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[Retificações no despacho do MinisVo, publicado no Boletim do dia 12
de fevereiro de 1962.
Cie- Brasileira de Construção Fiehet & Schwarts-Haumont e Fábriea Nacional de Estruturas Metálicas
Edimetal S. A. - Recorrendo do despacho que deferiu o termo n9 94.897,
privilégio de invenção para aplica!l.o nova. de chapas metálicas para
coberturas de prédios e outras construÇõee do requerente, Alberto Borges. Ficr. retificado o item número
cinco. Essa publicação imposta pelo
art. 26, do C.P.I., realizou-se no
Diário Oficiai, Seção III, de 21 de
maio de 1960, abrindo um prazo de
30 dias, dentro do qual era permitido a qualquer interessado apresentar oposição.
metro rndústria Wanta s. A., e
Sindicato de Aparelhos Elétricos e
Similares de São Paulo — No recurso interposto ao deferimento do pedido de privilégio de 'invenção para
fechamento para vasos, termo n9
47.055, de John, Oster Manufacturing Co. Fica retificado o seguinte
nem. A requerente atendeu a essa
exigência apresentando novas reivindicações (fls. 41 e 42). Se gue-se —
Aprovada a invenção, foram em seguida, puelicados no Diário Oficial
os referidos pontos característicos
(fls. 45) para efeito de oposição de
terceiros tc. etc.
REeXeNelDr.n.hcAo DE DESPAC/W
Gonçalves & Henrique, recorrendo
do despacho que indeferiu o termo
no 196.677, título Real Restaurante:
Tendo em vista o recurso interposto; e considerando as razões nele
expendidas, resolve, de acôrdo com
o art. 200, do Código da Propriedade
Industrial, reconsiderar o despacho
publicado no Diário Oficial (Seção
III), de 8 de abril de 1961, que Indeferiu o pedido do titulo Real Restaurante (termo n9 196.677), requerido
por Gonçalves & Henrique para o
efeito de conceder o registro nos termos do art. 117. n9 I do Código da
Propriedade Industrial,
Fábrica de Aparelhos e Material Ele_ trico Fame Lida, recorrendo do despacho que deferiu o termo n9 309.925
marca Flainex de Plamex Indústria
e Comércio S. A.
Tendo em vista o recurso interposto; e considerando as razões nele expendidas, resolve, de acôrdo com o
art. 200. de Código da Propriedade
Industrial, reconsiderar o despacho
publicado ne Diário Oficial (Seção
EU), de 21 dc outubro de 1960. que
Indeferiu o pedido da marca "Flainex" (termo no 309.925), requerida
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por Flamex Indústria e Comércio So- ca "Coruripe" (termo n9 357.2,48),
ciedade Anônima para o efeito de para o fim de conceder o registro reconceder o registro, com exclusão de querido.
"máquinas para cortar e* moer carAtlantis Brazil Ltda., recorrendo do
ne e legumes".
despacho que deferiu o termo número
358.034, marca -.Severa de AmânRafik Saadi & Cia., recorrendo do
despacho que deferiu o termo núme- cio Gomes da Silva.
Tendo 'em vista o recurso interro ' 319.957, marca Citylã de Malhaposto; e considerando que a marca
ri. Citylã Ltda.
Tendo em vista o recurso inter- registrando "Severa" constitui uma
posto; e copsiclerando as razões ne- imitação da marca de terceiro, noconhecida, "Sonora", posle expendidas, resolve de acôrdo com toriamente
êrro ou enganei, entre os
o art. 200 do Código da Propriedade sibilitando
Industrial, reconsiderar o despacho consumidoree; resolvo, de acôrdo com
o art. 200 do Código da Propriedade
publicado rio Diário Oficial' Seção [industrial
reconsiderar o despacho
III). de 10 de agôsto de 1961, que
mandou registrar o pedido da marca de 2 de julho de 1961, que mandou
registrar
a
referida marca para o
"Citylã" (termo n9 319.957);e'para
efeito de indeferir o pedido, de acôro fim de que seja aguardada a >olu- do
com o art. 95 n9 17 do Código.
ção do termo no 288.317.
Brothers Por Sunlight Limited, reMesbla S. A. recorrendo do deepa- correndo,
despacho que deferiu o
cho que deferiu o termo n9 354.123, termo n9do
358.749, marca Vimipro de
marca Mestra de eiestra Máquinas _Provim'
Para Estradas S. A., indústria e Co- Comércio.do Brasil S. A., Indústria e
mércio.
Tendo em vista o recurso interposTendo em vista o . recurso inter- to; e considerando que a marca reposto; e considerando que a marca gLstranda "Vimipro' reproduz a marregistrada "Mestra" se presta à con- ca já registrada de terceiros (Vim);
fusão com a de terceiro, já regis- resolvo de acôrdo com o art. 200, do
trada, Mesbla, notoriamente conheci- Código da Propriedade Industrial,
da; resolve, de acôrdo com o artigo reconsiderar o despacho de 23 de
200, do Código da Propriedade In- novembro de 1961, que mandou redustrial, reconsiderar o despacho de gistrar a referida marca para o efei4 de dezembro de 1981 que mandou to de, afinal, indeferir o pedido, nos
registrar a primeira das citadas mar- termos do art. 95, no 17 cio Código.
cas, para o fim de indeferir o pedido' N9 363,580 marca Net. de Indúsnos termos do art. 95, no 17° do Có- trias Químicas Taubaté S. A.
digo.
Tendo em vista as considerações
Perfumes Cinelândia Ltda., recor- expostas pela Divisão de Marcas; e
rendo do despacho que deferiu o ter- considerando que a denominação
mo n9 354.525, marca Canaa.n, de adotada não pode ser exclusiva de
ninguém, visto como representa uma
João Delia Sobrinho.
de peso que em certos proTendo em vista o recurso interpos- Indicação
to; e considerando as razões nele ex- dutos deve necessàriamente constar
do rótulo das mercedorlas; resolvo,
pendidas, resolvo, de acôrdo com o de
com o ,aft. 199 do Código
art. 200, do Código da Propriedade da acôrdo
Propriedade Industrial, d2consiIndustietal reconsiderar o despacho
o despacho de 5 de janeiro de
publicado no Diário Oficka (Seção derar
1962, que mandou registrar a marca
M), de 26 de- março de 1961, que denominada
"Net" (termo n 9 363.580)
deferiu o pedido da marca aCanan"
pelas Indústrias Químicas
(termo n9 354.525), requerida por requerido
Taubaté
S.
A.,
para o fim de indeJoão Dalle, Sobrinho, para o efeito de
o pedido, nos termos do ,artigo
confirmar o registro concedido, com ferir
95. ne 5 do citado Código.
exclusão de "sabão comum".
Movem Fabril S. A.. recorrendo do
Paulo Rolemberg Le.ssa de Albu- despacho que indeferiu o termo ne
querque, recorrendo do despacho que 372.513, marca Scala D'Oro.
indeferiu o termo n9 357.248, marca
Tendo em vista o recurso interposCoruripe.
to; e considerando que a marca reTendo em vista o recurso interpos- gistrada- em nada se parece ou se
to; e considerando que a marca re- confunde com a havida como Impegistrada se apresenta num conjunto ditiva: resolvo, de aeôrdo com o arbem distintivo; considerando que ne- tigo • 200 do adi o. n da Propriedade
nhum impedimento ocorre contra o Industrial, recuns l rl - rar o despacho
pretendido registro; resolvo de acôrdo publicado n 7 ,1 ^ ne vembro de 1961
com o art. 200, do Código da Proprie- que indeferiu o pedido da marca
dade Industrial, reconsiderar o des- "Scala d'Oro" (termo .e9 -372.513).
pacho publicado a 9 de agôsto de para o fim de afinal conceder o re1961 que indeferiu o pedido da mar- gistro.

Domingos Marques & Cia., recorrendo do despacho que indeferiu o
termo n9 373.270 marca Fides.
Tendo em vista o recurso interposto; e considerando que a marca registranda, embora parecida, não Se
presta contudo à confusão Com a
apontada, uma vez que esta última
se apresenta num conjunto emblemático bastante distinto; resolvo, de
acôrdo com o art. 200, do Código da
Propriedade Industrial, reconsiderar
o despactio publicado a 7 de novembro de 1961, que indeferiu o pedido
da marca "Moles" (termo n9 313210%
gpiasrtaroo. fim de conceder, afinal, o reRegle Nationol dos Usines Renault,
recorrendo do despacho que indeferiu o termo 374.680, marca Renalt.
Tendo em vista o recurso interposto; d considerando as razões nele
expostas pelas quais se verifica que
a marca registranda em nada colide
Com as apontadas; considerando que,
além disso, goza ela de larga notoriedade, aqui e no estrangeiro, sendo
de notar que figura no nome comer-`
cial da requerente, como elemento
distintivo; resolvo, de acôrdo com o
art. 200 do Código da Propriedade
Industrial, reconsiderar o despacho
de 7 de novembro de 1981, que indeferiu o pedido da marca "Renault"
(termo no 514.680), requerido pela
Reg in Nationale des Usines Renault,
para o fim de conceder o registro.
Laboratório Biopan Ltda., recorrendo do despacho que indeferiu o termo n9 376.889 marca Lebergut.
Tendo em vista o recurso interposto ;e considerando que a marca registranda, na conjunto forma uma
denominação arbitrária; resolvo, de
acôrdo com o art. 200. do Código da
Propriedade Industrial. reconsiderar
o despacho de 25 de outubro de 1961,
que indeferiu o pedido da marca "Lebergut" (termo n 9 376.889), para o
fim' de conceder o registro.
Indústria de Calçados Kebelo Limitada, recorrendo do despacho que
indeferiu o termo n 9 377.882, marco Kebelo.
Tendo em vista o recurso interposto: .e considerando que a marca registranda, no conjunto, tal corno se
anre.enta, constitui uma denominaçâo arbitrária; resolvo, de acôrdo com
oI art. 200. do Código da Pronriedede
ndustrial. • reconsiderar o despacho
de 13 de novembro de 1961, que Indeferiu a marca "Kebelo" (termo ne
377.822), para o fim de Afinal conceder o regista:.
Em 8 de fevereiro de 1962. — Clovis Costa Rodrigues Diretor-Geral.
Divisão. de Patentes
EXPEDIENTE, DO DIRETOR
Dia 12 de fevereiro de 1962
Notificaçito
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
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As Repartições Públicas
'deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diúriamente, até
15. horas, exceto aos- sábados,,
qua-lida deverão fazê-lo até , às
11,30 horas,
- As reclawações pertinentes à matéria relribuida, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seçiin de Redação, das
O às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgiips oficiais.
- Os originais deverlio'ser
'dactilografados e aulenlieados,
ressalvadas, por quem de direilo, 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 ~pensas - sem
aviso prévio. •
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na

número 4.048 de 29 de dezembro de.
1961 e mais dez dias para eventua i s juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam mitificados os requerènira abaixo mencionados a comparecer
a èste Departamento, a fim, de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes à expedição dos respectivos . certificados dentro do prato de sessenta
'dias - na forma do parágrafo único
do artigo .134 do Código da Prop.ziedado Industrial.
Ruam detcridos os seguintes pedidos
de Patentes- de Privilégio de , Invenção
em face do Laudo Técnico
N 9 56.691 Processo c máquina
para obter superfícies lisas em corpos
compridos de madeira - Lápis Johann
?abe r Limitada.
N" 89.902 - Processo e aparelho
ap:• rfeiçoados para a manufatura de
papel papelão ou produto fibroso semelhante - St. Anne's Board MiltCo
Limited.
90.222 -- Nélvos policondemsados formadores de fibras e de películas
e sua preparação - GeVaert Photo
Pruducten N. V.
N' 93.152 -- Processo para a preparação de metais alcalinos de alto
poder reativo. - Snia Viscosa .Societa
Nazionale Indústria Aoplicatio Viscosa.
N 9 95.202 - Processo para preparar polimeros lineares insaturados com
elevado peso molecular - Monteentini Societa Generaie Per E.' Indústria
Mineraria e Chimica.
N 9 100.881 -- Aperfeiçoamentos em
relativos a lâmpadas elétricas incandescenes N. V. Phillips GlocilampenLbrieken.
N' 102.193 - Fios de fibras de vidro e composições usadas na fabricação dos mesmos - Osvens Corning
Fibcrglas Cor"
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ASSINATURAS
BEPARTIÇõES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e interior:
Cápital e interior:
•
600,00 Semestre . . . Cr$
Semestre . . . Cr$
450,00
.4no
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$
900.00
Exterior:
Eiterior:
Cr$ 1.300,00 Ano
Ano
Cr$ 1.000,00
parte superier do endereço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês • e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

N" ,103,711 - Processa para . a fabricação de anáno diais alifaticos insaturados - Ciba Societe Anonyme.
N° 103.762 - - Aperfeiçoamento em
permutador de Calor e iitetodo de fabricação General Eletric Co.
N 9-103.841 - Câmara c inemtogrifica para a produção. de . cenas-panoramicas Toá F. Smith e Rowe E.
Carney Jr.
N o 103.353 - Nôvo processo para
a redução continua de minérios de fer..
ro pulverulentos e forno rotativo aperfeiçoado para . , realizá-lo Companhia
Siderúrgica Belgo Mineira.
N.' 104.631 - Aperfeiçoamento em
ou relativo a herbicidas para destruir
ervas daninas monocoriiedoncas mais
particularmente aveia brava - N. V.
•
Philips Glocilampenfabrieken.
N 9 104.841 - Nõvo dispositivo para. aquecimento de gases liquidos e secagem de sólidos - Viktor Proko-powts-ch .
Foram deferidos OS $429zziritcs pedidos
de Patente de Motilio de Utilidade em
'face do Laudo Técnico
Nõvo fecho para malN' 87.601
çados - Milton Brásiliense Pires
. N': 100.791 - Nóvo tipo de maçatico de corte -- José Capaccioli e J.
Diniz Correa.
N° 101.301' - Nóvo tipo de refdNraç'ão por meio de absorção - 1.111,4
Arzabe de Alarcon.
N 9 102.101 - Nôvo plug - Sociedade Anônima de Materiais Elétricos
Same.
•
N 9 102.131 Enxugador móvel' e
poi• tf.til para fins de secar roupa montado sare banheiras ou qualauce ou.
Salvador Pujais Sabate e
tro lugar
Viviart Palhano Paia-

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

- As- Repartições Públicas
cingir-se-ão ás assinaturas
émuais renovadas até 28 je
fevereiro de. 'cada ano e às
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos eompetentes.
- 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
Te.soureiro dõ- Departamento
de Imprensa Nacional.
•
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ata da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao des-conto indicado, deverá provar
esta condição no ato 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.

No 103.061 - Aparelho de
Voam def e ridOs os seguintes 'pedido&
de Patentes de Desenho ou Moddo _perfuração Schlumboraer Well
_cm face do Laudo Técnico Suryeying Corp.
.N" 105.613 - Néevo tipo .de supor..
te protetor de chapéus - gr/andá
Scarannissa.
'IN' 106.55/ - Nôvo e original modélo de lavador automático para 'cdpos
c similares - Ab:r Magid.
. N" 111.921 -- êlôvo e original' moclèlo de balança - Max lowenstein Sociedade Anónima 'Fábrica Aliança. de
.
Arteatos de Metais.

Foi indeferido o seguinte pedido
de patente de desenho ou modelo
industrial em face do laudo
técnico
N.° 115..941 - Nõvo modélo de
extintor ode incêndio portátil Dias Garcia Importadora S. A.

Foram indeferidos os seguintes pedidos de patente de modelo
de utilidade, enz lace do laudo
For• :nt indeferidos as seguintes pedidas
técnico
de Patentes de Privilégio de Invenção
em face do Laudo Técnico

N' 41.553 - Aperfeiçoamentos em
Fogões a óleo aesel - Antonio Paffilio de Maio.
•
N9 73.559 - Inibição de desen'volvintento microbiológico e racerveja The F. Ci M. Schaeer B.-ewing Co.
N' 83.642 - Nova almotolia Carlos Pereira de Almeida.
1\19 92.492 - Aperfeiçoamentos em
preservat¡vos de borracha -- Shigeru
Yantashya.
N° 94.192 - Dispositivo para ligação ou fixação de vergalhões - 'Lourival Santos.
•Nti 96.161 - - Aperfeiçoatnentos em
peças de ccrâmida para frisos - Oxicret Companhia Brasileira de Concretos de alta resistência.
N.o 101.181 - Molas Helicoidais

Felisbino Costa.
N.o 100.281 Aperfeiçoamentos em coifas- para fogão - Tarsis Octavio da Costa.
N.° 101.531 Aparelho Aperfeiçoado regulador do consuriao de
combustível em motores a expioMarkus S.' A. Indústria e
Comércio.

so

N.o 71.551 - Uma nova câmara
de iluminação oculta para exposição de motivos luminosos - Hans
Drobitsch.
N.o 88.171 - Taco para assoalhos - Fernando Rodrigues Corrêa.
N.o 89.031 -- Bomba manual
com válvulas, acionada por. uma.
texiga ou pera plástica - GIOvanni de Vita.
NP 94.672 .- Novas disposições
construtivas em saltos para calçados relia- Lecce e Campa-nele Bartolomeu. • N.o. 95.361 - Neivo tipo de couraça para proteção dos pés dos
trabalhadoes em indústrias pesadas - Francisco Amaciei.
N.o 97.911 - Um protetor higiênico para vaso ou sob tampa de
vaso .sanitário - Ernesto Augusto Paro.
N.o 101.573 - Um Uivo tipa
de churrasqueira - 'John Wilson
da Costa.
N.o 101.942 - Nôvo presilha
para prender ferrammtas, moldes
e gabaritos em máquinas operatrizes
Estevão Fenz.

•
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• N.° 102.552 Ponteiras luminosas para árvores de Natal Garmen Flori.
N.° 105.142 - Modêlo de barril
Confeccionado cai madeira de
nela de sassafras - José Vieira
e Eugenii: Cvdrigues de Souza.
• NP 105.451 - Original modèlo
Peter, Mordevisor indicativo
' ris e Elèna Gelenczey de Morris.

a-

Exigências

'NP, 91,022 - •Rohom & Haas
Co. - Satisfaça exigência.
N o 105.603 - Nóvo tipo ,de matriz para macarrão - Antonio
Castino e Mario Castino Satisfaça exigência.
NP 120.413 - Elyo Paniago
lela - Satisfaça exigência
N.° 125.453 - Oswaldo Azoni
Monteiro Pinho - Satisfaça exigência.
Diversos

N. o 105.383 - Zelzer & CO.
Arquive-se.
N.° 313.722 - Ernesto Constante Fredelco UllrichArquive
- se.
N.° 124.961
Laurindo Domingues - Arquive-se.
NP 125.161 - S. A. Laboratório .Americano - Ar q uive-se. •
Divisão de Privilégio

de Invenção
EXPEDIENTE DO -DIRETOR
.. Dia 12 de fevereiro de 1962
Exigèneins
N.0 81.490 - Otto Felts de la
Rocei]. - Satisfaça exigência.

NP 104.827 - Ciba Societé
Anonyme - Satisfaça _exigência.
Ns. 128.574 - 128.575 --Ricar-

do Talenti - Satisfaça exigência.
N.o 128.558.- - HendrIkus Hartman e Henri Lodesvijk - Satisfa-

ça exigência.
NP 66.143 Warner .Lambert
Pharmaceutical Co - Satisfaça
exigência.
NP 79.991 - International Bu3111e3S Machines Corp. - Satisfaça exigência.
No 83.465 - Vidros Coring Brasil S. A. - Satisfaça exigência.

N.° 86.963 - Scripto Inc.
•.Satisfaça exigência.

No 90.052 - FoOd Machinery

And Cherrácal Corp. - Satisfaça
exigência,
¡q .° 90.647 - Ditto Incorporated
- Satisfaça exigência.NP 91.188
Chas. Pfizer & CO.

Inc. - Satisfaça exigência.
N.0. 91.392 .- 1'. Hoffmann La

Roche & Cie. •S. A. (F. Hoffmann'La. Rache & Co. Akt/enge-

sellschaftl -- Satisfaça exigência.
N.o 92.036 - Instituto Sierote!*apico Milanóse Serafino Belfantl
.- Satisfaça exigência.
N.o 92.165 - F. Hoffmann La
Rociar! & Cie. S. A. (F. Hoffmann La itoche &. Co. Aktienge• .-,ellschaft)
Satisfaça exigência.
Gtly Raymond
N• o 92.553
Donot - Satisfaça exigência. •
N.0 93.323 - The OH Shale
Corp. - Satisfaça exigência.
.
N. o , 93.421
Aseptic Food Filiers.
- Satisfaça exigência.

93. 615
Societê -D'Etudes
Chliniques Pour L'IIndustrie et
L'Agriculture.
Satisfaça exigência.
N.o 94.048 - Mariano De Poli
- tifç g exionclak.

Fevereiro de 1962 619

N. 69.948 - Monroe Auto Equip- N. 100.436 - Badische
b
ment Company - Cumpra a exigAn- Soda Fabrik AktiefigelLschaft
cia técnica.
Atenda o Serviço de Publicidade.
N. 92.075 - DOrval Soares PinheiN9 100..531 - The Welleome
ro e.Victor Haien - -Cumpra a exi- dation Litnited - Atenda o Serviço
• de Publicidade.
.
gência.
N. 92.864 - Sinclair OU & Gás
N. 100.537 - Asta Werke AktienCompany - Atenda o Serviço de Pu- geselischaft Cheiniche Fabrik
Atenda o Serviço . de Publicidade.
blicidade.
Makhtsavei Israel .N: 93.628
N. 100.602 - Uclaf •-• Atenda o
Atenda o Serviço de Publicidade.
Serviço de Publicidade.
N: 97.240 C.I.S.E. Centro InN. 100.640 - American Cyanainal
formazioni Studi Esperienze S.r.L. - Company - Atenda o Serviço de Publicidade.
Mantenho a exigência.N. 100.643 - Ciba Sociéte AnonyN, 98.491 - Ciba Seciéte Anonyme - Atenda o Serviço de Publi- me - Atenda o Serviço de Publicidade.
cidade.
N. 100.665 - F. Hoffmann La Ro• N. • 98.510 - Universal Oil Products C'ompany - Atenda o Serviço che & Cie, S.A. - Atenda o Serviço
de Publicidade.
de Publicidade.
N. 100.692 - E.T. Du Pont de NeN. 98.637 - Rohm & Haas Company - Atenda o Serviço de Publi- mours And. Company - Atenda o
Serviço de Publicidade.
cidade.
N. 100.693 - Smith Kline &
N. 99.004 - Olin Mathieson et-emical Corporation - Atenda o Ser- French Laboratories - Atenda o Serviço de Publicidade.
viço de Publicidade.
N. 100.700 - E.I. Du Pont de Neo N. 99.055 - Sociéte des Usines mours
And. Company - Atenda o
Ciiimiques Rohne Poulenc - Atendo
Serviço de Publicidade.
o Serviço de Publicidade.
101.221 - Sury Anton - AtenN. 99.110 - J.R. Gei gS A . G. - daN.
o Serviço de Publicidade.
Atenda o Serviço de Publicidade.
N. 101.266 - F. HOffmann La RoN. 99.:.72 - Ciba Sociéte Anonymo che & Cie. Sociéte Anonyine - Aten- Atenda o Servieg de Publicidade. da o Serviço de Publicidade.
. N. 9g .774 - cibir Sociéte Anonyme N. 101.3i.- Ciba Sociéte Anony- Atenda o Serviço de Publicidade. me Atenda o Serviço de PubliciN. 99.278 - Kalle & Co. Aktienge- dade.
selIschaei, - Atenda o Serviço de PuN. 101.377 - Eli Lilly And. Confblicidade.
pany - Atenda o Serviço de PubliN. 99.298 - Rohm & Ruas Compa- cidade.
ny - Atenda o Serviço de PubliciN. 101.392 .- Socléte Des Usines
Chirniques Rhone Poulene. - Atenda
dade.
N. 99.332 - Socite des Usines o Serviço de Publicidade.
Chindques Rhone Poulenc - Atendi
N. 101.409 - J.R. Geige A.G. Atenda o Serviço de Publicidade.
o Servieo de Publicidade.
N9 93.348 - Les Laboratoires FranN. 101.437 - P. Hoffmann La Boçoais de Chimlotherapie - "Atenda o che ,& Cie. Soeléte Anonytne - Atenda o Serviço de Publicidade.
Serviço de Publicidade.
N. 101.439 - P. Hoffmann La RoN. 99.352 - Sociéte des Usines
CitimiqUes Ftlione Poulenc - Atenda che & Cie. Sociéte Anonyme - Atenda o ' Serviço de Publicidade.
o Serviço de Publicidade.
N. i0i.440 - Bergwerksverband
N. 99.408 - Sneiéte-des usines
N.o 106.390 - Bendix Aviation ebbniques
Rhone Poulenc - Atenda Zur Venvertung Von Schutzrechten
Corp. , - Satisfaça exigência.
Der Itohlentechnik G.M.B.H. o Serviço de Publicidade,.
NP 106.512 - United States N. 99.468 - Merck & Co. Inc. - Atenda o Serviço de Publicidade.
Steel Corp. --•Satisfaça exigên- Atenda
N. 101.489 -Compagnie Fran.
o Serviço de Publicidade.
cia.
N. 99.470 - Merek 8: Co. Inc. • - çaise der, Matieres Colorantes N? 106.688 - V(r hitin 'Machine Atenda o Serviço de Publicidade:
Atenda o erviçO de Publicidade.
N. 101.548 - Time Lubrizol CorpoN. 99.482 - American Cyanamld
Works - Satisfaça exigência.
Atenda o Serviço de Pu- ration - Atenda o Serviço * de PubliN.° 106.311 - International Bu- Company
cidade.
siness Machines Corp. - Satisfa- blicidade.
N. 101.565 - The' 13:xidford Dyres'
N. 99.587 - Earbenfahriken P.ayer Association
ça exigência.
Limited - Atenda o SerN.° 107.012 - Heti Helicopter Aktiengeselischaft - Atenda, o Ser- viço de Publicidade.
viço
de
Publicidade,
.
Corp. - Satisfaça exigência.
N. 101.669 - Les Laboratoirta
99.725 - Ciba Sociéte Anonyme Français
de Chimiotherapie - AtenN.° 108.029 - Becton Dickinson - N.Atenda
o Serviço de Publicidade. da o Serviço
de .Publicidade.
Indústrias Cirúrgicas S. A. - Sa- N. 99.726 - Ciba Sociéte Anonynic
N. 101.671 - Les Laboratoircs
tisfaça exigência.
.
- Atenda O Serviço de Publicidade
de Chimiotherapie - AtenN.° 108.062 - American Cyana- N. 99.790 - Farbenfabriken Bayer Français
da o Serviço de Publicidade.
Aktiengeselischaft.
mid Co. - Satisfaça exigência.
N. 101.674 - Sandoz S.A. N.° 109.786 - Pleno Esponja N9 99.793
Hércules S.A. 2'ábrica sente clichê.
cliché.
de Tolheres - Atenda o Serviço
S. A. -Satisfaça exigência:N.
101.684
- Studiengesellschaft
N.° 110.071 - Permanent Filter Publicidade.
N. 99.797 - Sociéte (les Usines Kohle Mil Beschrankter HaftUng C,orp. - Satisfaça exigência.
o Serviço de Publicidade.
Chimiques Rhone Poulene.: - Atenda Atenda
N. 101.725 - Parke Davis & ComN.° 14.332 - American Cyana- o Serviço de Publicidade.
pany - Atenda o Serviço de Publiinid Co. - Satisfaça .exigência.
N. 99.812
- Les La'aors toire-s
N.° 127.095 - Cia. Brasileira Français de Chimiotherapie - Atenda cidade.
N. 101.756 - Olin Mathieson
de Cartuchos - Satisfaça exi- o Serviço de Publicidade.
mica' Corporation -- Atenda, o Sergência.
N. 99.849 - Takeda Pharmacouti- viço de Publicidade.
cal Industries Ltd. - Atenda o SerN. 101.882 - Olin Ma.thieson alie.
Krigéeeigs.
viço de Publicidade. •
:nical Corporation - Atenda o Ser•
N:.
99.889
Howard
Smith
Paper
viço
de Publicidade_
General Electric Company - ceiosiçã.o ao TÉ•.• rino n.0 110.487 - Privi- Mins Limited - Atenda o Serviço -de
legio d e Olve.nção - Para Novas Dis- Publicidade.
N. 100.270 - Les ,Laboratoires
posições em Anteparos *Refletores Francais
Seção de Interferência
de Chindotherapie - 21,tenAplicável em Liimpada.s de Iluminada
o
Serviço
de
Publicidade.
ção - Notifique-se o opoente para
EXPEDIENTE DO DIRETOR,
Sociéte des Usines
N. 109.325
prestar esclarecimentos quanto ao nu- .Chimiques
Poulenc - Atenda
mero do térrno.
- o Serviço deRhone
Dia 12 de fevereiro de 1962
Publicidade.
N. 54.594 - Labora141 io .Ca piVa roi N9 100.375 - Columbia.n Carbon
Notificação
Lida. Atenda-os' - Publicidade. Company - Atenda a Serviço de PuComércio
N. 80.233 - indústria e
Uma vez decorrido o prazo de ,reblicidade.
Luiz XV S.A. - Cumpra. a exigên- N. 100.397 - F. HOffirtann La no- curso previsto pelo artigo 14 da 14
cia.
che 84 Cie. S.A. - Atenda o Serviço I1.° 4.048 de 20-12-61 e mais Dez Dias
José Comes Pere!re. - de Publicidade.
- para eventuais juntadas de recurN. 80.844
N. 100.397 - F. Hoffmann 1,0. no- sos, e do mesmo riflo se tendo valido
Atrnda o Serviço de Publicidade.
N. 89.930 - Aktiebola get Atvida- che & Cie. S.A. - Atenda o Serviço nenhum interessado, ficam notifica-1
•
y1. Publicidade.,
iZtuttuiri aintço....111Elei2neki•
berg Pacit - Atenda o 5. Publicidade,.

N.0 24.402 - United States of
America - Satisfaça exigência.
N.o 96.410 - Scripto Inc. Satisfaça exigência.
N o 94.579 - Merck. & Co. Inc.
- Satisfaça exigência.
N.o 94.854 - F. Hoffmann La
Roche & Cie. S. A. (F. Hoffmann La Roche & Co. Aktiengesellschaft) - Satisfaça exigência.
N.o 96.408 - Scripto Inc. Satisfaça exigência.
N. o 96.479 - Scripto Inc. .Satisfaça exigência.
N.° 98.395 - The Ohio Brass
Co. - Satisfaça exigência.
N. o 100.757 - The Melou Machine & Encineering Co. -- Satisfaça exigência.
N. o 101.810 - International Business Machines Corp. - Satisfaça exigência.
N.o 102.222 - Phillips Petroleum Co. - Satisfaça exigência.
N. o 102.749 - James Martin Satisfaça exigência.
N. o 103.274_ - Phillips retroleum Co. - Satisfaça exigência.
NP 104.471 - Arthur C. Barr
- Satisfaça exigência.
'•
N. o 104.549 - p hillips Petroleum Co. - Satisfaça exigência.
N.0 105.831 - Jesus Ruiz Dei
Castillo - Satisfaça exigência.
N. o 105.893 - Union Carbide
Corp. - Satisfaça exigência.
N.o. 105.990 - Societé Des Forges et Ateliers Du Creusot. --, Satisfaça exigência.
NP 106.066 - Pittsburgh Pinte
Class Co. -; Satisfaça exigência.
N. o 106.092 - The Goodyear
Tire & Rubber Co.' - Satisfaça
•
exigência.
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NP 517.342 - Gráfica Golds.!,
chmidt S. A. - Aguarde o prazo.,
N.o 517.510 - Escritório Téc.*.
nico Ramos de Azevedo Enge-.
nnaria Arquitetura Construçõesc
Severo e Villares S. A. .- Aguarde o prazo.
NP 518.716 - Vicente A. Novelino - Aguarde o prazo.
N.o 521.998 - Pachiney Compagnie de . Produfts Chimiquea
Et Eiectro Metal/urgiques
Aguarde o prazo.
NP 522.002 - Aluminiuta.
Français - Aguarde o prazo.
NP 522.004 - Aluminium
Français - Aguarde o prazo -a
Republicado. .
-,N.° 522.433 - Cocito Irnaãoa
Técnica e Comercial 8, A. --a
Aguarde o prazo.
N.o 522.434 - Cocito irrnãoa
Técnica e Comercial S. A.
Aguarde-se o prazo
N.o 522.638
- Frigorificq
Wilson do Brasil - Aguarde a
prazo.
NP 522.639
Usina Açucar
reira de Cillo
A. - Aguarde
o prazo.
- N.o 522.640 - Usina Açüta,reina de Chio S. A. - Aguarde-se o prazo. '
NP 522.707 - Usina Agua,.
relia de Chio S. A..- Aguarde-se o prazo.
NP 523.100 - EuCatex S. , A.,.
Indúspria e Comércio -- 'Aguardp
o prazo. •
NP 524.313 - Laboratório
Alvim & Freitas S. A. - Aguarde o prazo - Republicado.
N.° 524.997 - Dental Evang
Ltda. - Aguarde o prazo:
NP 525.328 - Martins, Irmão
& Cia. - Aguarde o prazo.
N.o 525.959 - Bruno Messina,
como registro novo ficando o - Aguarde o prazo.
prazo a contar desta data 'em
diante e apresente novos exem- Foram prorrogados os seguinte
plares sem referência a prorro- pedidos de marcas
.3,
gação.
N.o 394.918 - Banamalt
N.o 421.816 - Mario Muniz
Barbosa - Aguarde -se a solução classe 42 - de Indústrias Frand01,
do Amaral S. A.
do pedido de transferncia.
N.o 441.140 - Heliolacque aaa
NP 506.079 - Almeida, Amaral
classe 1 - de Casa Helios S. A.
Ltda. - Aguarde o prazo.
NP 508.278 - Companhia Ta- Tintas e Vernizes.
NP 446.788 - Rádio - classe
moyo de Hotéis - Aguarde o
prazo.
11 - de Indústrias Santos AzeiNP 508.279 - Companhia Ta- vedo Ltda. - Retificando-se tk
moyo de Hotéis - Aguarde o data para 6-11-50.
N.° 448.721 - Estudiosos -30
prazo.
N.o 508.506 - Piratininga Com- classe 38 •-- de Cia. Ernesto dg
panhia Nacional de Seguros Carvalho Indústria e Comérc.!
.
Gerais e Acidentes do Trabalho "Ercar'".

N. 524.849 - Polirnex Importação
N. 514.062 - Impermeabilisadora
dos a comparecer a éste Departamento a fim, de efetuarerg o paga- Retracua Ltda. - cumpra a exigência. e- Exportação Ltda. - cumpra a exiMento da taxa final concernente a
N. 514.063 - Impermeabilizadora gência
expedição dos respectivos certificados Retracua Ltda. -''cumpra á exigência.
N. 524.885 - Rio Gráfica e Edidentro do prazo de Sessenta Dias tora
Ltda. - cumpra a exigência.
N.
514.670
Mário
São
Thiago
na forma cio parágrafo único do arN. 524.913 - Produtos de Beleza
cumpra a exigência.
tigo 134 do Código da Propriedade - N.
515.101 - Borbonite S.A. In- Curley Ltda. - cumpra a exigência.
Industrial.
N. 524.928 --- Companhia de Caldústria da Borracha - Cumpra a exi- Foram deferidas os seguintes pe- gência.
çados
Presidente - cumpra a exigêndidos de marcas
N. 515.541 - Vasco Barros Morà'es cia.
N. 344.046 - Kremalina - Labo- - cumpra a exigência.
N. 524.982 - Confecções e Teciratório Ultraquimica Ltda. - classe
N. 516.410 - Tecidos A. Ribeiro dos Cotia Ltda. - cumpra a exigência.
48 (substituindo-se gemina por cos- S.A. - cumpra 'a exigência.
N. 525.018 - Angelo Zugliani mético).
N. 516.838 - Construtora -Veraruar cumpra a exigência.
N. 348.919 - Ypirangatex - FiaN. 525.028 - Fiação São Manoel
ção Tecelagem e Estamparia Ypiran- Ltda. - cumpra a exigência.
N. 517.306 - FTA fundição Téc- S.A. - cumpra a exigência.
ga Jafet S.A. - classe 23.
nica de Alumínio S.A. - cumpra a
N. 525.035 - Adolpho Mayer
'
Foram indeferidos os seguintes
exigência.
cumpra a exigência.
pedidos de frase de propaganda
Fio Bril Indústria -de
N. 517.313
N. 525.039 - Moyses \Rosenthal N. 345.419 - Hellogás Suprimento
cumpra a exigência.
Automático Heliogás S.A. Comér- Jersey Ltda. - cumpra a exigência.
N. 517.318 - G. Lunardelli
N. 525.092 - Sebastião Nogueira
cio e Indústria - classe 47 - (artiAgricultura Comércio Exportação - - cumpra a exigência.
go 125 n. 2 do Código) cumpra a exigência.
N. 525.162- Isaac Jackson Soris
çado.
N. 345.421 - Hellogás Entrega
N. 517.319 - G. Lunardelli S.A. (Fasteners) Limited - cumpra a exiSistemática - Heliogás S.A. Comér- Agricultura Comércio Exportação - gência.
cio e Indústria -- classe 47 - (arti- cumpra a exigência.
N. 525.190 - Tanoeiro Indústria e
go 125 n. 2 do Código) - RepubliN. 517.727 - Fábrica de Calçados Comércio de Vasilhames Ltda. cado.
Monroe Ltda. - cumpra s exigência. cumpra a exigência.
••
"' Exigências
' N. 518.037 - Impoitadora,e ExN.o 525.333 - Indústrias Gessy
Felippe Permeei portadora Indústria e Comércio Sabia La y er S. A. - Cumpra a exiN. 385.243
Ltda. - apresente poçuração e. aguar- gência.
'Cagno - Satisfaça exigência.
de prazo.
NP 525.359 - Usropa S. A.
'Diversos
Carlini
Filho - Exportação. Importação e :lepraN. 518.205
Union Carbide Corp - No pedido cumpra a exigência.
sentações - Cumpra a exigência.
de regularização de certificado na
N.. 518.207 - Socrol Sociedade
retiN.° 525.549 - Roberto MaFaça
se
a
marca n. 255.025 Recuperadora de °Idos Ltda., - cumficação no processo livro e certifi- pra a exigência. rinho
Cumpra a exigência.
cado.
N.°
525,692
- 525.693 N. 518.751 - Testi! Kyrillos S.A..
N. 232.575 - Robert Bosch GMBH
525.694
525.695 - 525.696 Faça-se a apostila conforme pare- Fábrica Santa Edwiges - cumpra a 525.697 - 525.698 - 525.699 - exigência.
cer da Divisão Jurídica.
N. 519.752 - Galli Indústria e Co- 525.700 - 525.701 - 525.702 N. 275.218 - Robert Bosch GMBH
- .Faça-se apdStilc, conforme parecer mércio Ltda. Is- aguarde o prazo e Kibon S. A. Indústrias Alimentícias
Preste esclarecimentos.
da Divisão Jurídica.
complete a taxa.
N. 275.219 - Robert Bosch GMBH
N. 520.055 - Companhia Textil.
Diversos
- Faça-se apostila conforme parecer
- Indianópolis - cumpra a exigência.
da Divisão JUridiCa:
NP 383.729 - José Augusto dos
N. 520.467 - Cima Companhia InN. 345.514 - Textil Piratininga
dustrial de Material Automobilístico Santos Filho - Dê-se andamento
S.A. - Aguarde-se.

-

•

S.

Ltda. -- cumpra a exigência.
N. 520.786 Ambiente Indústria e
Comércio de Móveis S.A. - cumpra
Seção de Prorrogação
a exigência.
Expediente do Diretor
N..520.881 - M. S. Almeida
Cia. Lida. - cumpra a exigência.
Dia 12 de Fevereiro de 1962
, N. 521.470 - Cinzano Ltda. Exigências
cumpra a exigência.
N. 521.599 - Transportadora TaN. 324.040 - Afonso - Dimerlo e
Anathildes- Moreira Dimano - Aristi- moio Ltda. - apresente procuração des Ferraz Moreira - Arlindo Ferraz aguarde o prazo.
N. 521.932 Moinho Fanucchi
Moreira - Arma Ferraz Moreira
Aloysio de Almeida Britto e Adolphina Companhia Brasileira, de Moagem Moreira Britto - Gabriel Haber - cumpra a exigência. •
N. 522.649 - Condomínio do EdiArnabilr a Moreira Haber - cumpra a fício
Idealignus - cumpra a exigência.
exigência.
N. 523.009_--- Jorge Nicolau 6 IrN. 430.106 - Conterma Construto- cumpra- a exigência.
ra Industrial e Termotecnica Ltda. - mãos
N. 523.194 - Panobra S.A. Cocumpra a exigência.
N. 430.655 - Condomínio do Edt. mércio e Indústria - cumpra a exi- - Aguarde o prazo.
N.° 459.336 - Adega do Bre.
Nd 5.100.521 - M. E. I. R. - classes 41 - 42 - 43 fldo Jabaquara - prontova a alteração gência.
N. 523.195'- Panobras S.A. Co- A. Materiais de Engenharia e Irmãos Chiappetta Ltda - Ratida firma no registro anterior.
N. 506.366 - Casa do Asfalto Li- mércio e Indústria - cumpra a exigên- Instrumentos -Reproduções e ficando-se a data para 20-11";
cia.
Ampliações S. A.' - Aguarde o - NP 472.185-, Rupi - clasap
ninada - cumpra a exigência.
N. 523.888 - Bourjois Societé Ano- prazo.
N. 507.554 -Confides Contabili46 - de Companhia Fly Toxdade, Fisco e Administração Ltda. - nyme - cumpra a exigência.
N.o
510.574
Cervejaria
Mãe Brasil S. A.
N. 524.013 - Fábrica Produtos Preta S. A. - Aguarde o prazo.
'Cutnpra a exigência.
N.o 473.489 - Emblemática
N. 509.536 - Richardson Merrell Lavex para Indústrias Lavanderias Liclasse 8 - de Indústrias FilizoIX
N.o
510.887
Companhia
Paucumpra a exigência.
- mitada.
Inc. - cumpra a exigência.
N. 524.061 - Estabelecimento Me- lista de Louça Esmaltado. - S. A.
N. 510.36d - Móveis Miele S.A.
. NP 484.219 - Companhpà
cânico Tupan S.A. - cumpra a exi- Aguarde o prato.
•
- cumpra a exigência.
N.o 512.258 - Sociedade Anô- Textil Brasileira - classe 23
gência.
N. 511.450 -'Laboratório Químico
N. 524.118 - Perfumaria Ambra nima Lovél - Aguarde `a prazo. para Floresta.
Farmacêutico Alfredo de Carvalho LiN.° 492.667 - Promessa --Á
-NP 513.546 - Alfredo B. Cury
Ltda.
- cumpra a exigência.
mitada - Dê-se andamento como reclasse 46 - de Myrurgia S. A.:&
Cia.
Ltda.
Aguarde
o
prazo.
N.
524.157
Companhia
Cervejagistro nós/o, ficando o prazo a contar
N.° 494.773 - lo - classe 31;
NP 16.152 -- Companhia Indesta data em diante - cumpra a exi, ria Brahma - cumpra a exigência.
de Eládio da Silva Nunes.
dustrial
e
Celulose
e
Papel
fr•-•
N. 524.158 ,- Companhia
Cerva.
Onda.
"
-No 499.416 - Autorizado • -2
N. 511.84' - Química ;lema Li- jaria Brahma - cumpra a exigência. Guaiba - Aguarde o prazo.
aT.0 517.305 - Nage Achcar - classe 48 - de Perfumaria 'RO
N. 524.203 - Brogasil Ltda. mitada -• cumpra a exigência.
mos Ltda.
Aguarde
o prazo.
.1
cumpra
a
exIgência.
N. 512.405 - Indústrias Textis CaN. 524.551 - kibon S.A. (Indtke- N.o 517.3-22 - Textil Industrial N.° 50/.74i; - Diana -- clasap
rone S.A. - cumpra a exigência.
N. 513.321 - N. Araújo 6 Cie. tr,ies Alimentleiaa) - cumpra a ext., Meti & BOIL E. A. - Aguarde 36 - de Companhia Calçado,'
Fox.
O prazo.
Ltch!. - cumpra a exigénela.

•
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ta,
1510 502.425 - Anticoli Oroveri N.° 522.879 -- Tilineaixed da& N.° 525.184 -- 04anorie
classe 3 - de Laboratórios te 36 - de Trubenizing Peacess e..or- 1 - de Produtos Químico,. Ciba S.A..
•

oura Brasil Orlando Rangel
. A. - Retificando-se a data
ara 21-5-52 - Republicado.
N.o 502.854 - Dermatonycol tgi asse 3 *-- de Laboratório Brasikleiro de Chlmiografia Produtos
iliabrapla S. A. - Retificando-se
da' data, para 3-6-52.
N.° 502.856 - Rico - classe
48 - de Costa Narcizo .& ComIpanhia Ltda. - Retificando-se
,y+, data para 3-6-52.
J: N.° 504.168 - Fábrica Santa
yirginia - classes 22 - 23 Ide Textil Assad Abdalla 5, A.
N.o 504.752 .-:- Sanargyl Classe 3 - de Laboratórios Moura
13rasil Orlando Rangel .S. A.
.htificando-se a data para 14-7
kie 1952.
• N.o 5100.245 - Vanadiol o
Fortificante que Fortifica • lasse 42 -. de Laboratório Quipico - Farmacêutico Voros Ltda.
- Retificando-se a data para

20-9-51.

N. o 510.216 - Vanadio1 o For',1.,ificante que Fortifica - classe
• 1 - de Laboratório Químico
. armacêutico Voros Ltda. - Retificando-se a data para 20-9-51.
• N. o 510.988 - 1-lammermill ' classe 38 - de - Mammermill
Paper Company.
N.o 51.1.483 - Bolivar - classe
78 - de Companhia de Cigarros
.Souza cruz.
.
N. o 312.894 - Colegial -

classe 48 - de Casa Granado,
Laboratórios, Farmácias e Drogarias Ltda.
• N.° 512.895 - Salome - classe 3
e.. de Fernando MU° ou Reginaldo
Mello.
• "R° 512.896 •- Salomé - classe 48
e- de Casa Granado, Laboratórios Far.
teádas e Drogarias Ltda.
N.° 514.593 - Manguinhos - elas5e 2 - de Produtos Vetet:nários Mansinhos Litia.
N.' 516.182 - Wabco - classe 31
r- de Westingliouse Air 13rake Company.
N.° 51(5.423 -. Glucose a Fonte
Yital da Sailde - classe 23 - de. Re..
tuações de Milho Brasil.
N.° 516.722 - Sal 'nulas Composto
rr- classe 2 - de Socil Po Pecuária
$.A. . Indústria e Comer :i , de flor-kagcns.
N.° 517.590 ---, Primaflor - Classe
- Casa Oliveira Lenerastre Impor.
*
Wora Ltda.
N.° 517..823 - Monopólio - dashe 42 - de P:dro Doni e ccs S.A.
N.° 518.022 - Chapes -- classe 10
tr.- de S.S. White Dental MFG Co of
Brasil.
N.° 518 252 - Gás 13....áz c/fig. de
?sirena - c asse 8 - de Companhia
.
Brasileira de Gás.
N.° 519.415 - Gynox - classe 3
e-.• de Labo ss'orlo Geyer S.A.
N.° 519.4 E - lopast - classe 3 -de Laboratório Geyer S.A.
.
N.o 519.417 - : onuc'ean - classe
3 - de Laboratório Geyer S.A.
N,° 519.7 4 2 - Nivea - classe 48
- de P. Beiersdort 6 Co. A.G.
19.,,° 521..975 - Tinguv - classe
36 - de C.:prát./1...a Tinguy Ltda.
N.° 522.425 - iikal l e -- 'classe 1
(-- de Sandoz A.G. 3aacluz S.A.
• Sendo' Ltd.
N.° 522.711 - Caste: l o ---• classe
2.1 - de Companhia de Comércio e
Icshistria Freitas Soeres.

poration.
N.° 522.919 - Gamma - classe
2 - de Cooper McDougall 6 Robertsou Limited. .
N." 523.020 - Figura de Cabra c esse 38 - de Wiggins Teape &Alex
Pirie (Export) Limited.
N.° 523.024 - classe 1,1
- de Scholler Bleckmann Statilwerke
•Aktiengesellschaf - retificando-se a
Nata para 14-1-52.
N.° 523.060 - G.E.S.A. - classe 6 - de General E lectric S.A.
N.° 523.176 - Esanofele - classe
3 - de Societa Anôn ima Felice Bisleri
Cia.
N.° 523.224 - ladra - classe 6 -de Dr. Jorge Rudge Ramos de
Araújo.
N.° 523.377 - Tarontal - classe
3 - de Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vorm. Meister Lucius 6
Bruning retificando-se a data para
11 .5-52 - republicado.
N.°. 523.379 - John H. Woodbury
Inc - classe 48 - de The Andrew
Hergens C,ompany - retificando-se a
data para 15-3-52.
N.° 523.482 - Supremo - classe
41 - de Sociedade Algodoeira 'do
Nordeste Brasileiro S.A.
classe 10
N.° 523.485 - York
- de Indústrias York S.A. Produtos
Cirúrgicos.
N.° 523.487 - Miss - classe 10 de Indústrias York S.A, Produtos Cirúrgicos - sem a . faculdade de verias
,em côres.
N.° 523.625 - Fan - classe 13 de Giuseppe Fantazzini - retificandose a data para 27-7-52.
N.° 524.139 - Avro - classe 2.1
- de A. V. Roe 6 Company Limited.
N.° 524.259 - Ditz Lac - classe
1 - de Pittsburgh Pinte Glass Com.
pany.
N..° 524.262 - Excelsior - classe
41 - de Baumhardt Irmãos S.A. Indústria, Comércio e Transporte - sem
direito de variar em córes.
•
N.° 524.489 - Violetas \ Del Doa
- classe 48 - de Financiera de Perfumeria S.A. - com averbação de
contrato de exploraçã o á favor de:
Perfumes Do na do Brasil S.A.. por
despacho do Sr. Diretor de 16-8-58.
N.° 524.685 - . Casa Salus classes -2--4-10-14-1516 - 17 - 40 - de Indústria e Comércio Antonio Nogueira S.A. -- republicado.
N.° 524.847 - Dotta - classe 31
- de José Dotta.
N.° 524.892 - Sinclair Refining
Company -, classe 47 - para Stnciais.
N.° 525.000 - Coirnbatore 29) -^
classe 42 - de Palmiro Steola.
N.° 525.019 - Oxford - classe
44 - de Fábrica de Cigarros Flórida
S.A.
525:024 - Bucco Vacina classe 2 - de Instituto Pinheiros, Produtos Terapêuticos S.A.
classe 17
N..° 525.029 - Fidex
- de Móveis de Aço Fiel S.A.
Movelheiro N.° 525.041 de Ao Moclasses 17 - 34 - 40
relheiro Ltda.
Agfanol - classe
N.° 525.118
1 - de • Agfa Aktiengesellschaft.
N.° 525.177 - Irepila - claszte. 4
- de Siderúrgica J. L. Aliperti S.A.

N.° 525.215 - Sirena - classe 22
- de S.A. Moinho Santista Indústrias
Gerais.
N.° 525.238 - Aurora - classe 44
- de Suerdiecle S.A. Charutos e Cigarrilhos.
N.° 525.239 - Cata Flor - classe
44 -• de Suerdieck S.A. Produtos e
Cigarrilhos.
N.° 525.240 - Nobreza - classe
44 - de Suerdieck S.A. Charutos e
•
Cigarrilhos.
N.° 525.241 - Caboclos - classe
44 - de Suerdieck S.A. Charutos
e Cigarrilhos.
•N.° 525.242 - Fidalgos •-• classe
44 - de Suerdieck S.A. Charutos e
Cigarrilhos.
N.° 525.243 - Caprichozos - classe 44 -- de Suerdieck S.A. Chorutos
e Cigarrilhos.
N.° 525.244 -- Vencedores - classe 44 - de Suerdieck S.A. Charutos
e Cigàrrilhce.
N.° 525.279 - Euderma - classe
3 - de Laboratórios Biosintética S.A.
N.° 525.280 - Estroncianyl
classe 3 - de Laboratórios Biosintética
S.A.
• N.° 525.281 - Paralaxa - classe 3
- de Laboratórios Biosintética S.A.
N.° 525.336 - Domus - classe 46
- de C.G.S. Empreendimentos Administração S.A.
N.° 525.356 - Zekalil - classe 23
- de Indústrias José Kali), S.A.
N.° 525.372 - Corten - classe 5
- de United States Steel Corporation. .
N..° 525.389 - Esanofele - classe
3 - Societa Anonima Felice Bisieri
6 Cia.
N.° 525.390 - Ferro Quina Bisleri
- classe 42 - de Societa Anonima
Pelica Bisleri 6 Cia.
N.° 525.391 - Esanofele - classe
3 - de Societa Anonirna Felice &siert 6 Cip.
•
N.° 525.529 - Pastificio Antonini
-- classe 41 - de PastifiCio Antonini

N.° 525.567 - Borostyrol Schlatter
- classe 3 - de Societe Anonyrne
Des Produits Schlatter.
N.° 525.703 - Interpack - classe
2 - de Companhia Swift do Brasil.
N.° 525.704 - Interpack - classe
19 - de Companhia Swift do Brasil.
N.° 525.705 - Interpack - classe
35 - de Com p anhia Swift do Brasil.
N.° 525.706 - Interpack - 'classe
47 -- de .dompanhia Swift do Brasil.
N.° 525.707 - Idterpack - classe
43 - de Companhia, Ssvift do Brasil.
N,.° 525.785 - Emblemática
classe 6 - de Lit's Belt Compana
retificando-se a data para 1-4-52.
N.° 525.953
66 6 -- classe 13
- de Koh I Noor spojene koseopfurnyslove zavody, narodni ponik (KohI-Noor, fabricas unidas'de articulos de
metal empresa nacignal).
N.° 526.007 - Estan - classe 47
- de Hurnble Oul 6 Refining Company - com averbação do contrato de
exploração a favor de asso brasileira
de petróleo s/a por despacho de 3 de
outubro de 1961.
Prorrogação de nome comercial
N.° 475.467 - Companhia de Expansão Econômica balo Americana de Companhia Italo Americana - re-.
publicado - prorrogue-se o registro.

.

•""
Divisão Jundioa

EXPEDIENTE DO DIRETOR
Dia 12 de fevereiro de 1962
Exigências
•
Editora Elite Ltda. (no pedido de
transferência na. marca' n , 230.890) Satisfaça exigência.
Ida Welker e Carlos Augusto Wel.
ker (no pedido de transferência na
marca • n° 154.921) - Satisfaça exigência.
Senatilho Perin (no pedido de trans.,
ferncia na imarca n° 180.496) - Satisfaça exigência. ••
Continental Motors Corp (no pedide; de averbação de contrato na mar*
ca n° 247.483) - Satisfaça exigência.
Produtos Quimicos Guarany S.A.
(opoente ao termo 394.186) - Satisfaça exigência. .
Mario Baccini (opoente do têrmo .1
394.185) - Satisfaça exigência.
Antonio de Almeida (Junto ao Urmo 393.757) - Satisfaça exigência.
• N° 364.804 - Fundação do Bem Satisfaca exigência.
N° 374.007 - Café Guadalupe Limitada - Satisfaça exigência.
N° 387.641 - 387.642 - 387.643
- 387.644 - Barki Tecidos S.A. Satisfaça exigência.
14° 387.687 - Lourlval Alves
Satisfaca exigência.
N° 388.986 - E.B.A.L. Estrutu.
ras Brasileiras de Aço Ltda. - Satis.
faca exigência.
N 9 389.256 - T.R. Geigy S.A. Setisfaca exigência.
N , 393.264 - São Vicente Import.
e Comércio Satisfaça exigência.
N9 393.670 - Laborató-Io Guidotti t; C. - Satisfaça exigência.
1\19 393.721 - Mars Limited - Sa•
tisfacp exiciência.
N° 39'3.758 - Aristides F. ,Azeve.
do - Satisfaça' as duas exigências.
•
N9 393.759 - Aristides F. Azeven
- Satisfaça exigência.
No 393.760 - Aristides F. Azeve.
do - Satisfaça as duas exigências,
N , 393.908 - Wilhians de Mattos
- Satisfaça exigência.
394060 - Custódio de Almeida ft Cia. - Satisfaça exigência e
prossina-se substituindo a classe 50
pela 33
N , 394.061 - Metalgráfica Minei.
ri, S.A.
Satisfaca exigência.
• N° 394.C172 - Fábrica de Esquadrias Rinchuelo Ltda. - Satisfaça
exinência.
N° 394.077 - Brasil ChImica Ltda.
-Satisfaça exigência.
N° 394.979 - Cinematográfica Telerama Ltda. - Satisfaça' exigência.
N° 394.080
Cinematográfica O.
rievisão Ltda. - Satisfaça exigência.
N' 394.095 - Antonio Cangeri •Serisfaca• exigência.
N° 394.104 - Ormonoterapio Richter S.p.A. - Satisfaça exigência das
secões.
N , 394.120 - Aktiebolaget Bofara
- Satisfaça exigência.
N° 394.123 - 394.124 - Pradinta
S.A. Administração e Serviços P•
Satisfaça exigência.
N9 394.127 - Orobica Administradora, de Bens S.A. - Satisfaça exigência.
N° 394.128 - Perfumaria Crusellas
Ltda. - Satisfaca as existências.
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J. 394.132 - Cia. Iludson
N"" 394.129 - Rena S.A. Mias-. N.° 394.285 William L. Gould N.° 394.420 - /Uauá Campaidora do • ara si - Prossiga-se
nhia
de
Seguros
Gerais
Satis'
•
Satisfaça
exigência.
Satria cre Máquinas Registradoras
cana exclusão de sapatos para freios.
N. 394.280 -7- Aktlebolaget As- faca . exigência.
N. 394.254 - Deuver do Brasil Lto
tisfaça exigência.
N ? 394.130 - Brisfer Comércio e ta Apotekarnes Kenalaka Fabri- N.° 394.426 - Supercâmara dústria e Comél:cio Ltda. ' • Prossie Comércio Limitada - ga-se sem as ¡Inteiras, classe 34.
,
.Representações Ltda. - Satisfaça exi- ker Satisfaça as exigências. Indústria
Satisfaça exigência.
N. 391.31:).--, Fernando Cesar PeN.°
394.290
Addiator
Rechengências.
.N. 0 394.433 - Einprèsa de Auto reira. - Prossiga-se coin exclusão
C.. Nublei* - SaINT' 394.134 - . 394A35 - 394.136- maschinenfabrik
•
de músicas impressas, classe 50.
ônibus Santa Rita Ltda.
tisfaça
exigência.
- Rena S.A. Indústrias de Máquinas
N. 394.331 - Vidraçaria Doi:, IrSatisfaça
exigência,
das
seções.
N.° 394.44 Fábrica de Ca, Registradoras - Satisfaça exigência.
N. o 394.453 - A. Prado Publi- mãos Ltda. - Prossiga-se na classe'
misas 4Mac i Rae Limitada - Sa- cidade Apra S.A. - Satisfaça 14.
N'
394.140
Sociedade
Nacional
•
.
N. 391.392 - Chimiegráfica
exigência.
de Calçados S.A., - Satisfaça exi- tisfaça
.
- aluiu Lida. - Prossiga-se com excluN.° 39.210 - Comercial Paulis- exigência.
N.° 394.455 - Fábrica de Brin- são dos artigos grifados.
gência.
- . Francisco Dr11/31.* ta de Aparelhos Domésticos S. A. quedos de Madeira Real LimitaChimiográfica
N. 39E:394
• N.
- Satisfaça exigência.
dium Ltda. - Prossiga-se com exda
Satisfaça
exigência.
" . rnond Furtado de Mendonça e CarN. o 394.325 - Rei Da Voz ApaN.° 394A58 --- J. Dantas Pu- clusão de máscaras, classe 49. marfameto Zamitti Mammana - Satisfarelhos
Eletro
Soutiros
S.
A.
-Sablicações
•-, Satisfaça exigência. 'borrão, classe 17, papel croinalitograça exigêècia.classe 1. •
tisfaça
exigência.
1
N.°
394.483
- Gráfica Ceres fia,
L. Rodrigues .Cia.
N. 394.409 - Aços Finos do Brasil
INI G 394.148
394.323
Companhia
Agi
Limitada:
Satisfaça
exigência.
o
N.
Afibra
Ltda.
Prossiga-se
com
exSatisfaça exignrcia.
Ltda.
de Gás. Acumulado - SaN.° 394.487 - Carlos José Ri- clusão de *alfanges, classe 13, ferros
N" 394.15t 7-- Francisco Donatd Paulista
•
tisfaça exigência.
beiro Braga Filho - Satisfaça de engomar, classe 3.
.
Netto -- Satisfaça exigência.
N.° 394.336 - Transportadora exigência.
INT 394.155 Game Cia Indus- palia Limitada - Satisfaça exi•Noa f icações
• N. o 394. 438 - 394.489 trial de Artefatos Metálicos - Satis- gência.
•
394.490 - • Carlos José Ribeiro
É convidado Alice Stuart, Inc. a
faça exigência.
N.° 394.333 - GCOrgeS Rosier - Braga Filho - Satisfaça exigên- comparecer a este Departamento a
N. 394.156 - Asia Werke A.G. Satisfaça exigência.
•
fim de tomar conhecimento do pedicia.
Chemische Fabril: - Satisfaça exiNa° 394.340 - Sibramodás LimiN.° 394.491 - Carlos José Ri- do de caducidade requerido por Alice
Ltda. 'na marca .Alice Stuart
gência.
tada - Satisfaça exigência.
beiro Braga Filho - Satisfaça Modas'
n. 157.301 'e dizer o que fer do se5
N' 394.163 - Lca Narciso Uchoa
N.° 394.431 -Francisco N. Bier exigência.
inierêsse no prazo improrrogável
- Satisfaça as duas exigências.
,N.° 411.568.- Sachtle Ben Ag. 60 dias.•
- Satisfaça exigência.
1\1 9 394.167 - 394.168 - MAI:3n
Fur
Bergbau
And
Chemische
InN.° 39.343 - Luiz Bueno da
Limitada Produtos Franiacê .uticos - Silva -- Satisfaça exigência.
Reli ieação do Contrato
dustrie - Satisfaça exigência.
de Exploração
Satisfaça a exigência.
•N.° 391.344 - Pedro Gonçalves •
Diversos
N' 394.176 - Colégio Brasileiro - Satisfaça exigência.
Bertimed S „,..A. Produtos QUimices
e Biológicos (no .pedide Genealogia -. Satisfaça exigência.
N.13 394.345 - José Pacheco Pzibril Indústria e Comércio Li- Farmacêuticos
do de averbação de contrato na mar.
N' 394.188 . L D Lab. Satisfaça exigência.
mitada (no _pedido de averbação ca Valmid n. 212.995, conforme puArgentino de Espe-Cialidades Sociedad
N.° 394.346 - Chaim Henoch de contrato na patente número
Anonima Industrial Comercial e Imo- Zalcberg - Satisfaça exigência.: 36.944 privilégio de invenção) . - blicado no boletim do dia 7-2-62.
biliária - Satisfaça as duas exigén..N. o 394.347 - Zobrasil Indús- Arquive-se : o. pedido de anotação.*
tria e Comércio de Impermeabili- de contrato de exploração .(subcias.
Noticiário
N° 394.199 - Manufatura de Brin- zantes Satisfaça as duas exi- licença) em face do não Cumpriquedos% lEstrêla S.A. Satisfaça exi- gências.
mento de exigêncike guarde-se O
Oposições
gência.
N.° 394.343 - Dragas Ellicott processo.
•
Brinquedos
Bandeirante
S. A . (opo.
'
Nistra
Revere Camara Co. (na pedido
do Brasil Limitada. -- Satisfaça
N' 394.204- Oliveira
de transferência na marca núme- siçiio ao ternro n.° 122.773 - mod.,
Ltda. - Satisfaça exigência.
as duas exigências:
industrial - de Ulisses Henrique). N.° 39,350 - 394.352 - Rach- ro 184.109) -.Nada há O que de- Ficando sem efeito a oposição de HalINT , 394.205 - Alvaro Aragão Roferir.
mil Rozynko - Satisfaça exigêndrigues - Satisfaça exigência.
Platt do Brasil Máquinas Téxtela trich S.A. Ind. Com . e Agro., que,
N7 3,94.207 - Te= Jacques Bar- cia.
Ltda.
(no. pedido de contrato de ex- •saiu no boletim do dia 8-2-62.
ret de Na:aris - Satisfaça exigência.
Máquinas Excelsior Indústria e CoN. 0 -394.356 - Tecidos Riotex ploração na patente 'ti. 42.097). -IV' 394.131 - Paddistrib S.A. Ar- S.A. - Satisfaça exigência. •
Arquive-se o pedido por falta de mercio S.A. (oposição ao termo nd..
tigos para Escrever - Satisfaça exiN. o 394.357 - Tecidos Riotex cumprimento de caiai/eia e guarde- mero 110.485 - mod. industrial de
Dias. Garcia Importadora S7.A.) s e a. processo.
•
S.A. - Satisfaça exigência.
gência.
Química Farmacêutica. Mauricio Ficando.sem efeito a . oposição de Wa/N' 394.237 j- H.S Produções Ci- N. o 394.374 - Indústria Comérnematográficas Ltda. - Satisfaça exi- cio Cultura, e Distribuições de .Villela S.A. (no pedido- de caducidade ter Kide S.A. Indústria e Comércio,
na 11:m1N...a it. 132933). - Tendo em • que saiu no boletim do dia 8-2-62.
Instrumentos Musicais Majer Wolf vista
.
gência.
a . informação da S. Pesquisas,
Braseixos Rockwell S.A. (oposição
Sznifer
Limitada
Satisfaça
exi.
394.238 Denver dor Brasil
não consta, pedido de prorrogação do ao termo n.° 102.803 - priv. invengência.
e
Comércio
Ltda.
Satispresente
registro,
o
pedido
de
declaIndústria
ção de Indústria de Porcelas Brasil
N.° 394.330 - H. S. Produções ração, de caducidade é inoperante eis Ltda.).
faça exigência.
que
o
re
g
istra
132.933
está
extinto.
'
SaN.° • 394.239 - PendiStrib S . A.. Cinematográficas Limitada
Tecnogeral S.A. Comercio e IndúsDestilaria Convenção Ltda. , (no tria
Artigos Para Escrever •L-- Satisfa- tisfaça - exigência e prossiga-se pedido
(oposição ao termo n.° 93.655'-‘
de
caducidade
na
marca
n.
como insígnia acôrdo com os 138.839). - Não lendo sido pedido mod de utilidade de Kalpo Cornarei°
ça exigência. . •
,
exemplares.
N.° 394.245- 394,246
prorrogação do reg: 135.839 refe- e Indústria de Artefatos de Ferro LiPicerni Wu & arente
• l94247 - 394.29 - a Pittsburg4h •N.° 394.348'
a marca Frutalpina. de Soc. mitada). - Ficando sem efeito a opoext.Compa_nhia.
Limitada
Satisfa• Metais Co. Inc. - Satisfaça
I3clorrut a Ltda. conforme declara ex- sição de Miguel Gassi Indústria e Copressamenle a S. Pesquisas está pre- mércio Ltda.. publicada no Boletim de
gência. • , ça exigência_
N.° 394.336 - José ' Nardello - judicado o pedido de declaração de 8-2-62.
N.° 394.24 8- Pittsburgh Puri- Satisfaça
caducidade em vista de estar extinPorcelana Real S.A. (oposição
exigência.
•.
fying Co. Inc. - Satisfaça exi• N.° 394.388 À- Chimig,r4fica. Ra- to o reg. 138.839.
termo n.° 96.974 - modelo de utigência e proa.siga-se sem as esteidium Limitada Satisfaça as •indústria àletalúrgica Indob Ltda. lidade de Ottorino Vitalba).
ras classe 34.
(no pedido de alteração de nome.ra
exigências.
De Millus Comercio e Indústria de
N. o 394.25a - Citric'Oil Impormarca térmo 401.708). - Torno seus Roupas.
S.A. (oposição ao termo ntN.°
394.397
-.-Sociedade
de
tação Indústria e 'Comércio Limi- •
efeito o despacho de alteração de
tada, -Satisfaça eixigencia. • Vendas • e Serviçoa Automotivos nome tendo em vista que não houve mero 23.323 - priv. invenção. de PiSocietá. per Azioni).
Citric t Oil Impor- Gerais Limitada a- Satisfaça exi- modificação • de nome e . sim altera- relli
Na° 394.41
Rudolph Kelt (oposição ao termo
•
ção do contrato. O nome comercial
tação Indústria. e Comércio Limi- gélida.
85.465 - priv. • de invenção de
•N.° 394.401 - Miguel Grisi - entinua a ser Indústria Metalúrgica n.°
tada - Satisfaça exigência.
Yoshikazu
Watanabe).
Indob
Ltda.
.
N.° 394.263 - Otto Guilherme Satisfaça exigência.
N. 394.057 - Soc. Industrial de
Aços 1-Ines do Produtos
N.° 394.404
Rathsam - Satisfaça exig4ncia.
Notilic200
Sanitários Ltda. - ProssiN. o 394.271 - Ali Gul Gulden - Brasil Afibra Limitada --Satis- ga-se com exclusão de oteina classe
É convidada Bozzano S.A. Comerfaça exigência.
1 e' sebo classe 4.
Satisfaça exigência.
N.° 394.406 - Aços Finos do
N. 394.094 -Restaurante Al•Buon cial, Industrial e Importadora a comN.° 394.272 - Antônio Adelino
Ltda. Prossiga-se com o parecer a Late Departamento, a fim
Rodrigues - Satisfaça exigência. Brasil Afibra Limitada -- Satis- Custaio
de efetuar o .pagamento da taxa final
pedido
tambi:m
na classe 33.
faça
exigência.
• N.s.. 394.273 - 394.274 da marca latina - termo rs." 350.981.
N.
394.098
Rádio
Planalto
S.
N. o 394.407 - Aços Finos do A. - Prossiga-se com o pedido tam394.275 - 394.276 •- 394,277 . es - Sa- Brasil Afibra Limitada ---- Satisfai bém classe 33.
Reotrrsoe
Adelino- Rodrigu
•
• Antônio,
tisfaça as exigências -das seçoes. ça exigência.
N. 394.099 - Norquimica ImporRichard Rix ( recort ando 40 4...kl
N.° 394.282 - 39.283 - Feria N. o 394.415- Assistência Mé- tadora de Produtos Quimicos Ltda.
Satisfaça u dica de Emergência - Satisfaça - Prossiga-se com o cedido também I cio que indeferiu o támo n.4 86.4.1
Plávalcos S.A.
priv. invongio),
nas classes 2 e 3.
exigência.
exigências das seções.
•

•

•

esd.
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Empresa União de Transportes S.A.
(recorrendo do despacho -que deferiu
o termo n.° 312.152 - titulo União
,Comissária de Despachos Ltda.).
'Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft (recorrendo do despacho que indeferiu o termo n.° 331.848 - marca
Pr em i uni) .
Cia. de Calçados D.N.B. (recorrenro de despacho que deferiu o termo
n.° 332.359 - marca B.M.N., de
Braz Molero Navarro 86 Cití.
Produtos Químicos Ciba S.A. (recorrendo do despacho que deferiu o
kiermo n.° 332.897 marca Cifa!, de
Cifal Comércio Indústria Forragens e
Adubos S.A.).
Cervejaria Leonardelli Ltda. (recorrendo do despacho que indeferiu o termo re° 337.426 - marca Pérola).
De Millus Comercio e Indústria de
Roupas S.A. (recorrendo do despechb que deferiu o termo ne' 341.101 'enarca :Prelude, de Levinzon Tajtelbaum).
Artefatos de Metal Deca S.A. (recorrendo do despacho que deferiu o termo n.° 341.459, nome comercial Decoe S.A. lmportaçoii e Comercio de
Decar S.A. Importação e Comércio).
De Minus Comercio e Indústria de
Roupas S.A. (recorrendo do despacho
que deferiu o termo n.° 343.436 marca -Prelude, de Levinzon Tajteni
baum as Cia.).
De Mdlus Comércio e Indústria de
Roupas S.A. (recorrendo do despacho
que deferiu o termo n.° 343.437 maroa Prelude, de Lerinzon Tajtelbaurn ee Cia.).
• De Millus Comércio e Indústria do
Roupas S.A. (recorrendo do despacho que deferiu o termo n.° 343.438
- marca Preiteie, de Levinzon Taitelbaurn 84 Cio.).
José Gomes Balsas (recorrendo do
despacho que indeferiu o têrmo mimeo 354.063 - merca Nevo Pão).
Veb Farbenfabrik Wcafen (recorrendo do deepacho que indeferiu o tArmo
0. 0 54.648 - marca Wolfen).
Calcimente S.A. importação Coinercio e Indústria (recorrendo do despacho que deferiu •o termo miuntuo
453.984 - marca Cimentee. de Cimentec Ltda.).
Emprese de Transportes Seta Ltda.
(recorrendo do despacho que deferiu
o termo n.° 356.149 - titulo S.E.T.A.,
de Aures, Vez Alves).
Bracco Novotherepica . Laboratorios
S.A'. (recorrendo do despacho que deferiu o terno n.° 361.279 - meiem
Riboneures, de Novaquirnica Laboratórios S.A.).
Chesebrough Ponds Inc. (recomenda do deepacho que deferiu o termo
n° 364.960 - merca Eucatex, de E.:catex S.A. Indústria e Comercio).
Lani fício Leslie S.A. (recorreede
do despacho que deferiu o termo nú
mero 265.658 - merca .Taylor, de
Thomas Taylor ,& Sons Barnsley LI.
mited).
Zilornag S.A. Indústria Eletnenica
(recorrendo do despacho que indeferiu o temes n." 368.796 - marca
Polyfarma S.A. Comercio e Indústria de Produtos ,Quimicos e Farmareuticos (recorrendo do despacho qu e deferiu o termo in° 369.182, titule Distribuidora de Medicamentos Bonifarma, de Distribuidora de Medicais-destoe Bonifarma Ltda.),
Lanifício Anglo Brasileiro S.A. (re.cortenttee do despacho que indeferiu o
teirno n.° :172.776 - marca Aegio) .
Têxtil Piratininga , S. A. (recorrendo
do despacho que indeferiu o termo número 372.E. 16 - titulo Casas do Linha Puro),
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Têxtil Piratininga S.A. (recorrendodo do despacho que indeferiu o termo n.° 372.817 - titulo 'Casas do Linho Puro).
Têxtil Piratininge S.A. (recorreudodo do despacho que indeferiu o termo n.° 372.820 - titulo Ctisas do Linho Puro).Têxtil Piretininga S.A. (recorreu.
dodo do despacho que indeferiu o lê;me n.° 372.928 - título Casas'elo Linho Puro).
Lápis Johann Feber Ltda. (recorrendo do despacho que deferiu o termo n.° 373.091 --e marca Zenith, de
Embalagem Zenith Ltda.)
Têxtil Piratininga S.A. (recorrendo do despacho que indeferiu o termo n.° 373.846 - titulo Cesas do
Linho Puro).
Têxtil Piratininga S.A. (recorrendo do despacho que indeferiu o termo n.° 373.847 - título: Casue de
Linho Puro).
Têxtil Piratininga S.A. (recorrendo do despacho que indereriu o ter
ruo n.° 373.849 - titulo: CA3 25 do
Linho Puro).
Têxtil Piratininga S.A. (recorrendo do despacho que indeferiu o termo se° 373,855 - titulo; Cases do
Linho Puro).
Têxtil _Piratininga S.A. (recorrendo do despacho que _indeferiu o termo re° 373.858 - titulo: Casas do
Linho Puro).
Têxtil Piratininga S.A. (reco t ter.do do despacho que indeferiu e termo 8.0 373.859 - Casas do
Linho Puro).
Têxtil Piratininga S.A. (recorreu:
do do despacho que indeferiu o termo n.° 373.860 - título: Casas do
Linho Puro).
•

-
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ção e a ser introduzida nesta de ma-1
TERMO N.° 104.701 e"
neira deslizante e disposta na haste4
De
26 de agesto de 195$
da sapatilha na sua posição determinada' por um batente.
Depoeitante: Erwin Otto Haberfçld.
Urn total de 11 pontos.
Suiça.
Aparelho de Calcar paru contabilidade a telhas soltas".
TERMO N. 104.420
Pontos Característicos
De 12 de agento de 1958
1 - Aparelho para calcar, con1 trlDepositante:
Studiesigesselistchaft lhos de aperto dobradiços dispostos na
Kohle m.b.h. - Alemanha.
berda esquerda, para a contabilidade
Processo paia a obtenção de pelei- ta telhas soltas, caracterizado pelo fa.
tileno com estreita .distribuição do pe- to de que os trilhos de aperto engreum, com um dos seus cantos, em
so Molecular.
uma ranhura cunciforme, esquina ou
Pontos Característicos
elásticamente impelidos para dentro
1. - Processo para a polimeeizaçáo ângulo da chapa de esra-ever, sendo
de etieno na presença de catalisadores destes órgãos. _
Ura Total de 4 Pontoe.
constituídos por compostos de titenio
e compostos alumínio-orgenicos, carac•nn••n•••••n
terizado pelo fato de se polimerizar,
TveRMO N.g 104.826
visando a obtenção de polietileno com
estreita distribuição do pàso molecular,
pe 29 dc agesto de 1958
etileno na presença de catalisadora:
Requerente:
Botins° Fettchemia
constituidos por misturas de tri-cloieto
G.m.b.11
Duesseldora, Alemanha.
de titánio com compostos de titenio
Processo para a prevenção do cartetravalente solúveis em hidrocarbonetos e compostos ulumínio-orgánicos regamento Eletrostetico.
contendo pelo menos um grupamento
Pontos Característicos
alquile ligado a alumínio, possuindo,
1 - Processo para a prevenção do
o composto de titinsio tetravalento ou
eletrostático de materinie
o composto alumínio-orgânico' ou am- carregamento
têxteis ou de estruturas de outro modo
bos, pelo menos um átomo de luslogenio e um grupamento' aleoxi ou arnsi. configuradas, obtidas • partir de poli.
ésteres, compostos poli-vinilicos ou aceUm Total de 8 pontos.
tato de celulose bem corno de filtras
de mutilo naturais ou sinteticas, cara.
eterizado polo fato da se impregnarem
TERMO N.° 104.533 e
estes materiais, em solução aquosa, com
•
.De 19 de agiste de 19e3
produtos de condensadão Isidrossolies
Maleta para máquina de costura reis, respectivamente, dispergiveis em
água, olitidos a partir de arnino-tri-aziportil.
nas, respectivam,ente, de seus derivados
Pontos Característicos
oxo-compostos e ávidos
Privilégios-de irtvençil.o
1 - Maleta para máquina de C33/11- nicles bern como catalisadores de co..
ra portátil, de braço livre, compreen- darecimento eventualmente empregá.Tran.
' mo N.9 99.351
dendo dois batentes, dos quais um , 6 veis e de se secarem, subseqüentemesse
De 19 de dezembro de 1957
fixo em relação ao fundo da maleta, te, os referidos materiais, a temperade 60 a 150°C, preferencialsnenEsso Research And- Engincering ao passe que o outro á amovível o 6 turas
Company - Estados Unidos da Amé- destinado a servir de estante de tra- te rt temperaturas acima de 800.
Um total de 4 Pontos.
balho- para a máquina de costura, esse
rica.
Processo de polimerização de olefi- batente apresentando urna chenfraaura
nas e novos catalisadores para o permitindo engatá-la em volta de braTER MO N . ° 105.435
mesmo.
ço livre da máquina de costura, caraDe
24 de setembro do 1953
cterizado
pelo
fato
de
que
ela
com1. Processo de polimerização de olefinas, caracterizado• para constatar-se, preende um dfspositive de travamenDalcy Dias da Costa
Ro de Jauma olefina sob condições de polime- to do batente amovível, em posição neiro - Brasil.
rização com um catalisador polimeri-• fechada da maleta, dispositivo comTitulo: Novo Modelo de Armárioanote que contém um produto semi- preendendo uma placa articulada ao
Mesa.
cristalino -obtido pela redução de um
composto de metal pesado por um fendo da maleta e destinada a recePontos Característicos
composto organo-rnetálleo. Um total ber a chenfadura, um dispositivo de
trava:11one" assegurando a chantença
1 - Novo modelo de armário-mesa,
de 15 pontos.
desta em posição do fechamento da compreendendo um corpo central fae
'
•
charfradura.
deado por dois corpos laterais da mas•
Um toltal de 4 pontos.
ma altura e de menor largura, cara.
TER?.10 N.° 104.389
eterizado pelo fato de que, na parte inDe 11 de agesto de 1953
ferior do referido corpo central se
• TERMO N.° L04.664
G.,
ache insulada uma mesa distensiveI
Depositante: G.M. Pesei a
firma Alemã. - Alernehha.
e escimoteeivel do tipo dist ensivel coDe 25 do agasto da 1958
nhecido, de, trio ffilhas; • pelo fato de
Dispositivo de Fixação para a saCasa Anglo Brasileiro S.A. modes que acima da referida mesa, ee acham
patilha em máquinas de costura.
Confecções e Bazar - São Paulo.
previstos, respectivamente, uma praPontos Característicos
teleira disparável e um vão ( para apaNovo Modelo de Fivela.
1 - Novo. modelo de fivela, 'em pez- relho da televisão, ou de condiciona1 - Dispositivo para fixar, de maneira fãcilinente desmontável, a sapa- tender, para calçado feminino, cara- mento de ar, por exemplo) normaltilha, 1/a barra da sapatilha de uma cterizado pelo fato de' compreender mente, obturado por duas .portas do
máquina -de costura, com emprego de um corpo eubstancialmente. retangular tipo de escarnateamento lateral.
Uns Total de 4 pontos.
uma máquina de costura, com ~M- e plano, de bordos, preferivelmente breau de uma suporte especial ligado com leados,' apresentando três aberturas cen
a barra da sapatilha. caracterizado pelo
-traisengul bciament,
TERM O N ° 105.762
fato de que o suporte acha-se movi- Iguais, separadas 'por duas nervuras'
De
9 de outubro de 1958.
transversais;
e
pelo
fato
de
que,
à
dá com uma condução cilíndrica, disposta na direção da costura e garan- altura de s ma. das aberturas extremas,
Requerente:
Richard Stokbugere
ti:de contra geração, tsem • corno com' os. bordos laterias do referido corpo lieutingsheirn wurtt. Alemanha.
um dispositivo de travamento, peste são rebatidos em U, visando • função
Aperfeiçoamentos em Cineeiroe.
sob a pressão de uma mola e funcio- de canais laterais de guia nos quais Pontos' Característicos
namento automàficamente• pelo efeito trabalha urna peça mevel retangular
de cunho, para uma cabeça =deto- e substancialmente, plana.
1 - Aperfeiçoamentos em cinzeiros.
ne construída em adaptação a cosidoUm Total de 3 Pontos.
com duas meias concha% semicircular,
s
• •
s
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montadas de maneira oscilável em torno de eixos horizontais, carecteria :dos
pelo fato de que o anel de montelem
que sustenta as meias conchas é ceeilável ao redor de um eixo horizontal
do cinzeiro, perpendicular ou mais ou
menos perpendicular aos eixos das
meias conchas, e, ainda, pelo fato de
que o cinzeiro possui batentes ou órgãos semelhantes que colaboram com
os eixos das meias conchas e por meio
dos quais, quando da oscilação do anel
de montagem, as meias conchas são lanadas à posição de esvaziamento.
Um Total de 9 pontoe.
TERMO N.° 105.922
_ De 17 de outugro de 1958
Industrias Reimidag Sofá Cama Drago 5. A. — Estado 'cla Guanabara.
Um Retentor para Cabeceiras de
Cama com•Armação Metalial e Anelogos.
Pontos Característicos
1 — Um retentor para cabeceiras
de camas com armação metálica e análogos, caracterizado por unia alavanca
provida de duas orelhas ao centro, tendo uma das extremidades recurvadas
e o braço oposto ligeinamente arqueado, dotado de dois rasgos desiguais,
nos quais se prende uma fOlha de
mola, ficando uma extremidade livre.
Um Total de 2 Pontos.
TERMO N.° 106.356
De 26 de setembro de 1956
, Luiz Prancisco ee Irmão
São
Paulo.
Catador para Café.
1 — Catador para Café, constituído
por esteira rolante acionada por motor, caracterizado pelo fato de que
esse movimento igualmente um exaustor, ao qual se encontram ligados caldutos flexíveis distribuídos pelos dois
lados longitudinais . da esteira sendo
que o material succionado pelos mesmos é encaminhado para uma bica de
descarga disposta junto ao citado
exaustor.
Um Total de 2 pontoe,
TERMO N. o J04.394

De 11 de agis-1,o de 1958
Carlos Fernando Hoerlle — Rio
Grande do Sul.
Novo modêlo frasco urinol com-

biável.

Reivindicações
1 — Miro modelo de frasco-urinol cambiável, caracterizado pelo
fato de ser dividido em duas secções, sendo uma dela& constituída
pelo corpo do frasco própriamente dito e a outra por um bocal
cuja parte inferior se adapta ao
gargalo e a superior de contato e
uso feminino.
Um total de 3 pontos.
TERMO N.° 106.46h
De 7 de novembro de 1958

• '7irquivador Pombo Correio Limitada
• be.- São Paulo.
Aperfeiçoamentes ege suporte, corie-lio lar a pastas Supenoae:
ejleis55n1ent03 em supOrten
tg6p4ifo3 21_91 . p:stas mpenspn.
feto do 't..o r
s:Tarte' ser toetinuo e

vi
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uniforres, sem depressões ou seliênciaa,
sendo o incitcador formado por uma
placa cuja superfície de contacto com
o trilho é igualmente plana e sem depressões ou saliencias, sendo a sua ma.
nutenção na posição prevista, obtida
por meio da pressão uniforme de suas
garras sare as bordas do trilho.
Um Total de 2 Pontos.

em água e reativa ao calor, tendo
a referida tela pelo menos uma
das suas superfícies principais revestida com um adesivo normalmente pegajoso e sensível à pressão, possuindo a referida tela Internamente aglutinada suficiente
resistência para torná-la imune
ao rasgo e deslurainação quando.
em forma de rói° é sujeita à forças que são exercidas pelo, adesivo
TERMO N. 105.530
de uma camada sobrejacente do
esparadrapo no " ato de desenroDe - 27 de setembro de 1958
lá-lo.
Novo Modelo de Raspador de SapaUni total"' de 16 pontos.

tos Conjugado com capacho.
' Akinosuke Tanka. — São Paulo.
Reivindicações
Reivindica-se como pontos característicos do presente pedido de privilégio, os seguintes:
1 Unico -- Novo Modelo de raspeelor de sapatos conjugado com capacho, caracterizado por um quadro em
formato de caixilho de pequena altura, aberto na parte de baixo e com
dois encaixes ao alto, sendo um destinado ao capacho e outro ao raspador
tendo este, por baixo, uma pequena
gaveta coletora da terra o detritos caldos do raspador, e havendo, finalmente, entre os encaixes do raspador e do
capacho, um r---- oreservado à colocação de lempadas elestriacas, tudo
como substencia!leente descrito nos relatórios, traficam-rito mostrado nos
desenhos regulamentares inclusos e reivindicado neste único ponta característico.
TERMO N.° 106.549
De 13 de outubro de 1958
Vincenzo Senatore. — São Paulo
Novo Modelo de Protetor para placas de Automóveis e outras.
1 — Novo modelo de protetor para
placas de automóveis e outras, caracterizado por urna caixa rígida, inteiriça
com os lados translucidos ou não e com
a freete obrigatoriamente translucidá,
colorida ou não, e tendo ao redor da
parte externa do fundo, dispositivos
ctemuns de adaptação e_fixação, tendo,
ainda, nos angulos da parte interna
dispositivos dorz -l-s do furos passantes para adaptação de urna placa do
fundo da caixa que é aberto;Um Total de 2 pontos.
TERMO N.° 105.190

De 16 de setembro de 1958
Charles Bartell — Estados Unidos da América.
Um'prOduto aperfeiçoado e nIétodo para manufaturá-lo.
1 -- Um esparadrapo adesivo.
normalmente pegajoso e sensível à
pressão, com suporte de papel,
possuindo características aperfeiçoadas de resistência à tração sob
condições de. umidade e resistência à deslaminação .que compreende uma tela de pele reforçada
aglutinada internamente por meio
de, urna composição que con-preende particular aglutinadorae que
incluem uni copolímero
ri co que contém um comonómero,
-.;ntendo nitrogênio e reativo ao
fenol. eF colhido dentre -os que
constituem o grupo de nitrilas
polimerizáveis não saturadas,. aorilamidas a vinil-pirldinas e até
aproximadamente 7%- por pêso do
itepregnante sólido de uma resina
dispersível
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tremidade anterior, apresentando,

ainda, o coepo do recipiente, aberturil

delimitada por picotes.
Um total , de 3 pontos.

TERMO N.° 104.295
De 6 de agõsto de 1958
Requerente: Nelson Moretz-Sohn
Bueno, nesta Capital Federal.
Novo modêlo de . aspirador nasal
infantil.
Pontos Característicos
1. Novo modelo de aspirador•
nasal infantil, caracterizado pelo
fato de compreender uma pêra
TERMO N. g 105.318
flexível e elástica, de borracha ou
material semelhante, adaptada' a.
De 19 de setembro de 1958
um bocal rígido e perfurado de
• fora' a fora, feito, preferivelmente,
Francisco Scapinell).
Capital — Estado de São Paulo. de um material transparente. •
Um total de 3 pontos.
Tndicador numérico variável.
Reivindicações
TERMO N9 107.601
1, 0) Indicador numérico variável, confeccionado preferivelmenDe 30 de dezembro de 1958 .
em plástico, caracterizado pelo Milprint Inc. — Estados Unidos da
fato de compreender pluralidade América.
do corpos paralelepipédicos, dota- Aperfeiçoamentos em invólucros
dos ,em suas faces, de diferentes termoplásticos fáceis de serem aberalgarismos, tais corpos mantidos tos.
por pressão contra janela existen- 19 Um invólucro para acondicionade mercadorias, caracterizade
te em placa, dotada de abas late- mentofato
de compreender um lençol
rais, que lhes são perpendiculares pelo
base flexível, de material inerentee providas, nas faces internas, de mente termoplástico, tendo áreas coreentrâncias, destinadas ao encai- láveis selecionados, cobertas segundo
xe de travessa, que promove a ci- um modêlo descontínuo com um matada pressão contra os referidos terial tendo maior resistência ao calor do que o lençol base.
corpos paralelepipédicos.
Um total de 9-pontos.
Um total de 2 pontos.
TERMO N.° 105.504
De 26 de Setembro de 1958
Cafeteira Brasileira S.A. • Indústria e Comércio de metais e
seus artefatos — Estado da Guanabara;
Nôvo modêlo de pegador para
tampa de panela e similares.
Reivindicações
1 — Novo modêlo de pegador
para tampa de panela e similares,
caracterizado pelo fato de possuir
um corpo em forma cilíndrica, ao
qual encaixa-se era sua base um
disco de segurança de diâmetro
Maior que o do cilindro do corpo,
composto de material isolante térmico.
• IIin total de 2 pontos.

TERMO N9 107.603
De 30 de dezembro de 1958 .
Milprint Inc. — Estados Unidos da
América.
Recipiente perfurado para venda e
cozimento de produtos alimentícios.
Pontos Característicos
19 Um recipiente para cozimento de
alimentos nêle contido mediante imersão em um líquido quente de cozimento, caracterizado pelo fato de ser
confeccionado a parer de uma Rilha
metálica flexível altamente condutora
de calor e capaz de resistir a altas
temperaturas, dito recipiente tendo
uma pluralidade de orifícios destinados a permitir' a passagem do liquido
de cozimento através do referido recipiente.
Um total de 7 pontos.
TERMO N9 112.799
De 25 de agôsto de 1959
Clello Carlos Borsa. — Rio Grande

TERMO N9 110.266
do Sul.
De 8 de maio de 1959
Dispositivo indicador da situação dos
Processo de obtenção de embalagens freios de um veículo.
•
destinadas a produtos em pó e artigo
19 Dispositivo indicador" da situa-

resultante.
ção dos freios de um 'veículo, caracOrniex S. A. Organização Nacional terizado pelo fato de compreender UM
de Importação e Exportação — Ca- circuito elétrico que' é fechado edil
o tambor do freio, quando do aclone,pital — S. Paulo.
mento dos freios, na hipótese de t#
Reivindicações
aeha.r, excessivamente gasta a lona de
Processd de,sobtenção de emba- freio de veiculo.
lagens destinadas a produtos em pó, Um total de 3 pontos.
grânulos e líquidos, e artigo resultante, caracterizado pelo fato de comTERMO N9 113.474
prender a utilização de tubos de papelão, material plástico, ou outro qualDe
23
de setembro de 1959
quer conveniente, nos quais são praticados cortes devidamente espaçados,
Qtto Tamm Brandão — São' Pani.e,
Novo blodo de vidro para constr.
sendo uma das extremidades de cada
segmento resultante, fechada por çóes.
amassamento da mesma, enquanto
Pontos Característicos
.
que, após cheio o recipiente, a extremidade oposto recebe idêntico trata- 19 Novo bioco de vidro para qol
mento, em que o topo poderá ser truçõee, caracterizmio POT Iiigese0
achatado em posição ortogonal à ex- em suas faces inierree, Superior •
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TERMO N. 115.406
t,erais uma eanaleta contornante, Podendo ter as paredes inclinadas, e
De
6 de agósto de 1959
.
em saias faces front0/ e rosterior
Recap Produtos de Beleza Ltda. —
uma reentrância que prescreve um
trecho central de pequena espessura, São Paulo.
quadrangular ou outro formato dePulverizador de perfumes liquido e
eeJado.
similares.
Um total de 2 pontos.
Reivindicações
1.°)
Pulverizador
de perfumés liTERMO N. 113.905
quido e similares, caracterizado por
De 12 de outubro. de 1959.
um segmento cilíndrico tubular com
estreitamento cónico na extremidaPatente de Modèlo de Utilidade.
de inferior e com dois rasgos, diame"Um navo modelo de caixa para tralmente opostos, na extremidade
acond:ciOnamento".
superior e, ainda, provido internamente de uma mola aspirai com a
' Alhanat
Ino — Capital do Es- extremidade
inferior apoiada na área
tado de São Paulo.
de estreitamento, formada pela diferença de dikmetro do corpo do segPontos caracteristicos
mento tubular e sua extremidade cónica.
1.°) Um Uivo modele° de caixa
Um total de 4 pontos.
para acondicionamento .constitulda
por duas peças, uma das quais servirá de tampa, sendo cada uma obtiTERMO N. 118.080
da a partir de uma lâmina retanguDe 24 de março de 1960
lar de papelão, cartolina, fibra ou
outro material adequado, caracteriVidro e embalagens Vitec Ltda. —
zado pelo fato de serem praticados São
Paulo.
em tais Matinas dois vincos paraleRelha com banda de garantia, de
los às suas margens longitudinais e
dois vincos paralelos às suas nw- pulletileno.
gens transversais, de rnood a formar
1.°) Milita com banda de garantia
um quadrângulo ou retângulo que
polietileno, caracterizada por ter
formará internamente a parede supe- de
o formato de um capuz, estando consrior ou. inferior da peça e externa- tituída
de duas partes, sendo que
mente as paredes laterais da mesma, uma delas,
a ralha própriamente dita,
sendo * nme nos laterais corresponden- e de permanência
e uso
tes às margens transversais da lâmi- posterior, e a outra defintiva
está constituida
na são praticados recortes, que têm por uma banda 'destacável.
dois lados retos, um idéies na mesUm total de 4 pontos.
ma linha dos vincos paralelos às mar..
gens, que formam o retângulo central, resultando de tais recortes a
. TERMO N. 126.892
formação de orelhas nos extremos
e
dos laterais correspondentes às marDe 21 de fevereiro de 1901
gens, e sendo a parede de fundo de
Requerente: Compagnie de Saint
tais rasgos arredondada e em corres- Gohain.
— França.
•
pondência com os cantos do retângulo central, formado pelos vincos ci"Processo e dispositivos para a fatados, ee modo a dotá-los de cantos bricação de aglomerados que contenham fibras de matéria mineral,
arredondados.
Um tatal de 2 pontos.
principalmente fibras de vidro". TERMO 14. 114.245
De 29 de mato de 1939
Hornet Ilegedus e Etel liegedus —
f , São Paulo.
Procuso e produto resultante para
fabricação de ponta para esferográficas.
Reivindicações .
-•
1.°) Procesos e produto resultante
para fabricação de ponta para esferográficas, que se caracteriza por ser
confeccionada em "nylon" tendo um
cdrpo de formato reto com rebaixo
na parte superior com função de limitador, com um pequeno prolongamento se adapta ao estilete portador
lia tinta.
Um total de 2 pontos.

•

Pontoi carácteris(icos
1.°) Um procesos para a fabricação de produtos aglomerados podendo-se apresentar sob a forma de toalhas, placas ou peças, que contenham
fibras de matéria mineral, em particular fibras de vidro, consistindo
asse processo em realizar a aglomeração por meio de gêsso aplicado a
'quente, sob forma de leite de gêsso,
nas fibras antes ou ao curso de sua
recepção sabre dispositivo de condução tal como um transportador.
Um total de 5 pontos.
TERMO N. 130.444
De 29 de junho de 1961
Aperfeiçoamentos em ou relativos
a secadores para caseína e outros produtos.
Luisa Colombetti Maur!.
. Capital — São Paulo.

TERMO N. 116.256
De 25 de julho de 1059
Reivindicações
"Aperfeiçoamentos em Máquinasretificas 'de tubos sem centros".
1. 0 ) "Aperfeiçoamentos em,. ou reRequerente: Gabriel Simão & Cia. lativos a secadores para caseína e ouLtda.
tros produtos", caracterizados pelo
São Paulo — Estado de São Paulo. fato de apresentar o secador câmara
ellindrica dividida em três compartimentos super-postos, seParádos por
Pontos Característicos
divisões horizontais, formadas por
1.°) Aperfeiçoamentos introduzidos placas perfuradas, sôbre as quais
eme má quinas retificas de tubos ou atuam pás solidárias. a eixo vertical
poças cilíndricas sena centros, carac- giratório, sendo cada compartimento
terizados por ser o eixo flutuante da dotada do portas laterais, junto ao
roda inclinava' comunicado a una pe- fundo de cada um dèles, e sendo os
4aeno eixo horlzont .1, Coi n do de po- referidos compartimentos percorrilia, através de um eixo entalhada
,s por corrente de ar aquecido inajecho ç lèmea provido em Vias ex- utlado por ventilador, no sentido
tkehunidsidsan de juntas Universal>.
de baixo para cima.
Um total de 3 ponios.
Um total de 3 pontos.
1

TERMO N. 28.070
De 1 de outubro de 1941

Fevereiro de 1962 625 TÉRMO N.° 103.891
De 22 de julho de 1958

Privilégio de invenção para nova
capa removível para abajur provida
Sahweizerische Wagons Und
de bainha elástica.
Aufzilgefabrik A. G. Schlieren,
Zürich — Suiça.
Lote Gawel — São Paulo.
Proeigno de comando para ele1 — Nova, capa removível para abajur, provida de bainha elástica, ca- vadores.
racterizada pelo fato de um cilindro
de pano, pregueado em toda a suo
Pontos Característicos
volta, ser provido de bainha elástica
1. 0) Processo . de comando para
nas duas bases firmando assim a
copa, que pode ser facilmente coloca- elevadores; cujo curuo, para deterda e retirada da .armação do abajur, minar a posição da cabina, se
sõbre a qual é estabelezada unicasubdividido em" trechos de
mente pela elasticidade das 'bainhas. acha
sequência, sendo que na cabina
Um total de 3 pontos.
se acham dispostos elementos
emissores com dois estados estáveis, fixados por sinal elétricos e
TLEMO N.9 63.327
-influciandos por orgãos de acionaDe 13 de ag8sto de 1952
mento, montados no poço ao lonNicolas ,Zissis Markria.
go do trajeto de cada elemento
emissor, caracterizado pelo fato
São Paulo.
Novo acendedor para fogões a gás. de que os trechos de sequência são
designados por números no sistePontos Característicos
ma binário, e que os sinais cor1 — Nõvo acendedor para fogões a respondentes ao3 diversos alga..
gás, caracterizado por uma armação rismos dos números são fornecimetálica, na quol e articula; em pi- dos pelo selementos emissores,
nos adequados, uma alavanca de co- dispostos na cabina, de modo que,
mando, provida de garra, sendo pre- a qualquer momento, da marcha,
visto, no centro do dito armação, em poderá sei constatado, de maneisentido longitudinal, um eixo portador ra inequívoca, dentro de que trena extremidade anterior, de uma' roda
provocadora da faisca e, na extreml- cho de sequência oe encontra a
dode oposta, de uma roda provida de cabina do elevador.
Um total de 2 pontos.
quatro saliências simétricas, em posi ção correspondente à garra citada.
Um total de pontos.
TÉRMO N.° 103.899
De
23 de julho de 1958
TE.R.M0 N. 77.994
De 18 de fevereiro de 1965
Caterpillar Tractor Co.
Estados Unidos da América.

Fábrica Italiana Magneti Ma.
relli — S.p.A. — Itália.
Dispositivo pneumático de coAmortecedores' de vibração de tor- mando das sapatas de freios de
SAO.
'
expansão.
1 Amortecedor de vibração carac1. Dispositivos pneumático . de
terizaxio por compreender um aloja- comando das sapatas de freio de
mento definido uma câmara anular, expansão, destinado, em partium pêso anular no interior do Uma
ra, e separado das parede internas cular, aos veículos automóveis,
numa distância que permita rotação compreendendo, em substância,
relativo do pêso e do aloa.mento, um um cilindro, um êmbolo e um órrevestimento de um material flexível gão de superfície inclinada — ou
e não metálico, no espaço, para im- cunha — associado ao movimento
pedir conts.t entre o pâso e a câma- do referido êmbolo para o acionara, e uma substância viscosa subston mento, por intermédio de rôlos,
cialmente preenchendo o espaço resdos elementos operadores ou peças
tante.
expansíveis que agem sôbre as
Um total de 6 ponto.
sapatas dos' freios, caracterizado
pelo fato, de estarem previstes
dentro do referido cilindro, dois
TER1V10 N.° 76.833
êmbolos alimentados por uma
Le 15 de dezembro de 1954
única câmara de pressão interU mnovo modêlo Arie escada.
calada de permio, substancialmente, à altura da zona média do
Modelo de utilidade.
referido cilindro; pelo fato de
Vinco Porstneris. — Curitiba.
apresentarem os referidos êmboPontos Carocteristicos
los do lado de comando, um pro1 — Um novo modêlo de escada, longamento terminado, respecticonstituida de duas partes utilizaveis vamente, co !numa e duas extraindependentemente e em -conjunto, rnidadeu, convenientemente, conendo uma parte mais larga paro que formadas; pelo fato de que, na
o montantes da parte menos larga fase ativa de funcionamento, os
posam ficar entra os doquela, cara- referidos êmbolos tendam a se
teriz,ando-se o novo modêlo por: duas afastar um do outro, determinanorelhas dispostas na zona do último do um correspondente afastamen-‘
degrau uperior da parte mais largo,
na face interna do montantes, tendo to paralelo das extremidades, e,
um rasgo feito de cima para baixo simultaneamente — por intermé.e alargado circularmente na parte in- dio destas últimas e de competen•
ferior, para que possam penetrar duas tes rôlos intercalados — um afasprojeções chata externas superiores tamento normal das peças de coda parte menos larga e girar no alar- mando da extremidade livre clizt
gamento até que as duas partes aber- sapatas dos freios; e pelo fato de
tas para ficarem e pé, tenham sua a- que, na fase de soltura, sob o efetbertura limitada e fiquem travadas
mediante o encosto dos montantes to de molas de retôrno, os referlo
entre uma vareta transversal que une dos êmbolos e, com éles as extrem
as duas orelhas em um lado, e dois midades associadas e as refer149
pinos salientas no outro lado.
peças, se tornam a a aproximai:1j
Um total de 3 pontes.
Um total de 6 pontos.
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TaaaMO N. '77.850
De 14 de fevereiro de , 1955
Dainingos Ponto da Rocha Júnior.
Si Paulo.
Irado:. de som.
•

Reivindicações

a. — . Radiador de som, caracterizado
por uns conjunto de alto-falantes de
duas eu mais unidades, formado por
altofalante igual ou diferente, montado cerrado num plana; ligados em foce.aam qualquer configuração geométrica.
Um total de 4 pontos.
•

•

fic'a• interna

elétricos, cada qual ligado em.
cada disco e preso êsse conjunto
por parafusos que atravessem. '0.9
discos nas proximidades de seus
necessária para a oxidação do cério con- bordos e - penetram nas luvas isotido e a subseqüente so14i1ização das lantes * que- os separam.
Um total de 3 pontos.
terras ráras trivalentes por meio de

rosqueada, e outro em de terras raras, contendo ou riso taido
combinação com uma tubulação de de tório, cem cloro em quantiade corsalda.
respondente a not excesso de 10% a
.
Um total de 4 pontos.
30% stibre a quantidade teearicamente
TERMO N:9 95.032
de junho de .1957
Naavo modélo de aparelho de barbear.
Requerente: Zacharias Lascava.
Estado de São Paulo.
Pontos característicos
19) Um nôvo modelo de aparelha
de barbeara-caracterizado por ser seu
cabo dividido lonaitudinalmente na
meio em duas .partes de comprimento
igual sendo a mais grossa tubular e
dotada ruma extremidade. de rosca'
interna,, e a outra, inala fina, cilíndrica,. que cabe perfeitamente no interior da primeira e por ter ama de
suas extremidades municia de ponto
com r&saa para ser eosqueada na rosca interna da parte mais grossa do
cabo, quando fôr necessário armá-lo,
para usa.
Um total de 2 pobtos.
De 17

ácido clorídrico. Um total dc 6 pontos.

TÉRMO NP 100.145
De 3 de fevereiro de 1953
"Um novo modelo de churrasqueira para hotéis, restaurantes e
estabelecimentos congêneres".
• Requerente: John Wilson da
Costa — Estado de São Paulo,
1.°) Uni novo modèlo -de churrasqueira para hotéis, restaurantes e estabelecimentos congêneres,
caracterizado por ser o lateral direito do compartimento ou estante churrasqueira, dotado de
uma\ porta montada em, dobradiças alonacias e, na direção destas dobradiças, achar-se disposta
uma barra vertical presa com
suas extremidades superior e inferior no corpo da estante chutasqueira. Um total de 9 pontos.

TÊR MO N.' 98.069
De 29 de outubro de 1957
•
Griffin Wheal Gonigany — -Estados
Unidos da América.
Aperfeiçoamentos- elll uni processo
TERMO N. 9 93.334s
K
de fundição.
1 •a- Aperfeiçoamentos em processos
y De 29 de março de 1957
de
fundição segundo os quais o material.
•Chris Indústria e Comarcio S. A.
a fundir é considerado dentro de um re— Rio de Janeiro.
ceptáculo estanque ao ar c é forçado,
Pontos Característicos
por uma pressão super-atmosférica, para
dentro de um molde, instalado, sem asse
Novo modelo de antena, especialmente para veiculo; —_ caracterizado
receptáculo, através de um tubo tendo
esaencialmente por uma haste em foruma extremidade dentro do receptáculo
ma , espiral que parte de. tura base
e a outra 'em comunicação com a peça
di. ai, ctiminuindo em ascenção, de
de entrada do molde, caracterizado pelo
cú as'. base parte um pino provido de
fato de que antes de ser o material
roc a externa e de um orificlo inter:
a fundir forçado, pela referida pressão
malpara a internação do fio de canasTERMO N." 95.635
super-tmosférica. da receptáculo para a
ta para alcançar o :aparelho de radentro do molde, unia pressaio . sub-atramsDe 12 de julho . de 1957
dio.
.. TÉRMO N. 0 101.450
férica é gerada. n o. referido receptáculo,
Um total• de 2 pontos.
cério
Bárrios
Pornpc
Júnior
—
São
Gi
,
De 2 de abril de 1958
a
para a desgaseificaç-ão do material em
Paulo.
fusão nesse receptáeulo, anediaatnerie,
Requerente:
Filterwerk Mann
. & .
Aperfeiçoamentos em escovas para entes do vasameatot e pelo fato de que
TERMO N. 9 93.732
Hunimel.
G.m.b.H.,
Ludwigsburg
.
dentes.
•
o uivei do material as fusão no tubo (Wuertt.), Alemanha.
D3 ' 22 de abril de 1957
é levado a variar, seja pela variação
Pontos Caracteri.stieos,
''Filtro de Ar de Sucção, para ....
Pontos característicos
o
da referida pressão' atmosférica, -seja
1 -- Aperfeiçoamentos em escovas -pela alternação das -referidas pressões maquinas motrizes de combusJakos Walter Niesaner — S Paulo.
tão interna compressores, ou ouAperfeiçoamento em rade de tempo. para dentes. caracterizados pelei corpo sub-atmosférica e super-atmosférica. Se- tras máquinas aspirantes de ar".
da escoa ser formado por um trecho. gue o porto 2.
Pontos -carrcteristicos
reto adjacente a. trecho recurvado elo
P
' ontos extracterfsticos
.. Aperfeiçoamentos em relê' de tempo. S alongado, sendo age provido de e-a•Filtre
de ar de sucção, para
caracterizado por um cilindro, em ter- zatuento interno longitudinal e rosca exmáquinas motrizes de combustão
- TERMO N., 99.364 •
no de cuja metade superior se enro- trema tambein interna. „e sendo aquele
la uma bolaina; sermo que, dentro do dotado de alojamento interno coniuni- Deposiido ein 20 de dezembro de 1957 interna, compressores, ou outras
máquinas aspirantes de ar, no
dito cilindro se aloja um haste cuja cante acrn o vazamento do trecho reRequereutes: Benta Pereira, Hélio qual se encontra — entre uni tubo extremidade inferior é provida de curvado, e ainda o trecho reto sendo
uma massa metálica • de um êmbolo, provido na sua superfi•ciee onde ^ estão Deosdette Toledo e Geraldo Tórres de de admissão -de ar central e uma
São Paula.
camisa do corpo do filtro — um
ao passo que sua extremidade supa- cravados
os feiees de'eercias da escova.
"Nina) acondicionamento ou recipiente dispositivo .filtrante, o qual é lirior se projeta para cima, atravessando um arigicio praticado no taipa do de rasgos longitudinais; e sendo aluda par liquicloi, especialmente bebidas".
mitado por um disco de peneiras
cilindro citado: sendo .qtse, ainda, a a escova provida de cabe) em lOrmato
disposto em . frente a uma .capota Pontos Característicos
extremidade Inferior do dito cilindro de calha ou outro adequado qualquer,
de ar puro circundando o tubo
é arovida de válvsaa 'de admissão e onde se aloja convementernente'a bis- '1
" leióvo 'acond,cioriarnento ou " v re- de admissão de ar e prolongando
retenção regularei.
naga de pasta deratifricia, fixa pelo pes- c;piente para líquidos, especialmente be- a camisa do corpo do 'filtro e no .
Um total de 3 ponto-s.
'coço roaqueaeo na extremidade
bidas". caracterizado ` essencialmente pelo qual a capota de ar puro, que
.queada do trecho acima . referido. Um fato do acondicionanento, ou recipiente, suporta o bocal de ligação de ar
total de 2 pontos.
ser confeccionado de bambil de diâme- puro, está ligada à borda supe• TERMO N. , 94.619
tro e comprimento variáveis de acerado rior da camisa do corpo do filtro
De 29 de maio de 1937
com o volume de liquido a conter, cor- que evetatualtnente, também pode .:
Tail2N-10
N."
95.637
Inelbras •Indústria Eletrónica -Bratado ao nivel de dois dos seus gómos segurar a borda externa do disco
sileira Ltda. — São Paulo.
- a fim de formarem pela própria estru- de pai/eiras, caracterizado por ter 4
De 12 de julho de 1957'
.
Novo po..enciometroa
tura interna do bambei." respectivamente interposto uni anel elástico, no *
Sociedade Industrial de Borracha O fundo c a tampa do recipiente; pelo espaço anular formado "entre a
Pontos caractérísticus
Paulo.
"Elastic"'S.A.
fato ainda da tampa ser provida de urna camisa do corpo do filtro e a gola "
1. Neavo 'potenciennetro, e.aracter1•
Embalagem para pentes.
passagem ou orificio. para adaptação da capota de ar puro e a qual
zatio par ser constituído por um cor1 — Embalagem para pentes. ..;araete- de
rolha ou outro elemento de vedação apresenta,- em relação it camisa,
po tubular, de pequena altura. pra- r:zada por um cartucho retangular. ^feito
vido de abas laterais de fixação, re- de material transparente, aberta em C fina/cuente por a superfícic externa do uni jôgo de movimento radial ..entrância:a em [sua borda e parede unia de suas extremidades, o qual é do- recipiente ser submetida ou ^revestida por anel elástico êste que é compriUm total de 2 mido pela gola da capote de ar
anelar em uma- cias extremidades,
cartão unia camada de verniz.
sendo no interior da corpo, colocados tado,: on seu interior, de- um
puro em direção axial e radial',
pontos.
urtia ancl Isolante e uma lâmina semi- também retangular. e de danensaas
contra a camisa do corpo de filcoincidentes
com
as
do
cartucho.
cartão
circular sôbre a qual é enrolado um
tro, e, em-estado comprimido, não
fio de resistência elétrica, variável èste feito de papelão ou outro material
TERMO N.° 99.944
enche completamente o espaço
par meia do contato de um disco mó- teualquer limvido de certa resistência e
anular.
De
13
de
dezembro
de
1957
vel.
- rigidez. o qual receberá em uma de suas
—
Um total de 9, pontos.
faces a marca do- produto, figuras deRequerente: José Lamoglia Neto. 1
'
TERMO N.' 105.585
corativas ou outras quaisquer especai- — Estado de São Paulo.
— Cações telas 'onattas coai o produto. 11-n
"Uni novo tipo de ebulidor ou
•30 de outubro de 1953_
Tala24,10 . N. 94.749
total de .2 pontos,
aquecedor elétrico para água".
• Donato Latenrio
Mirias Gerais.
De 3 de junho de 1957
—
Pontos característicos
Gravata com laço permanente.
Abarca Zaprucki a-- São Paula.
• " TERMO N." ..96.,759 •
2..°1 Um novo tipo de ebulidor 1.? "Gravata com laço permanente".
Novo dispositivo lavador de copes.
ou aquecedor elétrico para água, constituído de- uma gravata prapriaDe 2 de setembrO • de 1937
-s Pontos •coracterístieos
• caracterizado por ser constituído mente dita com o laço comum e .caUni Processo para a separação do de dois discos metálicos crivados racterizada por passar atreveu dito le1. Invo dispositivo lavador de copos. caracterizado por um corpo ci- cedo das, terras raras trivalentes.
de orificios, montados uni sôbre eo uma fila elástica que voltando por
líndrico de paredes delgadas, dotado 1 — Um processo para a separação o outro e SÔbre pés isolantes ter-ideuis do mesmo, SC 'cruza e é afixaem usa extremidade aberta superior do cério das terras raras trivalentes, ca- mo-elétricos e isolados . entre si da por meio da grampos cosnum de
de aba circundante saliente, e pro.material prisão..
vido em sua superfici inferior 'de racterizado pelo tratamento duma sus- por meio, de luvas de •terminais
1 ufn total de 3 pontos.
doia orificios, uai central cova super- pensão de hidróxidos Ou de sais básicos apropriado e por dois
•

•
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Teimo n. 522.175, de 28-12-61
José Capitulino da Sdva•
Pernainbu:,

Termo n." 522.187, de 28-12-61
Leslynn Products Corp.
Estados Unidos da América

Termos ris. 522.194 a 522.198, de
.

STERLON

AGUARDENTE DE CANA

Classe 8
!Toldes para calçado:1
Teimo a." 522.188, de 28-12,51
Colgate-Paltnolice Company
Estados Unidos da América

WASH 'N DRI
Cfasse 33
Papel e seus artefatos, 1.i.,ros não impressos. etc., mio incluidos ns c:as,:es
16, 44 e 49

Classe 42
Aguardent2 de cana

Termo a." 522.189, de 28-12-61
AlWeselskabet William Demant
e
. Dinamarca

Termo n." 522.13:', de 2342-61.
YinnlfA Company, Limit2r1
Inglat=
•

OTICON

Classe 10
Aparelhos auditivos para a sardez e
para médicos. componentes e azess5rios para aparelhos auditivos

Edson Medeiros
São Paulo

ILOCAMBÕ"

Tntjustris BrasileiraClasse 13
Tecidos em geral
Classe 23
Classe 35
Classe 37
Classe 40
Artigos na classe
Termo n." 522.191, de 28-12-61
Armour Pharenaceutical Company
n'stados Unictos da América

ENZAR
Classe 3
Produtos farmaceutièos, particularmente
prepaardos de enzima proteolitica para
uso terápico
Termo n.' 522.199, de 28-12-61
Wiegando Olsen S. A.
Paraná

Termo n.* 522.202. de 28-12-61
Silva Cl Pares Ltda.
Paraná

C . A1 OBA\
indústrta Brasileira'
Classe 41
Café em grão, torrado , e em pó
Termo ri," 522.203. de 28-12rvfi1
Paraná
1)

P.a lacektiotel
neer

•

nnn .4à1.•

Classes: 33, 41, 42, 43 e 1t
Titulo 'de Estabelecimento
Termo n." 522.204, de 23-12-61
Antonio Slari aCristovão
Paraná

Casa.‘

Luzita na

.C/asi.es: 11. 12, 36, 11, 42, 43 e 14
Titulo de Estabelecimento
Termo n." 522.205, de 28-12-61
Posto Paulista Limitada
Paraná
,

Termo o.° 522 .190, de 28-12-61
The British Motor Corporation Limited
Inglaterra

Posto.,4 Pez utcJi
'Classes: 11, 21, 33, 46 e 47
Titulo de Estabelecimento

Termo n.9 522.206, de 28-12-61
Calçados Pie rre Ltda.
Guanabara
Classe 43
Perfumaria, cosméticos, dentifrícios, szbonetes e preparados para o cabelo.
Artigos de toucador e P SCÕVDS para os
dentes, unhas, cabelo c roupa
Temo n." 522.185, de 28-12-61
Remington Rand.do Brasil S. A.
Guanabwa

MISS DACTILÓGRAÉA
Clmse 50
Impressos
"m/MUM/I.

Termo n.' 522.186. de 28•12-61
Crouse-Ilinds Company
Estados Unidos da América

Classe 16
Parquet de madeira
Termo n.° 522.200, de 28-12-61
Porirnax Indústria e Comércio • Ltd3.
Rio Grande do Sul
Classe 21
Veículos terrestres a motor e partes
integrantes dos mesmos
Termo n." 522.192, de 28-12-61
Comércio de Alimentação Korvette Ltda.
São Paulo

•

_KOR VETT E yIndus t ria Bras ileirZ

Classe 43
Para distinguir refrescos e águas naturais e artificiais: Refrescos de frutas.
águas gasosas, águas minerais, naturais
e artificais, caldo de cana,. laranjada,
limonada, sodas e sodas-water

Classe 8
Artigos na Casse,

•

Classes: 41, 42 e 43
Nome Comercial

INDÚSTRIA BRASILEIRA
closc 3(3

Calçados em geral
• Termo n." 522.208. de 28-12-61
Santa Cruz Cotnpauhia de Seguros
Gerais
Rio Grande do Sul

Classe 16
Sabão comum a base de óleo de eixo
Termo n.' 522.201. de 28-12-61
Polimax Industria e Comércio Ltda.
Rio Grande do Sul

O Seguro Só é Carci)
nte-s-d-OrSiiiístr'à
Classes: 21, 32, 33 e 50
Artigos das classes
Termo a.' 522.210, de 28-12-61
Philip Morris Incorporated
Estados Unidos da América

-PRORROGAU0

Termo n." 522.193, de 28-12-6/
Comércio de Alimentação Korvette Ltda.
São Paulo
LINCiTES K011YZTTi,

PIERRE

Indástria Brasileira

GEM

Classe 11
Navalhas de barba de-tódas as espécies.
navalas de segurança, laminas de nav.,
Classe 46
Sabão comum a base de óleo de ate° Ias, lã/ninas de navalhas de segurança

21;
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0
Ternios na. 522.218 e 522.218, de
(ramo a. 9 522.211, de 28-12."
28-12-61
Viúva A. M. Castro
Santa Catarina
Pensa -- Planejamento • Engenharia
, S. A.
Guanabara

eeirerelro de '1962

Termo& na. 522.225 e 522.226, .4t

2-12-61
, Toé() Carlos Melo
Guanabara

522.234, de 28-12-61
. Confecções Goulart Ltd* .

Termo 0.9

Guanabara

rónrecções Goulart'
.‘
•

WOUS-TRIA BRASILEIRA.

VENS

•

Classe 41
.•• Café em grão e café em pó

t[reme° n. 9 522.212, de 28-12-61
Tomé Manoel dos Santos
Santa Catarinp

.E
' -SOLIMA

Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes usaj
das na construção civil
Classe 8
Computado reeltrtnico, ecobatmetrcx
Classe 16
\Material exclusivamente para construção limpador ultrasónico e cloradores para
água
e adôrno de prédios, estradas, etc.: Ci.:
•
mento, azulejos, ladrilhos, telhas, portas,
Classe 10
Janelas. Papel para forrar cas
Indicador de fetos (pulsações) e indi.
cador de pressão sanguínea, espectro.
Termo n.° 522.219, de 28-12-61
fotómetro para análises químicas e ele,
Adriano Mauricio S. k: In f4 "-- - e
troencefalografq
Comércio
Termo n.9 522.228, de 28-12-61
Rio de Janeiro
Termo n. 9 522.228, de 28-12-61
Ives Ambrosio Gil
São Paulo

SINFONIA
iNDOSTRIA

1

'

Indústria Brasileir;

Classe 41
Café em grão e café em pó
•n.,„ [armo n. 9 522.213, - de 28-12-61
Benjamin Burigo
Santa • Catarina

m

Brasileira

Classe 41
Café em grão e café, em pó

Cerâmica,
Santa Catarina Ltda.
Nome Comercial

trem on.° 522.216, de 28-12-61

Cerâmica Santa Catarina Ltda
ne-Santa Catarina

Indústria Brasileira
..•

Classe 16

f Azulejos. ladrilhos, telhas e tijolos

P' rrêrino n.9 522.216. de 28-12-61
.,.,,
9yensa ,-, Planejamento e Engenharia
S. A.
ík Guanabara
t11,-* -_

1ZEJSISA - Planejamento
rEngenharia S. A.
7-

Nome Comercial

L

V \C"0)!!)

Indústria Brasileira

Termos as. 522.221 e 522 24 de
28-12-61
.
'County Laboratories Limiteci Inglaterra

`T .rmo n. 9 522.235, de 28-12-61
A Gaivota Limitada
Minas Gerais

'A GA ROTA)
Claosses: .53, 41, 12, 43 e 44
Artigos das classes
Termo n. 9 522.236, de 28•12-61
• Carlos Viana Mula
Minas Gerais

CABIDES MOYTA
INDUSTRIA BRASILEIRÃ
Classe 40
Cabides para roup As

Classe 46
Velas de cera

dústria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico Mirado nas
- tosses, gripes e resfriados

SPAN

Têrm n.9 522.230, de 28.12-61
Eduardo Luiz Ribeiro
Rio de Janeiro

Classe 3
Prepaarções medicinais e farmacêuticas
.Classe 48
aldústria Brasileira
Perfumaria (incluindo artigos para a
toucador, prepaardos para os dentes e
Classe 3
cabelo e' sabão perfumaào)
Um produto farmacêutico ind'cado nos
caso' de anemia clorose, convalescência
Termos ns. 522.223 e 522.224, de
de moléstias infecciosas e debilidade do
28./2-61
organismo
João Carlos Melo
• Guanabara
Termo n.‘ 522.231. de 28-12-61
Cia. Fartnac. Organon do Brasil. S. A
São Paulo
•

IN

-

PO

ustr ta Bras ite tra

Térneo n. 9522.221, de 28-12-61
Cerâmica Santa Catarina Ltda.
Santa Catarina

44,

-

Classe 46
Termo n. 9 522 . 220, de 28-12-61
Adriano Mauricio S: A. Indústri. e Um preparado para tirar manchas de
roupa
Comércio
Rio de Janeiro
n.° 522.229, de 29-125'
Eduardo Luiz Ribeiro -Rio de Janeiro
VELAS PROMESSA

eofé Piebeirida"

ÇIn dústra

sumam,

Classe 48
Perfumaria e artigos para toucador constantes do exemplar da marca

Classe 36
Camisas — cuecas — pijamas
sões — calças — shortes calções.—
blusas — saias — vestidos —• coturno
— ternos — capas — estolas — sutiens
— cintas
mauteaux
sueter
camisetas —• gravatas e uniformes
esColares
•
Classe 36
Camisas — cuecas —• pijamas
blusões — calças — shorte3
calções
blusas — salas — vestidos — cotumea
— ternos — capas — estolas — sutiens
— datas
mauteaux
sueter
camisetas
gravatas e uniformes
escolares

ISM

Indústria brasileira

Classe 8
Instrumentos nucleares como: rxmta
dores e detectores
Classe 10
Bombas de cobalto

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado- no
tratamento de distúrbios ovarianos

• "—no n.° 522.227, de 28-12-61
João Carlos Melo
Guanab.r.

Termos as. 522.232 e 522.233, de
28-12-61
The Wellcome Foundation Limited
Inglatem

_

Classe* 8
\ Raios X industrial medidor de exp.'
sure radioa t ivo. indicador de nível radioativo e bomba . t.i l litli:Ca de alta l
precisã-_,

Classe 3
Um produto farmacêutico
Classe 2
Um produto -steterinarif

'reuno n.' 522 . 237, de 28-12-61
Som — Indústria e Comércio S.
Rio de Janeiro

SK !NU,
I NDUS.TR I A " BRAS I LEIRA
• Classe 8
.
Discos gravados
Termo n.° 522.238, de 28-12-61
Cia. Química Duas Ancoras
São Paulo

çÃ U Á'
fkl Di, STR I A BRASILEIRAClasse 2
Substâncias e preparações químicas
usadas nas agricultura, veterinária e
para fins -sanitários, a saber: adubos,
baraticidas. carrapaticidas, desinfetantes,
defumadores, fertilizantes do solo, fungicidas, forcnicidas, gemicidas, herbicidas, inseticidas, microbicidas, óleos para
fns veterinários, raticidas, remédios, sabões desinfetantes, vacinas e unguentos.
Term n.° 522.239, d 28-12-61
Cia. Quimica Duas Ancoras
São Paulo

•
7UA.

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 2
Substâncias • e preparações quitnicds
usadas nas agricultura, veterinária e
para fins sanitários, a saber: adubos,
baraticidas carrapaticicias, desinfetantes,
defumadores, fertilizantes do solo, Fungicidas, formicidas, getnici da s. lie rbici•
das, inseticidas, microbicidas, óleos para
bbeis desinfetntess vadnas e unguentos

- DIÁRIO OFICIAL (Seção

Ounta-feira 16
Termo a.9 522.240, de 28-12-JI
Comercial e Construtora Graça Couto,
Medeiros Ltda.

Termo n.9 522.249, de 28-1241
Joagar o-- Calçados de Luxo Ltda.
Guanabara

,COMERC AL E CONSTRUTORA

**

*

Nome Comercial

44 ** * 0-,

fr`.1

...............

Temio n.9 "22.242, de 28-12-61
Pastataec S. A. — Indústria e ,Comércio
Paraná

,PASTAMEC
ÉRê
Om 10
I NT.ieR -l 'A E ---••••

Comércio e fabricação de pastas
mecânicas
...nnn•nn•n•

Termo n.9 522.243, de 28-12-61
Panificadora Bom Jesus Ltda.
'
Paraná

Termo n,° 522.269, de 9-12-61
José Finei 6 Cia. Ltda.
São Paula

Classe 41

Café em grão, moldo, torrado e etapa' cotado

Classe 36
Artigos na classe
Termo n.9 522.270, de 29-12-61
Mecânica Furlan Ltda.
São Paul(

Termos na. 522.257 e 522.258, de
28-12-61
FURLAN
Termacrist S. A. Distribuidora Quiind. Brasileira;
Termo q.9 522.250, de 28-12-61
mica e Farmacêutica
Pedra Verde — Capri Revestimentos
Classe 50
Guanabara
S. A.
Oficina de consertos, lavagem e lubrts
Guanabara
ficaçáo de carros

redra Verde Cipri

TeMaCtlit

Termo n. 522.271, de 29-12-61
Auto Pósto Miranda Ltda.
SM Paulo

Classe 12, •
Classe 16 .
Produtos químicos para serem usados na
Pedra paar revestimentos de casas e Indústria de perfumaria–e produtos de
MIRLNDL
ind. Braaileira
edifícios
toucador
Classe_ 50
•
Classe 3
Termo n.9 522.251, de 28-12-61
Produtos químicos para serem usados Impressos: cartas, envelopes, duplicatast
Sapataria' Tigre Ltda.
faturas, recibos, cartões comerciais 1
na medicina e na farmácia
Minas Gerais
de visitas
Termo n.9 522.259, de 28-12-61
A FERA DA RUA CURITI9A‘,
Termo n.9 522.272, de 29.12-61
Hermes Fernandes S. A.
Guanabara
José Rodrigues
Classe 36
São Paulo
Sapaatria
DUO GUAÇ .10
Ind. Braelleira
Termo n.9 522.252, de 28-12-61
Sapataria Tigre Ltda.
Classe 32
Minas Gerais
Programas radiofônicos, programas stsi
_Indústria
_
Brasileirk.
televisão e revistas
Classe 10
Termo n.9 522.273, de 29-12-61
Aparelhos auditivos
Bar e Café 1300 Ltda.
São Paulo
Termo n.° 522.260, de 28-12-61
D. Faria 6 Cia. Ltda.
Guanabara

SS

ORIENTE

INDUSTRIA BRASILEIRA
Comércio de.panificação em geral
Termo n.9 522.241, de 28-1241
A. F. Pessaa„
Pernambuco

3:0"

-12-AN

F ICADORA
Bbá 'JESUS
LTlik
_

A L FAV I T
fititisTRIA ASILEIRA

Classe 41
Banha e gorduras em geral
Termo a.° 522.245, de 8-12-61
José Silveira de Caralho
Minas Gerais

Um produto farmacêutico indicado
como tônico

Sapataria Rei.Nato,

Classe 36
Insignia

Classes: 33 e 36
Titulo 'de Estabelecimento

Térmo n.° 522.253, de 28-12-61
, Sapataria Tigre Ltda.
Minas Gesais

-4

Termo n.9 522.246, de 28-12-61
12. C. Paiva Queiroz
Minas Gest is

Sportbalí
Classe 49
Bolas de futebcè
Termo. n.9 522.247, de 28-12-61
vrancisco R: Leoncio
Minas Gerais

Classe 8
Um aparelho para massagens facial

fibrióã'diwAtaúdeS
BatifiLta

Termo n.9 522S1. de 28-12-61
Laboratórios Edison, Bezerra S. A.
Pernambucoi

Classe 36
Sapataria
Termo n.9, 522.254, de 28-12-61
Pereira Bessa
Maranháo

n

n.9 522.255, de 28-12-61
Rafael Barbosa d Souza
Pernambuco

Thltno

Ruoverder,
Classe 32
Jornal

Classe 50
Impressos: cartas, envelopes, duplicatas,
faturas, recibos, cartões, comerciais a
de visita
•
Têm() n.° 522.274, de 29-12-61
Germano Felippe
Silo Nulo
•

FELIPPI
Ind. Brasileira
Termo n.° 522.275, de 29-12-61
Promofilmes Cine T. V. Ltda.
São Paulo

PROMOFILMES
Ind. Brasileira'
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado
como purgativo
Termo n.9 522.267, de 29-12-61
Alvaro Matos
São Paulo
;MOBILIKRIA ALVAMA

Classe 41
Café em grão, moldo, torardo e empacotado

Ind. brasileira

Classe 41
Artigos aa classe .

àAPATARIA TIGRE

INFRABEL

Notnc Comerciei
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PALILL—NYL
sInd. Brasileira'

RAG * • ,

......
(

Classe 36
Calçados

, ESTIL LTDA.
Comércio, fabricação de móveis, decorações e interibres

Termo n.9 522.248, de 28-12-61
Fábrica de Ataúdes Brasília Ltda.
Minas Gerais

Termo n.9 522.256, de 28-1241
A. Cardoso
Maranhão

o,.

GIIMÃ"ccuT6,MEDE1ROS:l.i'DK:(:,
- Termo n.9 522.241, de 28-12-61
Estil Ltda.
Paraná

ill)

Classes: 16, 33, 50 e 15
Artigos nas classes
Trmo n.9 522.268, de 29-12-61
Santo Amaro Materiais Para Construções Ltda.
São Paulo

Skirsf ADURO
Blsasileira
Classe 16
Artigos na classe

Classe 32
Produções cinematográficas, revietaâ,
boletins.e jornais
Termo a.' 522.276, de 29-12-61
Promofiltnes Cine T. V. Ltda.
São Paulo

PROMOFILDIES
CINET,V.

urD/,

Nome Comercial
Termo n.9 522.279, de 29-12-61
gmbras Embaloens Lidei
São Pauli;

EMBRÁZ 4
Ind. Braeileireil
Classe 50
Destinada a assinalar ç distinguir tir
timbre da sociedsd, a se) ejslicado groi
papeis de eorrawondeneia e contabP
lidade

630 Quinta-feira lá
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•"-•21"êtrno n.9 522.277. de Z9. 1241
Urino 11. 9 522.287., de 2942-61
"Mtalluz" Materiais Para Coastruções "Citnpro" Cia. Importadora de
- Ltda.
Uai Para Processamento de Dados
e
São Paulo
São Paulo

1.

Classe 16

Termo a.9 522.280. de 29-12-61
Nuclear Brasil
São Paulo
IICLEJLR BRASIL

Ind.. Brasileira

-t.

Classe 50
Destinada a assinalar e distinguir o
timbre da sociedade a aer aplicado em
papéis de corespondencia e conrabilidada
Tann o na. 522.-28i. de 29-12-61
a -par e Café São Jorge Lida,
São Paulo
?G

•

sni JORGE

lInd. Brasileira
Classe a 1
Termo n.° 522.282, de 29-12-61
Como acima mencionado
Universum Comercial e Administradara
São Paulo

.
•triaIVERSITA
Ind.. Brasileira

•

instalações para escritórios e desanho
Termo n.o 522.289, de 29-12-61
"Cimpro" Cia. Importadora de a.1.1qe:-,
nas Para Processamento de Dados
São Paulo

PROCESSAME NT O

• DE DADOS
" Classe 17
Para distinguir: Artigos, mamaras e
instalações para escritár;os e -!es,1,113

•

Classe 33
Temos as. 522.305 e 522.306, de
• 29-12-61
Comercial e Importadora "Tropical"
Ltda.

São
TROPICAL

Mor OBUS

£11d..

•
Classes: 33, 21 e 50
Classe 8
Excursões, pie-nica, turisniO e venda - de Para distinguir: Gravadores de sons
passagens; veículos para excursões, pieClasse 11
fies e transportes; passagens em geral
Para -distinguir: Tripés
Termo n.° 522.298, de 2912-61
Papel e Celulose Catarinense -Ltda.
São Paulo

'sATARI/WNSE
Indústria Brasileira

MAQUINAS PARA.
SERVIÇO DE
PROCESSAIENTO

Classe 38
-Papel kraft C CCIIIIOSC
Termo n.o 522.299. de 29-12-61
Rubens Antonio Marconato
São Paulo
•,

• DE DADOS
Classe 17
Para distinguir: , Artigos. maquinas e
instalaçaies para escritórios e da.sanho

DE DADOS

4VEL,IIDA;;„
Drasileire:

Termo na 522.297, de 29-12-61
Motobus — Máquinas e Veculos Ltda.
São Paulo
•

M

Classe 50
Impresos em geral

GRIolDSTAII
Ind.- Brasileira

Terno . n/.9 522.304, de 29-12-61
Papelaria Avenida Ltda.
São Paulo

Classe 50
Passagens eia geral

Termo n.9 522,290, de 29-12-61
"Citnpro" Cia. Importadora cie Maquinas Para Processamento de Dad.us
São Paulo

Tennos as. 522.291 e 522.292, de
29-12-61
"Cimpro" Cia. Importadora de 1‘.1ata..1
Termos as. 522.283 e 522.284, de
nas Para Processamento de Dadas
29-12-61
São Paulo
"Maaaistampo" Maquinas e Estampo.
•
MÁQUINAS
PARA
Ltd a.
São Paulo
PR OCESSAISNTO

. nn••

MOTOBUS
Ind.. Brasileira

C.lasse :17
Para distinguir: Artigos.' má:lianas e.

Fevereiro de 1962

Térmo n.9 522.296, de. 29-12-61
Motobus Máquinas e Veiculos Ltda.
Motobus
Máquinas e Veículos Ltda.
São Paulo

SEIVIIÇOS DE
PROCESSAMENTO
. -,DE DADOS •

11ENLITZ
Ind.. Brasileira

(Seção 111)

G

Termo 'n.° 522.307, de 29-12-61
Comércio e Indústria de Lubrificantei
•'Pennskloil" Ltda.
São Paulo

•

• Classe 47
Para distinguir: combustiwis e lubrificantes: Alcool motor, draxas lubrificantes, gasolina refinada, querosena, óleos
destinados a iluminação e ao aqueci.
mento, óleos lubrificantes, óleos para
amortecedores e petróko rrfinado
Termo n, 522.308, de 29-12-61
Dinorali Casar Gagliardi
São Paula.

ind- Brasileira

•
• Cla,se 45
Artigos na classe

REDSKItt
Ind. Brasileira

• spur'

Q'UE

111111CLAUDE
•

Classes: 13, 33, 36 e 48
Estabelecida ceei o género de corna,
do de joias. Montarias e confecções
de roupas C PC1113171arl3

Temo. nat 522.300, de 29-12-61
Mal-ao do Brasil S. A.
Engenharia
e Construções
•
Termo n.o 522.309. de 29-12-6•1
São Paulo
"Aurea" Auditoria. Representações e
Administração Limitada
São Paulo
4
• •MIt
.

' Classe 17
Para distinguir: Artiao:, naquans e
Classe 6
Máquinas e suas partes iategrarites instalações para escritórios e da•anho
Classe 17
, Classe 50
Para distinguir: Artigos. inft,ininat e
Para ditisnguir: Impressos de aso -da instalações, paraes,..-ritórios e de%m.:1;3
firma, faturas, duplicatas. notas fiscais, •
Iria. Brasilei ra envelopes, papel de carta, mamorsndos.
renno n.9 522.293, de 29-12-61
•
boletins e talões de pealido
Casa Paulinho de Armarinhos Ltda.
. Classe
São Paulo
•
Termo n.9 522.285. de 29-12-61`
Tenno
na
522. 301, ' de 2912-61
Lanches "Baependr" Ltda.
Eron
indústria
e Comarcio ' de Tecidos
PÁULINE0
São Paulo *
Ltda:
Classe 36
•
São
• B.AEMNIZ
• Artigos na claase •
Ind. Brasileira

AUREA
BraeXleira
• Classe 50
Impressos

Terra° n.o 522.310. de 2912-61
Comércio e Indústria de Produtos
Animais Cipaa Ltda. São Paulo

CIPAN

.•
Classe 41
Termo" n.° 522.294, de 29-12-61
JLnd rirasilea.ra
CATA)
Para distinguir: Pratos prepa::.iaa, lan- Rodatécnica Oficina de Rodas Ltda. •
Classe 19
•
CRÉDITO
EROfi
—.1
São Paulo
ches, sanduices de salame, mortadela,
Animais vivos, aves, bovinos, caprino.
Classes:
11
—
13
—
14
15
—
23
queijo, presunto, copa, frios liversos,
equinos, galináceos, ovos em geral,
24 — 36 e 37
café, leite. chá, chocolate. manteiga,
• clusiax: do bidio da seda e sumo'
Frase de propaganda
pão, bolachas e biscoito
Termo n ..9 522.311, de 29-12-61
Têrmo n. 9 . 522;302. de 29-12-61
Termo a! 522. 286. de a9-12 61
IND. BRASILE/RA
Confecções Shaytax Limitada
Radamés Mosca
Indústria e Comércio de Ca1;ados
São Paulo
.
São Paulo
•
Scandia -Ltda.
•
, São Paulo
• SELAYTEX
IJOSTER
Classe 21'
sCANDI
Brasileiro.
• ind.
Para distinguir rodas para veiculos
Criaustriá Brusilekra
• Classe 36
In • Brasileira'
Termo n.o 522. 295. de 29-12-61
Artigos na classe
Classe. 36
Classe 32
Ba re Café "8 de Setembro" Ltda.
Calçados em geral
Tênno n•°-522.312, de 29-12-61
São Paulo
Músicas impressas e publicações em geral
I fenriqu ialontraze
Termo n.o 522.288. de 29-11 61
Tênaio n. o 522.303. de 29-12-61
•
São Paulo
"Cirnpro" Cia. Importadora de IVIaqui
Editora das Aina_ricas S. A.
nas Para Processamento de Dadas
•
• São Paulo
São Paulo

• RODATÉGNIG/

8 DE SETEMBRO

SERVIÇOS•
TÉCNICOS PARA
PROCESSAblENVO
DE DADOS

IND. BR ASILEIR A
zraxeneJam,...........••••••n••••n••••n••n•••n•

.

1ME1tICA:5
industria Bràsileira.
, Classe 32

SANTO ANTONIO

Ind. Brasileira

IClasse . 3
I Alinanaquas• anilados, boletins, catáloPara
• distinguir: Pães. bolos, b SZ3it, gos, jornais, livros. órgãos de publiciClasse 17
•
Classe 41
roscas, sancluiches, npadas, pastéis, dade, programas de radiai e televisão e I Para ser aplicado
nos angus da :lasse
Para distinguir: Artigos, maquinas e
tortas
e
café.
revistas
,
instalações para escritéinos e deictito
acima
j
,
5
1 I.

ifluinta-feim
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Classe 5n
Termo n. 9 522.341, d e 29-12-6/!'
gravatas, gorros, luvas, manteaux, meias,
paletós, palas pulôveres, pijamas sou. Impressos: cartas, envelopes, duplicatas, Bastias S. A. — Produtos Elétrico/
São Pa ulca
tiens, tailleurs e vestidos
faturas, recibos; cartões comeretais e de
visitas
Termo n.9 522.322, de 29-12-61
ZASTOS
World -- Tour Agência de Viagens
Tétano a.9 522.332. de 29-12-61
(10TIC A UNIVERSAL
.
Ltda.
'
Casa da Sobremesa Sociedade Comercial Inuustria Brasileira
São Paulo
Ltda.
Classe &
São Paulo
fiORLD-TOUR
Para distinguir: Aquecedores elétricos.
• Classe 8
Ind. Brasileira
chuveiros elétricos, feros elétricos de
Para ser aplicado nos artigos da classe
CASA DA
passar e engomar, fogareiros elétricos,
Classe 50
acima
SOBREMESA
- fogõe selétricos
Turismo e passagens
SOCIEDADE
Termos ns. 522.315 e 522.316, de
Termo n' 522.342, de .29-12-61
.Termo n.9 522.323. de 29-12-61
COMERCI1.329-12-61
Jose Matos Cunha
Rolamentos Hernarsa Comércio e ImporLTDA.
Gervasio de Assis Domingurs
tação Ltda.
São Paulo
Nome
São Paulo
aELcArt
;
"
%Lir
Termo 13.9 522.334, de 29-12-61
Classe 41
si eira
t RADIOT ON
lInd
Casa da Sobremesa Sociedade Comercial
Café
Ltda.
C.lasse 6
São Paulo
Termo a.' 522.343. de 29-12-61
Rolamentos
T.Bra8ile1z'a
D;stribuidora de Artigos Técnicos
•
Daxtec Ltda.,
Termo n.9 522.324, de 29-12-61
São Paulo
Sandra Publicidade Ltda
Classe 33
,1,. .
São Paulo
Para ser aplicado nos artigos da classe
, II
11ISTRIBUIDOBI"
MS4D
acima
COLRCIILL
IR ARTIGOS
• SANII1A
rClasse 8
iTECNICOS DARTEC
Ind. Brasileira
Pira str aplicado nos artigos da classe
,u
ILPIX Classe 32
Classes: 41, 42, 43 e 44
acima
Almanaques, anúncios, agendas, boletins, Substâncias alimenicias, bebibas alcooliNome Comercia/
boletins 'impressos, crônicas, folhetos,
Ttinno n, 522.317, de 29-12-61
C3a, refrigerantes e artigos para
jornais
e
revista
Tann° n." 522.344. de 29-12-61
With Klinkerfus
fumantes
Indústria e Comércio Crisbana Limitada
Termo n.9 522.325, de 29-12-61
São Paulo
Termo n.9 522.335, de 29-12-61
Dii+abaidora de Cereais a Sereia T 'a. Alsaco — Representação, Inportação,
RADIO T ECNIC A
São Paulo
INDoutRIA E
Exportação de. Máquinas Lte
• UNIVERSAL
COMERCIO
-São Paulo
A SEREIA
Termo n.9 522.314, de 29-12-1
Irmãos Theodoro de falha'
São Paulo

Ind. Brasileira

Classe
Titulo

Classe 50
Impressos: cartas, envelopes, duplicatas, faturas, recibos.- cartões comerciais
e de visitas

SLC'S
-Ind. Brasileira

Classe 6
Artigos na classe
Tenri. 11.9 522.318, de 29-12-61
Sigar Ccsnércio e Indústria de Mates;ais .• Termo n.9 522.326. de 29-12-61
Unno II.° 522.336, de 29-12-61
Para Construções Ltda.
Materiais Para Construções Arsol
Sitavm
-- Comércio e Administração
São Paulo
S. A.
São
Paulo
.
SI CJ,R
São Paulo

}Ind. Brasileira.
Casse 16
Artigos na classe

SITRYM Lyarl B-r. a eri leira'

Classe 16
Areia, argila, batentes, calhas, cimento,
cal, caibros, colunas, estuque, estacas,
forros; grades; forros; gesso, lajes, lajeotas', manilhas, mosaicos, produtos de
base asfáltica, pedregulho. placas para
pavimentação, peças ornamentais de
aa; PIO NACIONAL
cimento. oc• gesso para tetos e paredes,
.Ind. Brasileira
tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos
Classe 50
e vitrôs
Inipresos. cartas, envelopes, duplicatas,
Têrrno
na'
522.331,
de 29-12-61
faturas, recibos, cartões comerciais e
Empresa de Otiibus Londrina-Araçatuba
de visita%
Ltda.
-" amo n.9 522.320. de 29-12-61
EXPRESSO
.
Cantina Tibor Ltda.
LONDRINA.
Sio Paulo
Termo n. 9 522.319, de 29-12-61
Padaria e Confeitaria Pão Nacional
• Ltda.
São Paulo

TIBOR
ilnd. Brasileira
Classe 41
Pimentões e beringelas recheadas, batatas fritas, thaiontzes, rizotos, inacarro
nadas, lasanhas, pizzas, salas, salada diversas, feijoada. arroz, feijão, arroz de
braga, bife • a cavalo. bife a n'alaneza,
a portuguesa. ravioll, maocci e chur•
rascos
Termo n." 522.321. de 29-12-61
Confecções Avia Limitada
São Paulc

AMIZ
Iria. Brasileira
.Ciasse 36
Aventais, blusas. blusões. casacos, coletes, chales, cachecols, combinações, calças, calções, camisas camisolas, camisetas, ceroula:, calças de senhoras -e de
crianças, colarinhos, dominós, fraldas,

tRACATUBA

Classe 33
Termos as. 522.327 a 522.330, de
29-12-61
Tulaa Indústrias Gerais AIiinenticias
S. A.
São Pau
lo

BABY-COLA
Ind. Brasileira

Ali SOL'
Classe 16 •
Termo n.9 522.337, de 29-12-61
Confecções Nylon Zil Ltda.
São Paulo

GEL
End. Brasil ei.rs
Classe 36
Artigos na classe ,
Tanino na' 522..338, de 29-12-61
gazar Anchiata Ltda.
São Paulo

Amam
Classe 36
Artigos na classe
Termo n.9 572-.339, de 29-12-61
José Aurio Guimarães Noyais
São Paulo
3T MOR G IN

Classe-2 •
Artigos na classe

iCRISBANA IRDA

,

Nome Comercial •

'T-4'rt-no n.9 522.345, de 29-12-61
Calina Tiago VilIaça
São Paulo

RODOVIARIA

GUARJRAPES
Nome Comercial
Termo n.9 522.346. de 29-12-61
Brastrela S. A. — Importação, Exportação e Representacão
São Paulo
IMUSTELAIr

IMPORT
è.
'EXPORTA
REMES TAQAO:
Nome Comercial

Termo n.9 522.347, de 29-12-61
Metalúrgica Fidalga Lida
.
São Paulo

IDALGA
v gisTRIA BRASIIMRA
Cassa 6
Peças e • acessórios para automõveis
indústrias

e

Termo n. .22.349. de 29-12-61
Auto Viação Brasil Luxo Ltda.

AUTO -VI A9I0
BRASIL LU10
'111`DA

Casse 41
Transportes colet:vos em geral, Por
Artigos na classe
Trino n.9 522.340, de 29-12-61
meio rodoviário
Classe 42
Vindimar — Comércio e Representações
de Bebidas Lida Aguardente, brandi, biter, conhaque, geTermo
n."
522.350, de 29-12-61
nebra. gala licores, netar, ponche', rum,
São Paulo
Produtora,
Importadora
e Distribuidora
suco de frutas coai . álcool vinho quiFamaftlmes Ltda.
VINDIMAR
nado e u:sque
São Paulo
Clasie
Classe
'42
Refrescos sodas, sezos ea. fruta e- xaroágua tô- Aguardente, biter; brandi, conaque. cerInegeleika
pes,. águas miras
água mineral veja, fernete, gin. rum, ulaque„ vino e
nica, ginge:alc.
' Classe 32
natural e gienadina
vennoute
Produções cinematográficas

•

'632 Quinta-feira 15
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Termo n.° 522.359, de 29-12-61
Termo ri.° 522.351, de 29-12-61
Sor/adota S. A. Agriculkura e Admi- Paicon — Participações, Administração,
IrnOSiliária e Construtora Ltda.
nistração
São Paulo
São PatilQ.

SORTEIEM
arid. Brasileira
-

Classe 46
Dementes e mudas para agricultura, horticulttra, e floricultura, flores naturais

PAICON

•

Industrialização e comércio de produtos
agrícolas

PAICON PARTICIPAÇÕES,
ADMINISTRAÇAQ IMO6ILI4Prix,
-E CONSTRUTORA
0,0 PAULO

Classe 33
'Titulo de Estabelecitnento
Termo n.° 522.353, de 29-22-61
Depósito de Laticínios Perez Fernandes
Termo n.° 522.361, de 29-12-61
• Ltda.
Indústria Fecano-Plástica Imeplast Ltda.
São Paulo
.
São Paulo

PEREZ FERNANDES
Brasileira

Classe 41
Destinada a assinalar e distinguir leite,
manteiga e queijos
Teimo n.° 522.354, de 29-12-61
Depósito de Laticínios Casa Pelez Ltda.
São Paulo

CASA PEREZ
Ind. Prn,sileirs,
Classe 41

oestinada a asinalar e distinguir leite,
, innteiga e queijo
Termo n.° 522.355, de 29-12-61
Farmácia Drogamena Ltda.
São Paulo

rEOGAMEMA
Ind. ET aciieira
Classe 3
Destinada a assinala re distinguir aceOna, água de araica, água purgativa,
águas balsamicas, , antisséticos, tinture
'de arnica, bálsamos, calmantes, cataplsmas, colirios, produtos para aliviar
as dores de dente e de cabeça, elixires,
emplastros, tintura de iôdo, laxantes,
laxativos, linimentos, malvas e purgantes
Termo n.° 522.356, de 29-12-6/
Máquinas Texteis Araujo Ltda.
São Paulo

ARAUJO

Ind. Brasileira.

Termo n.9 522.366, de 29-12-61
Douglas C. Dorta
São Paulo
•

Têrmo
522.375 de 29-12-61
Tapeçaria e Decorações Erebe Ltda.
São Paulo

POLIU
'MOBILIARIA -Ind. Brasileira
,Classe 32
- Jorna/

Classe 50
Artigos da classe

Termo n.° 522.352, de 29-12-62
Termo n.° 522.360, de 29-12-61
Solfedem S. A. Agricultura e Admi- Paicon -,- Participações, Administração,
.;
nistração
Imol-iliéria e Construtora Ltda.
São Paulo
São Paulo

SORIEDEM Stá
AGRICUIIPUBI E
ADMINISTRAÇXO

Fevereiro de 1962

Termo n. 9 ,522.367, de 29-12-61
Zoroastro Almeida
'São Paulo

REFLEXO
COMERCIO
IMOBILIARI
REPRESENTAWS

Termo n.° 522.368, de 29-12-61
Indústria e Comércio Rocket Ltda.
São Paulo

ROCKEr
Ind.. Brasileira
Classe 8
Extintores para incêndios

IND. BRASILEIRA

Termo n.° 522.369, de 29-12-61
Indústria e Comércio Rocket Ltda.
São Paulo

Termo n.° 522.362, de 29-12-61
Rematec Representações de Materiais
• Técnicos e Industriais Ltda.
São Paulo

REMATEC
Ind. Brasileira
Classe 50
Impresos: cartas, envelopes, duplicatas,
faturas, recibos, cartões comerciais e
de visitas
Termo n.°-522.363, de 29-12-61
Michelangelo Antica
''•'ão Paulo
s

1iICHELANGEL6
- ind. Brasileira

Classe 39
• , Tapetes, cortinas
e panos para assoa-

Classe 33
Administração de bens, compra e venda
de imóveis e loteamentos

IMEPLAST
Classe 5
Artigos da classe.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

INDUSTRIA E
COMERCIO —
ROCKET
Classe 8
Extintores para incêndios
Termo n.* 522.3,70, de 29-12-61
• Kanamura & Fajita Ltda.
São Paulo
METALURGIII
RSFERANÇ
Classes: 5, 11 e 21
Metais, feramentas e peças para
bicicletas
Termo t1. 9 522.371, de 29-12-61
indústria de Clichês de Boracha Clibor
- Ltda.
São Paulo

Classe 36
Calçados Para homens, senhoras e
•
crianças
Termo n.° 522.364, de 29,12-61
Padaria e Confeitaria Nova Estrela de
Santo André Ltda.
São Paulo

d.

Classe 17
Carimbos ,

Classe 6
Classe 50
Destinada a assinalar e distinguir máqui.41:iCENSE
1mpresos: cartas, envelopes, duplicatas,
nas têxteis
faturas, recibos, cartões comerciais e Indistria Brasileira
Termo n.° 522.357, de 29-12-61 .
de visitas
"Cimp ro" Cia. Importadora de Má
Classe 41
Têrmo n.° 522.365, de 29-12-61
;guinas Para Processamento de Dados
Beneflciadora de Tecidos Cassandoca Bolos, doces, empadas, frutas, •pudins,
São Paulo
Lida.
pizzas, sancluiches de presunto, de queiSERVIÇO DE São Paulo
jo de mortadela de salame e de salsiPROCESsANENTo
chas e tortas
.CASSANDOCA
DE DADOS

Ind. Brasileira

Classe 17 Classe 23
Para distinguir: Artigos, máquinas e Algodáo
' caroá, fazendas e 'tecidos de
inalalatkes para escritórios e desenho ld em peças, linho, rami, ralon, seda
natural, tecidos de cambraia, tecidos de
Têrrao n.° 522.358, de 29-12-61 - casetnira, tecidos de flanela, tecidos de
l'Aetius' Administração e Empreendi- organdi, tecidos de malha, _fulares, 1511.-lentos Ltda.
ttste cretone, organdi e selai
São Paulo

Termo n° 522.376, de 29-12-61
Açougue Santa Rita Ltda.
São Paulo
SANTA RITA

Brasileira

Classe 41
Carne verde

--/AETIUS ' ,
Ind. Brasileirá
Classe 50
..Para dinstinguir: Uma firma _que opera
to ramo de administração e empreen.
dknentos

eind.R.E
‘ 13khsTeira
Classe 43
Guaraná, água tônica, soda limonada,
água gaseificada, caldo de cana, refrescos, caldo de frutas, bebidas envervecantes (sem álcool) e xaropes para
refrescos
Classe 42
Aguardente de cana, de milo, de uva.
bitter, cerveja, gim, anizete, run cona.
que, vinhos espumantes ou não, vodca,
uisque, licores, amargos estomacal, ver- ,
moute, piperman e graspa
Termo n.9 522.379, de 29-12-61
Curtume Modelo Ltda.
São Paulo

.:„VORTUMS MODELO

LTDA.

Nome Comercial
'Sm...4mm~

Termo a.° 522.380, de 29-1'2-61
Martelli
Martins Cia.
São Paulo

BIDITA
IND. BRASILEIRA

Classe 41
Para çlinstinguir molho ou condimento
alimentício
Termo n.° 522.381, de 29-12-61
"U. T. P." — Brasileira de Soldas .
Ltda.
São Paulo
•

at
IND. BRASILEIRA
Classe 5
Para dinstinguir eletrodos para soidP,
ligas de metais para solda e varetr
para solda
•
Termo n.9 522,382. 'de 29-12-61
Joalheria William Ltda.
São Paulo .

WILLIAM"'
N/nd,

PREÇO DO Nawito pR HOJE : Cr$ 2,00 ,
e

4

Termos na 522.37 7e 522.378, de
29-12-61
Cantina Recanto Ltda.
São Paulo

Bra.sa..1.eirzi.

Termo n.° 522.374. de 29-12-61
Lanches Lucense•Ltda.
• - • São Paulo

NOVA ESTRELA
RE SANTO ANDRÊ
End. Brasileira.

los eparedes, instalações e decorações

•

Clase 8
Artigos na classe

