• AÇOUGUE
CENTENARIO
Classe 41
Titulo, de Estabelecimento
Termo n." 521.059,' de 18-12-61
Bar. ' Cantinho da Selva Ltda .
Guanabara

BAR CANTINHO DA SEIVA ' .1

Termo n. 9 521.069, de 18-12-61
Café e Bar Sesimbra Ltda.
Guanabara

CAFÉ E BAR •
SESIMBRA

'BAR,

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento>

E RESTAURANTE ALEGRE

Termo n. 521.063 ide 18-12-61
Bar e Mercearia Orensana Ltda.
•
Guanabara

DE

.1•••n••nn

Termo n.° 521.070, de 18-12-61
Café e Bar Contabilista Lt4.1a,
Guanabara

CAFÉ E BAR
CONTABILISTA

BAR E MERCEARIA
•, URENSANÁ,..

AUTOMÓVEIS FUNCIONAL
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Cia7.ses. 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

Termo n.° 521.056, de 18-12-61
Oficina de Concertos de Calçados
Pedro Américo Ltda
Guanabar a

Classe 33
Titulo de Estabelecimento.

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

Temei n. 521.062, de 18-12-61
Bar e Restaurante Alegre Ltda.
Guanabara •

Termo a.° 521.055, de 18-12-61
Oficina de Automóveis Funcional Ltda.
Guanabara

1PEDRO ÀMERICO

GAFE E BAR
RIA DE ANOSA

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

Classes: 41, 42 e 43
Título de Estabelecimento

DE CALÇADOS

Termo n.° 521.068 ,de 18-12-61.
Café e Bar Ria de Arosa Ltda.,
Guanabara

..•

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

OFICINA riE CONSERTOS
•

Classes: 41, 42 e 43
Título de Estabelecimentoi k

:RIO SANTIAGO

CONFEITARIA
BAR E SORVETERIA
iMPÉRIO

OFICINA

UAFÉ E BARJ
1110 MOEDA.,

BAR E RESTAURANTE-

Termo n.° 521.054, de 18-12-61
Confeitaria Bar e Sorveteria Império
Ltda .
Gagnabu.r...,

• HOSPEDAGEM
FIA DE TOLEDO

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento \
Terra° n.° 521.067, de 18-12-61 .
Café e Bar Rio Aguada Ltda. •
Guanabara

Termo n. 521.061 ,de 18-12-61
Restaurante Rio Santiago Ltda.
Guanabara

Classes: 41, 42 e 43 •
. Titulo de Estabelecimento

Terra on. 9 521 .048 , de 18-12-61
Hospedagem Flôr e Toledo Ltda. •
Guanabara
•

CAFÉ E BAR1
BEIJA

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

RESTAURANTE
RIO MINAS

Termo n. 9 521.047, de 18-12-61
_ Hospedagem Lema Ltda.
Guanabara

-

CANINO() MENDES

•

Termo n.° 521.053, de 18-22-61
Restaurante Rio Minas Ltda.
Guanabara

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

ab:wir
Termo n. 9 521.066, de 18-12-611
Café e Bar Beija FlOr Ltsla:j
Guanabara

Classes: 41, 42 e 43
Titulo d,:.• Estabelecimento

• Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

GAROTO DO CATETE
• Classes: 41, 42 c 43
Titulo de Estabelecimento

CAFÉ COMBATE

_

.

•

I
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•
Termo . n. 521.065, de 18-12-61
Café Combate Ltda.
Guanabara

MANGA
DOIS RMÃOS

•

RESTAURANTE

HOSPEDAGEM.
ESPASANDIM

'
,

PENSÃO

Termo n. 9 521.052, de 18-12-61
Restaurante Garoto do Catcte Ltda.
.
Guanabara

tom.

.

ilij

Termo n.° 521.058, de 18-12-61
Pensão Canclido Mendes
Guanabara
..

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

Classe 33
Titulo ' -de Estabelecimento

Classes: 41,42 e43
Titulo de Estabelecimento

.

Classes: 41,. 42 e
. Titulo de Estabelecimento

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

.

(Seçrd

Tèrcno n.° 521.057,d e 18-12-61
Quitanda Dois Irmãos Ltda.
Guanabara

RESTAURANTE
COLOU

A SUBURBANA

Termo n. 9 521.046, de 18-12-61
Hospedagem Espasandim Ltda.
Guanabara

'OFICIAL

'
Termo n.° 521,050, de 18-12-61
Restaurante Colonial Ltda.
Guanabara

9

TertriO . 11. 521.044, de 18-1:1-61
lk Suburbana de L1a,uldos e Comest1vais Ltda.
Guanabara

'

•

r ,

• • •

8,44:Sexta-feira,

.

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

Termo n.° 521.071, : de 18-12.61
Termo n. 521.064. de 18-12-61
Bar e Restaurante Leopoldina Lida. Café e Bar Caçulinha do . Catcte
Guanabara • .
•
Guanabara
.j

BAR E RESTAURANTE
- •
:,_. • ,,
POLDIN .:
-lEOA
Classes: 4í, .42 e 43
et

ESAR,P-

1

•.AfULINIIA10 CATETE
Classes- 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

Sexta-feira 9
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Termo n." 521.072 ,,cle 18-12-61
Café e Bar Coelho Branco Ltda.
Guanabara

Termo n." 521.079: sie 1812-61
W. Zcno Bo'.1,-Jr •
Rlo Grande do Sul

Tenra° n.° •. 521.084, de 18-12-61
Empresa de Pinturas Brasil Ltda.
Minas Gerais

CAFÉ E BAR
COELHO BRANCO

''

Termo n.9 521.080, de 18-12-61
Parmajade Ltda.
São Paulo

RUSTIC

Termo n.9 521.087, de 18,12-61
Jairo Modas Ltda.
Guanabara

Poupança Privada

'

_
e Des—e-ifiãivimento
--

Classe 36
Artigos da classe
nnnnn•nn••n•••n•nnn•*nn

Classe 23
Classe 36
Artigos da classe
Têm o n.9 521.077, de 18-12-61
• Filippini, Nora 8 Cia. Ltda.
R:o Grande do Sul

Classe 36
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 521.088, de 18-12-61
Cyro Suares Kurtz
Guanabara

Indústria Brasileira

Brasileir-a

. Termo n.9 521.093, de 18-12-61
Orca! — Imóveis Ltda.
Guanabara

Nome Comercia;

Indústria Brasileira,

Termo u.9 521.081, de 18-12-61
Editora PírJrnide Ltda.
Guar,abar4

indústria -

FRASÍt 11,

JAIRO MODAS.
Classe 45
Artigos da classe

•NUVE

ríNDOSTRIA BilASILEill Ai
Classe 21
Aparelho carregador de baterias para
automóveis

LTOA

Classe 10
Instrumentos e aparellios cirúrgicos

IT'enno n.° 521.074, de 18-12-61
São Paulo Alpargatas S. A.
São Paulo

Termos as. 521.075 e 521.076, de
18-12-G1
São Paulo Alpargatas S. A.
Silo Paulo

TRANSMATIC

PIRMA S..

Indústria Brasileira
Classe 23
Artigos da classe

Classe 32
Livros e 'revistas
Clase 32
Termo n.° 521.082, de 1S-12-61
Recatex S. A. Comércio e Indústria Jornais, revistas e publicações impressas
Minas Gerais
Termo n.9 521.089, de 18.12-61
Chinaplás Ltda.
Rio de Janeiro
"gaa,rà

Termo n.°. 521.083, de 18-12-61
Cooperativa Agro Pccuada do Município de Santa Rita do SapucaI, de Responsabilidade Ltda,
Minas Gerais

Clasie 41
Manteiga
Alberto Freitas Oliveira
t•
Minas Gerais

CAINAPLAS LUA

10.98111ARIAMarr-aglis:

Nome Comercial

•

Termo n.° 521.091, de 18-12-61
Paulo Alves da Cunha
.
Minas Gerais

Classe 33
Sinal de propaganda
•••=1,

Bras5leir-a14
Ulasse
Artinos da elsase

Termo n.9 521.094, de 18-12-61

Castelbar Ltda.
Guanabara

c. Castdbar
Indústria Brasileira
Classe 42
Bebidas alcoólic-as
..n11

Termo n.9 521.095, de 18-12-61
Boing Bar Ltda.
Guanabara

o !_p_. 9 ).!
a

a
'Indústria Brasileir
Classe 42
Bebidas alcoólic,.

Classe 42
Bebidas alcoólicas

o
Termo n.9 521.090, de 18-12-61
Chinaplás Ltda.
Rio de Janeiro

Termo n.9 521.085, 'e 18-12-61

Indústria.

twei

Indústria

Insígnia comercial

cpsto_rnata

Classe 33 •
Compra e venda de imóveis, administração em geral e advocacia

«..Saraiva )?.
Brasileira
-

'Industria Brasileira,

Termo n.9 521.078, de 18-12-61
Distribuidora de Artigos Elétricos Do. mestiços Citylinc S. A.
Silo Paulo

eis LTDA.,

Termo n.9 521.096, de 18-12-61
• Saraiva's Bar Ltda.
Guanabara

Nome Comercial

C.A.P.S.".

Classe .38
Artigos da classe

Termo n.9 521.092; de 18-12-61
Transmatic S. A. — Comércio t
Indústria
Guanabara

721.P.CSA

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de • Estabelecimento
Termo n.9 .521.073, de 18-12-61
São Paulo Alpargatas S. A.
São Paulo

Fevereiro de 1962 ,546
-

Termo n.° 521.086, de 18-12-61
Sociedade Comercial de Combustveis e
Explosivos Ltda.
Pernambuco
SOC/EDADS COMERCIAL DA
COKIMPIVEIS E EXPLOSIVO.

ROSÁRIO

Nome Comercial

Classes: 33 e 41
Hotel e comestíveis

Termo n.9 521.097, de 18-12-61
Restaurante Frangolanclia Ltda.
'Guanabara

RESTAURANTE
fRANGOLANDIk
Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
wemaate

Termos ns. 521.098 e 521.099, de
19-12-61
Precisão Erjautez Ltda.
São Paulo
.
,

_ERJAUTE Z.

Irídustria Brasileira
Classe 6
,Clásse 8
Artigos da class.!

B46 Sexta-feira
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Termo n.° '521.100, de 29-12-6k
Precisão Erjautez Ltdad,
São Paulo
_

ermo- s.° 521.106, de 19-12-61
geweryn Sztyf Cia. Ltda.

São Paulo -

•

IPRECISÃOIrálkini
—
Classes: 33, 6 e 8
Artigos nas classes ,

AUDIPRAF's?
iltuariR—Contabilidade:
Classe,36
ArtigoX da classe

Classe 32
Revista e jornal

Termo a.° 521.108, de 19-12-61
Cerealista Vasco Ltda.
• São Paulo

S I N'E'
-

•Organização .

BraSileirn

-

PLÁSTICOS. BI
_ _REVISTA

^
,

(Seção III) .Fevereiro de 1962

Classe 47
truição de hervas_claninhas e para fins
veterinários e sanitários; inseticidas,
Combustíveis, lubrificantes e substâncias
larvicidas e fungicidas
e produtos destinados a iluminação e ao
aquecimento
Termo n. 9 521.123, de 19-12-61
Shell Brasil S. A. (Petróleo)
Termo n.° 521.113, de 19-12-61
r, Guanabara
- José Gomes de Souza Sobrinho
São Paulo

Termo n.° 521.101, de 19-12-61
Plásticos em Revista Editora Ltda.
São Paulo

Termo n.* 521.102, de 19-12-61,
Construtor ae 'Administradora Sinee
S.A.
- São Paulo

.

VASCO '

Indústria

SA0 PALILP
Classe 33
Título de Estabelecimento
114.,

• Termo. n.° 521.114, de 19-12-61 Cia. Progresso Naçional Indústria Brasileira de Produtos Alimentícios e
Conexos
São Paulo

tras'ije irá

ICONTERVALit
Industrie BraSileira
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos elétricos para
controles
regulagem e
Termo n.° 521.105, de 19-12-61

E. L. E .N. A. — Empreendimentos
c:a Livre Empresa Nacional S. A.
!.'.ão Paulo

BLADEX

AMOTINE

industrio grassleira,

Term .° a.° 521.104, de 19-12-61
Conterval — Aparelhos Para. Regulação
e Contrõle Ltda.
São Paula

Termo n.° 521.124, de 19-12-61
Shell Brasil S. A. (Petróleo)
Guanaba- a-

Termo n.° 521.125, de 19-12-61
Shell Brasil S. A. (Petróleo)
Guanabara

Termo n.° 521.103, ‘cle 19-12-61
João Baptista
\ São Paulo

Classe. 2
Para distinguir:: Desinfetantes paaa uso
caseiro, inseticidas, fortnicidas, fungicidas,adubos , defumadores

Classe 2
Sulistâncaii ' quirnicas e prepar gções usadas na agricultura, horticultura, na destruição de hervas daninhas e para fins
veterinários e sanitários; inseticidas,
larvicidas e fungicidas

Classe 2
Substâncais químicas e preparações usadas na agricultura, horticultura, na destruição de hervas daninhas e para fins
veterinários e sanitários; inseticidas,
larvicidas e fungicidas

Classe' 41
Artigos da classe

Cfasse 33
Termo n.° 52E109, de 19-12-61
Para distinguir: Construtor nem geral,
terraplenagem, compra es venda de Fábrica Vulcão de Tintas e Vernizes
.S.A.
imóveis, condomínios, incorporação, adSão Paulo
ministração

1.4CáCTR1A 12,11MILE1WS

TEN C

frenno„ n.° 521 .110, de 19-12-61
Copãmarfel Calçados Ltda.
Guanabara

- -Classe 4c
Classe 2
•
Produto alimentício ou dietético à base
de cereais, chocolate e de malte, produ- Substâncais químicas e preparações' usatos derivados de frutas, legumes e leite, das na agricultura, horticultura, na destruição de hervas daninhas e para fins
concentrados ou desidratados
veterinários e sanitários; inseticidas,
'Termo n.° 521.116, de 19-12-61
larvicidai e fungicidas
• Antonio Corrêa Acaoritn Termo n.° 521.126, de 19-12-61
Guanabara
Shell, Brasil S. A. (Petróleo)
•
"•• • Guaticbara

NONY1.01

C OPAMARFEL"
— Classe 35
Confecções de calçados sob medida

Classe 1
Substâncias e preparações quinticas usadas na indústria

Termo n.° 521.111. de 19-12-61
Bristol-Myers Company
Estados Unidos da América

Termo n.° 521.127, de 19-12161
Shell Brasil . S. A. (Petróleo)
2anaNara

KANFOTREK
Classe 3
Artigos da classe

•
'Ternos ns. 521.117 a 521M20, de
19-12-61
•
.
Shell Brasil S. A. (PetrSleo)
•
Guanabara.

CONCHA

Classe
Cera. liquida ou em pasta
Têrmo n. 0 521.121, de 19-12-61
Shell -Brasil S. A. (Petróleo)
-Guanabara

PREFIX

DECYLOL
Classe à
Substâncias e preparações quiroicas lisadas na indústria
Termo n.° 521.128, de 19-12-61
Shell Brasil S. A. (Petr,Sito)
Guanabara

OC:TYLOL
Classe 2
.casse
• Substâncais químicas e preparações usaClasse 1,
*Subsu acias e prapaarções. quiamicas das na agricultura. horticultura, na ciesusadas- nas indústrias, na lografia e. truiçãb de hervas daninhas e para fins Substâncias e . p:eparataões g-ai:nicas usaS.A.
.
--das na indústria
nas análises quimicas. Substâncias 'e
veterinários e san:tários; inseticidas,
some Comerciai
preparações .quimicas •auti-corroivas e
• -larvicidas e fungitidàs
Termo n.° 521.179, de 19-12.61
anti-exidantes
•.
' Termo -n.° 521.107, de 19-12-61 Antonio Zaccaria
Tennd
n. 521.122. de 19-12-61
:
Indústria de Artefatos de Meta:s Tauco
• 7, ão Paula
..Shell Braii1 'S. A. (Petia!••••
Ltda.
Substancias e par.-paraçõas quirnicas usaGuanabara .
São Paulo
das' • na agricult-Sra, ra hp•-tiatilra, na
veterinária c para fia% sanitários
Ciasiaa 6,
.comarn
e
-deterVelas.
fósíarcs.
sr,i•âa
Incittstria 13r:a s
gentes. Amido, an e par pa rações para
Classe 2
Classe 21 ••
Para.lains, estribos. oara-o:ale.s
álavandaria. ,Artigaç 'C r. repe-_•ações Substancais quimicas e' preparações usa.
para Cdr2='!"(7 po:ir ..;•••
idas na agricultura. horticultura, na -des.
Classe li • •
, grades' para automóVeis
E. L t. N.A.

EMPREENDIMENTOS DA
IIVRE EMPRÉSA NACIONAL

:MUCO

1.JPONA,
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•
Termo n.° 521.130, de 19-12-61
Metalúrgica Estampe% Ltda.
São Paulo

Fevereiro de 1962 541..

Termo n.° 521.138, de 19-12-61
Classe 24
Kuehne ô Nageld o Brasil Transportes Artefatos de algodão, cânhamo, lifaio,
Internacionais Ltda.
luta, sêda, lã e outras fibras, não incluiGuanabara
dos nas demais classes
Classe 36
STAMPEX
Artigos*
de
vestuári
de tócla sorte, InKUEHNE NÁGEL.
clusive de esporte e para crianças
Incide fria Brasileira
E
Classe 50
S. A. Moinho Santista Indústrias
Artigos da classe
Gerais
Classe 8
São Paulo
Termo n.° 521.139. de 19-12-61
Classe 37
Termo n.° 521.131, de 19-12-61
Perfumes Coty S. A. B.
Roupa de cama e mesa, Inclusive co,
Fábrica de Linhas Para Coser Lynce
Guanabara
bertres, toalhas de as pessoal, parra
Ltda.
de prato e análogos
São Paulo

-

CHA-CHA=CHA

Termo n.° 521.152, de 19-12-61
Importadora e Exportadora Neuquen
Ltda.
Rio de Janeiro

Classe 48
Artigos da classe
Termo n.° 521.140, de 19-12-61
. Perfumes Coty S. A. B.
Guanabara

.MERENGUE
Classe 22
' Linhas para coser, bordar e tricotar

r

rênmo n•° 521.132, de 19-12-61
Kelly — Indústria e Comércio de
Móveis 'Ltda.
Rio de Janeiro

„

índüstria" Brasileira
Classe 40
Artigos da clasie
Termo n.° 521.133, de 19-12-61
Tagá-Comércio e Importação de Peças
Ltda.
Guanabara

CBMÉRCIO
E IMP011igh
DE

tel.

Classe 21
Veículos e suas partes nitegrantes
Termos os. 521.134 a 521.137, de
19.12-61
Société Rbodiaceta
França

KE•SYL
Classe 22
Classe 23
Tecidos em geral Classe 36
Roupas feitas, vestidos, ternos, sobretudos, manteaux, impermeáveis; calças;
alas, camisas, cucas, lingerie, combinaões, soutiens; blusas; peignoirs, pijanas, sapatos; botas- chinelos, chapéus,
iuva; gravatas; pullovers. malhas, houpões, agasalhos. maillots paar banho;
calções para esporte, meias
Classe 37
Colchas, filets e panos paar cama -C
pear mesa

Termo n.° 521.159, "de 19-12-6J
Bandeirantes Tenis Clube'
Guanabara

Classe •8
Artigos da classe
Termo n.° 521.141, de 19-12-61
Perfumes Coty S. A. B.
Guanabara

•

IMPORTADORA

Termo n.° 521.160, de 19-12-61
Papelgráfica Sid Ltda.
São Paulo

EYPORTADORÁ
'NEUQUEN
1

Class& 33
Titulo de Estabelecimento

Classe 41
Expiração e comércio de imprtação e
exportação de frutas frescas e secas

• Termo n.° 521.153, de 19-12-61
Casa Rio Douro de Máquinas Ltda.
Guanabara

:CASA- Rio DOURO
DE MAQ.) INAS

Classe 48
'Artigos da .classe

Classes: 6, 8, 17 e 33
Comércio -e importação de caixas registradoras, balanças, máquinas e aparelhos comerciais com oficina de concertos

Termos na. 521.142 e 521.143, de
19-12-61
Máquinas e Metais Neumétal Ltda.
São Paulo

Termo n.° 521.155, de 19-12-61
Farmácia Homeopática Pêcego Ltda.
Guanabara

Classe 38 •
Papel e papelão

9

Termo n. 521.162, de 19-12-61
Fábrica de Velas São Carlos Ltda.,
Bahia

}TEUMETAL

Industria

Brasileira
Classe 5
Cl'asse 6
Artigos da classe

Éarmadia

Têm on.° 521.144, de 19-12-61
Confecções Hon-Joan Ltda.
São Paulo
-

ri-)Óc-eg-o

NON-30A'N

Classe 3
Vendas de produtos faninacemicos

/ndustria Brosilei.ra

Têrmo n.° 521.156, de 19-12-61
Magnesita S. A.
Guanabara

Classe 36

Artigos da classe

9

Termo n. 521.145. de 19-12-61
Padaria e Mercearia Três Esses Ltda.
São Paulo

TRES SSSES
Indus tr i a Brasil eira
Classe 42
Artigos da classe
Termos ns. 521.146 a 521.150, de
19-12-61
S. A. Moinho Santista Indústrias
.
•
Gerais
*São Paulo

p

••n

Industria Bra.stretra
-.
Classe 16
Artigos da classe
Termo n.° 521.157. de 19-12-61
Magnesita S. A.
Guanabara

M-1- 3
lá- di-iitr ia Bra ste
Classe 16
Artigos da classe

1v1 - 10
Classe 22 .
Classe 23
Tecidos eia geral

Termo n.° 521.164, de. 19-12-61
Lanifício Suldograndense S. A.
_Rio Grande do Sul

44 -2 O

Termo n.° 521.158, de 19-12-61
Magnesita S. A.
Guanabara

Brastleira

Classe 46
Sabão em pt.5

Homeopática

Indeuiria
Classe 16
Artigos da classe

Classe 36
Artigos da classe

'

Termo n.° 521.165, de 19-12-61
Telespring S. A.
Indústria Elew
trônica
Rio Grande do Sul
Classe 8

Becker.AcIrn
s jia
Artigos da Hesse

TC.-uno n.° 521.166, de 19-12-61
' S. A. Frigorifico Anglo
•
• • São Paulo• •

'remo n.° 521.173, de 19-12-61
, Koralux S. A. Ind. e Com. de Lqui-"
painentos '
São Paulo

lncltistria Brasileira
Classe 41
Artigos da classe
Termos os. 521.167 e 521.168, de
19-12-61
Wakl ernarina Barr;os de Lima
- Brasil:a

)etrapress..

„Termo n, 521.179, de 19-12-61
'CIL —" Construarte IncorporaOs
Limitada
São Paulo

CIL - CO.V14111.11115 M ranInak, õF.3 LIVIT

I

taWaS
'441444‘.

T4.-m0 n,° 521.180, de 19-12-61
Hensler L Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 6
Artigos da classe
'Termos ns.

5214.174 e 521.175, de 19
2-61

Termo' n.? 521.169, de 19-12-61
Lohner Wesin Zj Cia,
Minas Gera:s

Classe 1
Artigos da classe
Termo n.° 521.170, de 19-12-61
-Magnesia S. A.
Guanabara
•

MR-PAN

~lie 1~4.1.11A

Classe 15
Artefatos de cerâmica e louça, para
instalações sanitárias, a saber: bacias
sanitárias, bidets, banheiras e pias
Casse 16
Artigos da classe
Termos na. 521.176 e 521.177, de
19-12-61
•
Keraliix S. A. Ind. e COGI . de Equipamentos
São P-

Indtistria
Classe 16
Artigos da classe

Nome Comercial
Terrno n.9 521.182, de 19-12-61
Adernar Canarin
Santa Catarina

CA NARIN
Indústria Brasileira •

CARAMETS

Termo n.° 521.172, de 19-12-61
Keralux S. A. Ind. e Cem. de Equipamentos
São 1)-lo

Termo
521.183, de 19-12-61
Comei •=--. Comércio e Indústria de Engenharia Ltda.
Brasília"

COINEI-EINEllitiNSIRIN
E

MN UM.

LIDER

Classe- 15
Classe 16
Artigos da, das,

ini,

13rasii.eara

Classe 12 _
Artigos na classe.

•

Termo n° 521:186, de. 20-12-61
Madeireira • Pérola Limitada
Paraná

.

Classe 16
Artigos n./ classe

e

Termo
521.187, de 20-12-61
"Bar e-Café São Romão Limitada
São Paulo
~lã 9,10~11

SÃO .r3.01,a0

wral

Classe 19 Artigos -na classe
Termo n° 521.191, de 20-12-61
Tanga Refrescos Limitada
São Paulo

TANGÁ
Brasileiro"

Classe 43
Artigos na classe
Termo n° 521.192, de 20-12-61
RelOjoaria William Limitada
São Paulo

JOALHERIA WILLUN
Classe 8
Artigos na classe

POSTO DE MOLAS NIERI

Termo n• 521.185, de 2012-61
Comercial Bazar Líder Limitada
Paraná
•

Classes: 16 e 33
I
Construcão Civil e negócios imobiliArios

IND. BRASILEIRA

Termo 11.9 521.184, de 19-12-61
Companhia Predial Brasileira
Guanabara

'

Nome Comercial

Termo n.° 521.178. de 19-12;61
CIL — Construarte Incorporaçes
Limitada
. São Paul.)

BRAVICOLA

Termo nó 521.193, de 20-12-61
Irmãos M. Nieri
São Paulo

Pg ROLA
Ind. Brasileira

.11

Terna° n° 521.190, de 20-12-61
Incubação Bravicola Limitada
São Paulo

Classe 50
Titulo Ccniercial

•

Classe 6
Artigos da classe

--

Classe 23
Artigos na

'Ind.

Classe 40
Artigos da clas,.e

Companhia Predial
3rasileír-a

Termo n.° 521.171, de 19-12-61
American Home Produes Corporaion
Esadós Unidos- da América

. Classe 3
Uni preparado farmacêutico, . especialmente um preparado 4e vitaminas e minerais, da indústria e comércio da depositante

• Cia. • Fabril- Fuad Kairalla
São Paulo

41•1.111.

Hensier 8( Cia. Ltda.

.

Indústria Brasileira

Agji

Nome

" keralux S. A. Ind. e Com. de Emaparnentos •
Indústria Brasileira
i
São Paulo ".
•
, Classe 32 - -É1
Álbuns, jornais, publicações em geral.
programas radiofônicos, projrarnas televisionados. peças tearais e cinenivográ. ficas; revisas
Classe 50
•_
Artigos da das.ge

Judaico

Termo no 521.188, de '20 - 12- 61PRINTEITS'.
Ind. Brasileira

KIXARKI

.
E

Fevereiro de 192
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.nd.
•

Classe 4!
• Artigos nn classe

Classes . 21 — 8 — 33 — 50 •
Artigos na classe
Termo n9 521.194, de 20-12-61
, F:ancisco Gnecchi
São Paulo

AUTO MECÂNICA
'OENTI.L
:lasses: 21 — 33 — 50
Artigos na classe
Termo n° 521.195. de 20-12-61 .
Rahinin Rajwan.
São Paulo
n
• ST LM DART X
:3 -casiiaira
Classe 23
Artigos na
"

•

Termo n° 521.196; de 20-12-61
Açucareiro Zillo-Lorenzetti S. A.
São Paulo -LW":", n,:

Ind.
-;
. Classe 41
Classe 42
- Classe 47
Art n gos r:, classr

t•

'

k.1

'''''

(1 I

•
7

. ..texta-feira 9
•
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Termo ri* 521-.209, de 20-12-61
Termo n' 521.200, de 20-12-61
Entregadora Rápida Nossa Senhora da Entregadora Rápida Nossa Senhora da
Aparecida Limitada Aparecida Limitada
São Paulo
sa, Paulo

LEIPOSCADORA
r RiPIDA

fiOSSA SLNIIUR
DA AP.AREC I DA

1051SA 3fJ.i0711

Classe 50
Artigos na classe

Termo n° 521.201, de 20-12-61
Bernd Kurt Haseloff e Hans Otto Schops
São Paulo

Termo n° 521.210, de 20-12-6'
Nadei Administradora S. A.
São Paulo

Ind. Brasileira'
Classe 8
Artigos na classe
—
Termo n° 521.202. de 20-12-61
Roberto Piva
São Paulo

Classe 98
Artgos na classe
Termo nó 521 .203, de 20-12-61
Metalurgica Firs Roncon Limitada
São Paulo

tnws p.uNcuiv

Ind. draoi.leira
Classe 9
Artigos na classe
•nnn••nn•n7

Termo n° 521.204, de 20-12-61
Bar e Cantina “Ruffo" Limitada
São Paulo

Classe- 50
Artigos na classe

Café Santa Ines•
Ind. Brasileira

Termo n`' 521.211, de 20-12-61
Indústria e Comércio de Instrumentos de
Eleeronica ''Nemac" Limitada
São Paulo
Classe 8
Artigos na classe

Classe 41
Artigos na classE

Termo n° 521.212, de 20-12-61
Solivest, Comércio e Indústria Limitada
São Paulo
—

SOLI Nr E ST
Classe 6
Artigos na classe
Termo nó 521.213, de 20-12-61
Artefatos cre Couro Liberdade Limitada
São Paulo

rã-ALA STJPER

FIDEMCVICA
BasiloirF
Classe 45
Artigos na clame

Têm) e 52: .206, de 20-12-61
Kurt Hrneloff e Hanss Otto
Schops
São Paulo
T.V.TELIM/d.>

Classe 35
Artigos na classe
Termo n" 521.214, de 20-12-61
Doces Confiança; S. A., Indústria e Comesclo
São Paulo

Bzrnd

Clwse 1
Artig'os ..na classe
_.
Termo nó 521 .208, 'de 20-12-61
Governa'', Comercial de Veículos e
Máquinas Agrícolas Limitada
Saci .Prailo
•
• COTIM.,
..od. Brasileira
Classe 50 Artigos na classe

•

Classe 16
Arbaos na classe
•Termo a* 521.230, de 20-12-61
Comércio e Indústria de Roupas Profissionais São Bento Limitada
.
São Paulo

Termo n° 521.221, de 20-12-61
Thereza Rocha Alvarenga
São Paulo
Classe 33
Titulo
Termo n°. 521.222; de 20-12-61
Thereza Rocha Alvarenga
São Paulo
:Classe 33
Titulo
Termo nó 521.223, de 20-12-61
Thereza Rocha Alvarenga
São Paulo
'Classe 33
Titulo

Termo n , 521.225, de 20-12-61
Esponjas Cristal Limitala
São Paulo

JraJeAl,

Ind. Brasileira
Classe 28
-Artigos na classe

'Classe 36
Artigos na classe •
Termo n° 521.231, de 20-12-61
Comércio e Indústria de Roupas:Profit
siouais São Bento Limitada
São Paulc

PARA TUDO E
PARA TOD051,.
Classe 36
Frase de Propaganda
Termo a' 521.232, de 20-12-61
Wilson Benedeti
São Paulo

WILBEND
/1(1. Brasileira
Classe 8
Artigos na classe
' Termo nó 521.233, de 20-12-61
Malharia Jouletex Limitada
São Paulo
13AT VAST ER SON

:n(1. Brasileira ;,

Classe 36
Artigos na classe
Termo n° 521.234, de 20-12-61
• Malharia Jouletex Limitada
São Paulo

rnd. Brasileira

Classe 50
Artiaos na classe

Int..

RIO ROMA
I nd.

Termo n° 521.226, dg 20-12-61
Sozzitex, Acessórios Texteis Limitada
São Paulo
SOZ :UMA

Ind. 13rasileira
Termo n" 521.207. le . 20-12-61
Tecnica, Cor Indústria e Comércio
Limitada
São Paulo
TEr' — °-

São Paulo

Termo n° 521,220, de 20-12-6!
Thereza Rocha Alvarenga
Sãc. Paulo
C A IX>
ES:CTADOR
Classe 33
Titulo

Termo n' 321.224, de 20-12-61
Thereza Rocha Alvarenga
São Paulo
Classe 33
Titulo

Classe 50
Artigos rti (lassa

•

521.218. de 20-12-61
VVD Viagens S. A.
São Paulo
Classe 32
Artigos na classe

Termo n° 511.219, de 20-12-61
Henrique Cardoso
São Paulo
•

RUFF0
indo Brasileira
Termo n, 521.205, de 20-12-61
Floricultura "Florexútica" Limitada
São Paulo

Térino o' 511.229, le 20-12-61';

•k Serralreria Artística Rio-Roma Lipiltade

VIAGENS S.A.

NARFEL
Indo Brasileira

1-1Via

3rn2ileira

Termo n" 521.217 1 de 20-12-61
Vv13 Viagens S. A.
São Paulo
VVD

'-nrmo nó

Classes: 33 — 50
Artigos na classe

IITELERADI

.•I ,?;
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Nome Comercial

Ind. Brasileir,

mar
eas

itt'a

1

)•,;

Classe .41
Artigos 'na classe
Termo n° 521.215, de 20A2-61
Chamex Mectinica Industrial Limda
São Paulo
ILALIEX r.:;;CILNIC
I ii.DVSTrx IAL 1.12.1.14
Classes: 1 a -50 Artigos .nd classe.

Classe 22
Artigos na classe
Termo n° 521.227, de 20-12-61
• Comercio e Indústria Sua Limitar'?
•
São Paula
BUA

Ind. Brasileira

15.0

Clame 36
Classe 11
Artigos na classe
•
•
Artigos na clais
Termo n, 521.235, de 20-12-61 .4,
• Termo nó 521.228. de 20-12-61
Organizaçã'o Técnica de' Serviços ,Agria
Agencia de Turismo Expresstur Ltda.
eAlas Orgatec Limitada •
Termo n° 521.21d,, de 20-12-61
São Paulo,
São Pal,li,
•
Chainex Mecâniea 'Industrial Limitada
EXPRE -SSSTURSão Paulo
•
OR G MEC
Ind. Brasileira
Brasileira
Irs/11
Ind.
OÀ.1:8
Classe 50'
Classe 50
Artigos na cla.b.
Artigos na das-,
Nome Comercial

;350 : Sexta-feira

9

Temo a° 521.236, de 20-12:61
, Ramada Nipobras Limitada
São Paulo
PWRA.(..-.

3nd. ,ranileirs
Classe 50
Artigos na classe
'Termo n° 521.237. de 20-12-61
levilsou Comercial e Imobiliária Ltda.
São Paulo
SEYILSW

Tnd. brasileira'
Classe 16
Artigos na classe
Termo nó 521.238, de 20-12-61
Bar e Restaurante Barão Limitada
São Paulo

BARXO
tnd. Brasileira
Clase 50
Artigos na classe
Termo n° 521.239, de 20-12-61
Indústria e Comércio de Colchões Dabe
Limitada
.S3o Paulo

DIÁRIO OFICIAL
Taram
521.245de 20-1261
Inclá aa:aAbraçadeiras São José•
Lia
mitada
São Paulo
Classe 11
Artigos na classe

TCno n' .521.246, de 20-12-61
VVD Viagens S. A.
São Paulo

(Seção III)

Termo nó 521.253, de 20-12-61
Manoel Paulo Tavaira
São- Paulo

SORAU.
'Ind. Brasileira
• Clase 42
Artigos na classe
Termo n 521.251, de 20-12-61
Domingos Veneziani

São 'Paald
Classe 50
Artigos na classe
Termo n° 521.247, de 20-12-61
Restaurante ''Casa Grande" Limitada
São Paulo
CASA GRANDE

Classe .41
Artigos na classe
Termo nó 52I .248, de 20-13-61
1)uimgeral. Indústria Química Limitada
São Paulo WIMGERAla .

Ind. Brasileira

D-POSITO Sã° SEBASTIãO.

Termo n° 521.249, de 20-12-61
&nadadora de Ferro e Aço Corfa Limitada
São Paulc
^
CORF4
ais t ao:risca) DECOLCHNs.DPBEITDL
.lbúSTRIA ORAMO?

ln

Ind. Branileirs
Classe 5
Artigos na das&

Classe 90
Artigos ma classe

Termo n° 521.250. de 20-12-61
Indústria de Calçados "Agabe" Ltda.
São Paulo

Termo n° 521. 240, de 20-12-61
Confecções de Roupas Irai Ltda.
São Paulo

Ind. Brasileira

TncL ra. si leira
Classe 36 .
Artigos na classe
Termo n9 521.241. de 20-12-61
Wolfgang Joaclim Dietzius e Alfred
Offan
São Paulo

AGABE

Classe 36
Artigos na classe
Termo n° 521.251, de 20-12-61
Guardiano e Heraldo da Silva
Pra .- "
Tino
São Paulo

PISTALARM
Tnd.
Classe 8
Artigos na classe
Térmo a' 521.242. de 20 - 12 - 61

Benedicto Franccl
São Paulo
Classe 8
Aregos na classe
Tarmo nó 521.243, de 20-12-61
Mozart Cardoso de Almeida
' São Paulo
ARAPUÁ SEGUR OS E
RrPTIT7 S-:.;aT.XC OZ S .
Classe 33
. Artigos na classe

•Termo n° 521.252, de 20-12-61
Vrancisco Guardiano e Heraldo da Silva
Tino
São Paulo

Classe 21
Artigos na classe

COMETA

4

IND. BRASILEIRA
"malga,

Termo nõ 521.263, de 20-12-61
T. M. A. S. A., Transportes e Má
quinas Agrícolas
Saci Paulo

Classe 41
Artigos na classe
Termo n° 521.256, de 20a12-61
S. A. Melhoramentos Itapeti
São Paulo
SklaRt,
Ind . brasileira
Classe 33
Artigos na classe
Termo 00 . 521.257, de 20-12-61
S. A. Melhoramento Raptei
São Patdo

ITAPETI DO
RIO ABAIXO
Ind. Brasileira
Classe 33
Artigos na classe

T.M.A.•S.A. TRAI-ORE!
• E MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Nome Comercial
Termo n° 521.264, de 20-12-61
T. M. A. S. A., Transportes e Má.
quinas Agrícolas
São Paulo

T. 14.A:
Indtatria

nrasileira

Classe 6
Artigos na classe .

Termo nó 521.258, de 20-12-61
Indústria e Comércio de Materiais de • Termo n° 521.265, de 20-12-61
T. M. A.. S. A. Tratores e Máquinas
Revestimento "OPM" Limitada
Agrícolas
São Paulo
São Paulo
OP
Classe 7
ind. Brasileira
Artigos na classe

Termo a. 521.259, de 20 - 12 -61

Chambell Modas Limitada
São Paulo

hbøll

Termo n° 521.260, de 20-12-61
"Ciem", Companhia Interamericana de
Coloaização e Melhoramentos
São Paulo
CICOM
Classe 36
Artigos na classe

LACTICINIOS

Classe 4.1

Classe 36
Artigos na classe

SI"O JOSS
Ind. Brasileira

Claages: 91 — 42 — 43
Artigos na classe
—
Termo n° 521.262. de 20-12-61
Borges, Corra & Cia. Limitada
Sao Paulo

'Artigos na classe

13 ,,4

Termo n° 521.244. de 20-12-61
Inciai • iria de Abraçadeiras São José Li.
mitada
São Paulo

CANTINA
PINGO WAGUA

'Termo n° 521.255, de 20-12-61
Comércio de Carnes Cometa Ltda.
São Paulo

Classe 16
Artigos na classe
Classe 36
Artigos na classe

Termo.. u" 521:2a1. de 20-12-61
Moacir Amaral aall,o
São Paulo

Classes: 38 — 33 — 50
Artigos na classe

Classe 1
Artigos • na class.

.sat

Fevereiro: de. 21962.

Classe 33
Artigos na classe

.Termo a° 521. 266, de 20-12-61
T. M. A.. S. A. Tratores e Máquinas
Agrícolas
São Paulo
Classe 11
Artigos na classe
Termo n° 521.267. de 20-12-61
M. A.. S. A. Tratores e Máquinas
Agrícolas
São Paulo
Classe 50
Artigos na classe
Termo nó 521.2613, 'de 20-12-61
Solotest Aparelhos Para Mecfuica do
Solo Limitada
São Paulo

SOLOTEST APARELHOS
PARA MECÂNIC A DO
SOLO LTDA
Nome

CODIercial

Sexteirp. 9 , •

„

NA;RIO, PFJC1AL
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:
Termo n° 521.269, de 20-12-61
Termo nó 521 .278„ k .20-12-61
• Termo n° 521.287, de 20-12-61
SPlotest Aparelhos Para Ma- t-' — do Principal, Administração, Agrical éUra e Café e Bar Ervas do Campo Limitad
Solo Limitada
Imóveis Limitada
Estado da Guanabara
São Paulo
São Paulo
Classe 16
r
CAFÉ E BARs
Artigos na classe

SOLOTEST,

Termo n° 521.279, de 20-12-61
The Clark-Aiark Company
Estados Unidos cia América

•

IndUstria

Classe 6
Artigos na classe

.ERVAS DO CAMPO LTDA.

e

,

de Lubrificantes
-e- MagUinas Agrícolas S/A'

Termo nó 521.289, de 20-12-61
Marão Bar Limitada
Estado da Guanabar

Artigos na classe
'T'enno rci 521.296, de 20-12-61
João Luiz d eFrança
Pernambuco

Nom-e Comercial
Termo n° 521.281, de 20-12-61
Talustrias Gessy Levar S. A.
São Paulo
•

BBASIL 62
Classe 32
Artigos na classe

MAU° 13AR LIDA,
Nome Comercial

RANW OREM' 84514V0 AVSAAW

Termo n° 521.290, de 20-12-61
Café e Bar Flor da Quinta Limitada
Estado da Guanabara

Termo n° 521.272, de 20-12-61
Televisão Excelsior S. A.
Sto Paulo

WRASIL 63

WeAso.NRA

•

i

CAFÉ E BAR 'ROR
DA QUINTA [TOA:

Classe 48
Artigos na classe

r

Classe 32
Artigos na classe

K Duma- Distribuidora -

DO LINS ¡Th
Nome Comercial

PRINC AL — ADMI . NI STRA0.0
AGRICULTURA E MOVEIS
LTDA.

Termo n° 521.271, le 20-12-61
Televisão Excelsior S. A.
Slo Paulo

Classe 5
Artigos na ela,

Termo n° 521.288, de 20-12-61
Termo n° 521.295, de 20-12-61
Bar Santa Terezinha do Lins Limitada
Dilurna Distribuidora de Lubrificantes e
Estado da Guanabara
Máquinas Agrícolas S. A.
Rio Grande do Sul
rBAR SANTA TEREliNHA

Termo n° 521.280, de 20-12-61
Principal, Administração, Agricultura
Imóveis Limitada
São Paulo

Classe 33
Artigos na classe

r'

Termo n° 521.282, de 20-12-61
In1ustrias Gessy Levar S. A.
São Paulo

Termo nó 521.273, de 20-12-61
Televisão Excelsior S. A.
São Paulo

451,4045r

Classe 32
Artigos na classe

mtniSTR,4

Termo 11 9 521.274, de 20-12-61
Televisão Excelsior S. A.
ã Paulo
Sc

Termo n° 521.291, de 20-12-61 Café e Bar Cruz Vermelha Limitada
Estado da Guanabara

L.

Classe 48
Artigos na classe
Termo nó 521.283, de 20-12-61
Sedar Importação, Comércio e Indústria
Limitada
' " São Paulo

BRASIL
Classe 32
Artigos na classe

MAGNUS

Termo n° 521.275, de 20-12-6.°
.
Imobiliária Potuvcrá S. A.
São Paulo

U V ER 43
Claise 33
Artigos na classe

Termo n9- 521.278, de 20-12-61
Principal, Administração, Agricultura e
Imóveis Limitada
são Paulo
4

" L1

Nome

Termo n° 521.297, de 20-12-61
José Castelo Cordeiro
Maranhão
CORDEIRO
. [Jose Castelo Cordfairj
•
1,14).rar.laã o

Comercial

Termo n° 521,292, de 20-12-61
Antonio Felix Guilherme, José Gomes
Podrigues e Jati& de Jesus
Estado da Guanabara

Classe 41
Artigos na classe

Classe 41
Artigos na classe
Termo n° 521.298, de 20-12-61
Som a Máquinas Para Bancos e Escri.
tórios Limitada
Estado da Guanabara

141

Termo n° 521.284, de 20-12-61
Sococaa Sociedade Comercial le Madel.
iras S. A.
São Paulo

Soma Máquinas Paia
Bancos e Escritórios Ltdà)
Nome Comercial

Q)(J_k_
n

Tnclus tria

33ra s

eira",

Classe 4
Artigos na classe
Termo n° 521.286, de 20-12-61
Padaria e Confeitaria São FrancisCO
Xavier
Estado da Guanabara

Clame 41
Artigos na classe
'remo n• 521.277, de 20-12-61
Principal ' Administração, Agricultura
/móveis Limitada
São Paula
Classe 19
Artigos. na classt

CAFÉ E BAR CRUZ.
.VIRMIIIIA LTD11.)

.* IND. BRASILERA .

•

Classe 42
Artigos na classe

Nome Comercial

"MAS=

C

(4t 2eirnar,»
Indústria Brasileira

Classe 6
Artigos na classe

"vôos
econômicos

R1N

-Rio Grande do Sul

Nome Comercial

Termo n° 521.270, de 20-12-61
Sadia S. A. Transportes Aéreos
o Paulo

P

Tercão nó 521.294; de 20-12-61
YLeccinica e Metalurgica Delmar Ltda.

e

4 PADARIA E

coterrARIÁ

SÃO FRANCISCO XAIVIER LTDA)
Nome Comercial
,

Classe 3
Artigos na classe
Termo .n° 521.293; de 20-12-61
Moacyr Capello
. São Paulo .
.4_ I

Termo nó 521.299, de 20-12-61
Soma Máquinas Para Bancos e Escrla
tórios Limitada
Estado da Guanabara

ucanerou
Classè 42
Artigos í zia classe

Industria Brasileira
-1

Classe 17
Artigos na classe

•
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Termo nó 521.309, de 20-12-61
Termo n° 521.300, de 20-12-61
Dicosa, Distribuidora de Cosméticos S.A. Pemaco Petrópolis Materiais de Construção S. A.
Estado da Guanabara
Estado do Rio de Janeiro

de'Cosméticos S. A.

CPenputat

Nome Comercia/

k..:las.ses: 11
16 — 33
Insígnia Comercial

. DICOSA Distribuiaord

Termo n° 521.301, le 20-12-61
Dicosa, Distribuidora de Cosméticos
S. A.
Estado da Guanabara

Termo n 9 .521.310, de 20-12-61

Pemaco Petrópolis Materiais de Coastrução S. A.
Estado do Rio de Janeiro

Termo n° 521.318, de 20-12-6f
João Luiz de Oliveira
- Estado da Guanabara

Termo a.' 521.326, de 20-12-61
Brown
Tobacco Corporation Litnited
Ingla/erra

2,41:4et,.4.00. zeuã
Classe 33
Titulo
Tèrmo nó 521.319, de 20-12-61 &filio Lourenço de Souza
Estado da Guanabara

gaca, riiittsátiz
4.+

Classes: 41 — 42 — 43
Titulo

Indústrla

— 48
Classes: 8
Insignia Comercial

Classe 4
Artigos na classe

Tértno n° 521.302. de 20-12-61
Org.mização Técnica Automobilística
"Ota" Limitada
Estado da Guanabara

• Termo n° 521.311, de 20-12-61
Pemaco Petrópolis Materiais de Coastrução S. A.
Estado do Rio de Janeiro
Classe 11
Artigos na classe

O TA
Classe 6
Artigos na classe
Térmo II° 521.303. de 20-12-61
Organização Técnica Automobilística
"Ota" Limitada
Estado da Guanabara
Classe 21
Artigos na classe

("n~

Termo nó 521.304, de 20-12-61
Atomed. Equipamento Nuclear Limitada
Estado da Guanabara

INDUSTRIA SRASILEIRA
Classe 42
Artigos na classe

ATOMED - Equipamento

Termo nó 521.311, -de 20-12-61
Nighe-Club' Novo México Limitada'
Estado da Guanabara
Classe 43 .
. Artigos na classe

Nuclear Ltda.
Nome Comercial
Termo n° 521.305, de 20-12-61
Editara Paulo de . Azevedo Limitada
Estado da Guanabara

oCiuild;vtut

ancUlect 0411.0e4i•
.

n

M

a

Indústria brasileira
Classe 6
Artigos na claáse

Térmo n° 521.307, de 20-12-64
Editara Paulo de Azevedo Limitada
Estado da Guanabara

Classe 50
Artigos na classe

Termo n" 521.315, de 20-12-61
0.T.M.A. Organizações Técnicas
Mecânicas America . S. A.
Estado da Guanabara
.

Termo n° 521.306, de 20-12-61
Editóra Paulo de Azevedo Limitada
Estado da Guanabara
Classe 32
Titulo

.9-handttrisi. .~43

•

.--Tèrtno n" 521.308. de 20-12-61
Pemaco Petrópolis Materiais de Coastração S. A.
,
Estado do Rio de janeiro

Termo a' 521.316, de 20-12-61
O .T.M . A . Organizações Técnicas
Mecânicas America S. A.
Estado da Guanabara
Classe 21
Artigos na classe
Trmo n° 521.317, de 20-12-61
S. H. Jozef
Estado da Guanabara..

Classe 31

Nome Comercial

-

Classe 44
Tabaco manufaturado ou não
Termo n.° 521.327 .de 20-12-61
Brown C., Williamson Tobacco Corporation Limited
Inglaterra

Classe 33
Insígnia canerc al

Termos as. 521.322 a 521.325, de
•
21-12-61
Lanifício Sulriograndense
.A.
Rio Grande do Sul

rIngOLIEn

oronct

g
. .e4

Classe 44
Tabaco manufaturado ou não
Termo a.° 521.328, de 20-12-61
Williamson Tobacco CorpoBrown
ration Litnited
Inglaterra

indústria
Classe 3-1
.s
Capachos, cortinas, cortinas automáticas, cortinados encerados;linóleos; mosquiteiros; oleados; panos paar assoalhos e. paredes, passadeiras; sanefas;
i tapetes, tapetes -de peles, de madeira,
de esteira. corda e cortiça
- Classe 37
Roupas brancas para cama e mesa,
a saber: acolchoados pára cama, atoalhados para mesas; cobertores para
cama, coberta.S . para camas, colchas;
Classe 44
fronhas; guardanapos, guardições para
Tabaco manufaturado ou não
chá e jantar; lençóis; panos para mesa,
panos de prato, panos de copa, panos
Termo n.9 521.329, d 20-12-61
de algodão, para. limpesa de • móveis:
Lakeside Laboratories, Inc.
toalhas paar rosto, banho, mãos e para
Estados lIniclos da América
bebês toalhas, par..ir' altar e para mesa
Classe 32
Albuns jornais 'publicações cm geral,
programas radiofónicos. programas. te., •
levisionaclo,peças teatrais e cinernatoClasse
3.
a.
g .ráficas. revistas
Preparado farmacêutico paar .o trata.
Classe 12
mento de doenças ou afecções da pele
Argolas.. agulhas de metal para crochê,
Termo n.° 521.330, de 20-12-61
paar, tricô, máquitias de costura e para
NIonsanto Chemical Company
bordar; alfinetes .de Metal; lintõe; para
Estados *Unidos cla Américrt
roupa; canutilhos, colchetes; dedais, fivelas. fechoa corrediços, frifas para
elleites de vestidos e presilhas •

SANTO'

Peniaco Peti'õpolis Materials
de Construção S

Xt
i

Termo n.° 521.321, de 20-12-61
Termo ti" 521.312, dc 20-12-61
A Sensação Modas S. A.
Pemaco Petrópolis Materiais de Cons•
São Paulo
trução S. A. Estado do Rio de Janeiro
FACILIDAUS DA SEMANA
Classe
Artigo:. na classe
Classes: 8 — 9 — 11 ---- 12 — 13 —
14 — 15 — 23 — 25 — 26
28
Termo n° 521.313, de 20-12-61.
30 — 34 — 36 -- 37 — 40 — 41 —
Nighe-Club NOVO' México Limitada
48 e 49
Estado da Guanabara'
Frase de propaganda

Indústria Brasikeira

Classe 32
Titulo

Termo n." 521 ..320, de 20-12-61
Transportes Audaz Ltda.
Guanabara

PREÇO tiO NÚNIEIZO

110,JÇ; 5.:14

Classe 1
Artigos da class?

