SEÇÃO III
CAPITAL FEDERAL

ANO XX — N.° 47

SEXTA-FEIRA, 9 DE

MARÇO DE 1962

Tendo em vista o recurso interposto; e considerando que a denominação registranda se destina a
assinalar um estabelecimento bancário e foi devidamente aprovada
pela Cuperintendência da Moeda
Expediente do Diretor Geral
Têrmo número: 387.107. .
6.0) — Porque dos processos exise do Crédito ; 'considerando que a
Marca: "Ettilkote" — classe 28. regra instituída para a constituiFarbwerke • Hoechst Aktiengesells- tentes no D,N.P.I. não consta qualRequerente: EtiI-Engenharia e Co das nossas sociedades consischaft Vormals Meister Luclus 85 Bru- quer ato emanado do então Diretortaing — No pelldo de transferencia das Geral, autorizando a restituição das Isolamentos Térmicos Limitada.
te na simples existência de um
marcas cm causa como estabelece o
Artigos: Asfalto isolante para elemento capas de estabelecer a
marcas internacionais.
art. 2.° item I, in fine, do Acôrdo;
impermeabilização.
difcrençiação; considerando que,
Novaigin — número 72.160 (proOpinou a comissão que: tal como na espécie, êsse . elemento existe
7. 0 ) — Porque, ainda que inex,stiscesso 1.206 de 1959).
sem as razões de direito acima expostas, esta redigido, o artigo se enqua- e está apto a exercer aquela funNovalgina — número 63.673 (pro- nem por isso seria de enquadre'-se o dra na classe 16; para que seja nhum perigo imediato de confu-cesso 294 dt 1959).
caso na hipótese prevista no trt.' 2.0, cabível na classe 28, precisaria que ção, não ocorrendo, assim, neIndefiro o pedido de anotação de item III, do Acta-do, visto como para o "Asfalto" fôsse um artefato; era são, até porque se trata .de uni gêtransferencia do rigristro Internacional tanto cumpria à requerente awbir a se tratando de "Emulsão" como nero de atividade mercantil altan.° 72,460 (Novalgin) e do registro prova de ter havido o "entendi...tento" esclarecido a fls. 8, julga a C.C. mcntc especializada e selecionatu° 63.673 (Novalgina) em face das de que fala a lei, entre a donata,ta do A.P. que a classe cabível, é a 1; da; resolvo, de acôrdo com o Artiregistro (a Fundação Brasil,2ntrol) assim sendo, diga o que fôr de seu go 200 de Córigo, reconsiderar o
seguintes razões:
e à atual pretendente, de modo 4. for- interêsse.
despacho publicado a 15 de dezem0
1. ) — Tratam-se de registros de malizar a restituição das marcas. Nada
Eme seguida passou-se a con- bro de 1961, que indeferiu o pedido
marcas incluirias entre as doadas à Fun- consta porém do processo sôbre 43,0 in- ferência dos verbetes da letra "B",
nome comercial "Banco Naciodação Brasil Central pelo Decreto tiú- dispensável entendimento, inclusive a de "Balata" (bruta) ficha 1.168) do
nal do Comércio de Minas Gerais
mero 8.104, de 1945, sem que se tenha anuência obrigatória do Ministério
à "Bancos de vagões de E. Ferro" 'S.A." (tèrmo n.o 325.153), para
noticia de qualquer outro ato posterior
como o exige o art. 26, do Có- (P. I. veiculo) ficha 1.194) . Dado efeito de, -afinal, conceder o rerevogando a doação:
a
digo Civil;
ao adiantadoda hora o senhor gistro requerido, nos thrmos do ar2.°) — Em conseqüencia do 'que foi
8.0 ) — Porque, finalmente, ern face presidente deu por encerrada a tigo 109, 2.0 , do citado Código.
lenta no 11 4P1, como exige o Codigo a do exposto, não havendo sido p:otro- sessão, marcando a próxima para
M. Silva, Calçados — recorrencompetente anotação das transferên- gados os registros, deixaram eles de o dia 28 de fevereiro de 1962, la- do do despacho que indeferiu o pevrando
eu,
Domingos
Angelo
.de
cias valerem perante terceiros (artigo subsistir por extinção, pelo que nada há
Quadros Sá, Secretário da Comis- dido de registro do titulo: Sapa144, a 1. 0 ), contra o que ninguém se que transferir.
são,
esta ata que vai por todos os -teria Elite — Tèrmo 343.283.
on'tis;
D.N.P.I. — C/Civis Costa Rodripresentes
assinada.
Tendo em vista o recurso inter3,0 ) __. Tratam-se, por outro lado, gues, Diretor-Geral.
Ass.) Geraldo Saboya Heloi- posto; e considerando que, segunde marcas doadas à Fundação Brasil
za Maria Bocaiuva Senna — Maria do está provado nos autos, multo
Rio 1 de março de 1962
Central em 1945, denodo que não esHelena Gitahll de Alencastro — antes de existirem e3 marcas apretavam elas incluídas entre aquelas Jt.ja
Eunice Ceindkla Mim& Pinto — untadas como impeditivas a Te- .
restituição foi autorizada pe', art. 2.° Aia da 299. a Reunião da C.C.A.P. Olivia Marques dos Santos.
I corrente havia requerido o regisinstituida péla . portaria númedo AcOrdo aprovado pelo Decreto nú, tro da denominação "Elite", como
52
ro
de
24
de
junho
de
1954.
•
Exigéncia
mero 43.956, de 1958, visto como,
'titulo para assinalar o seu nego- muito antes da assinatura do Acôrdo,
Urino — 252.453 — Georges cio de calçados; considerando que
Aos vinte e um dias do mês de
Á ai duas marcas em questão nãc mais
Aubert & Companiha Limitada — o seu estabelecimento existe legalestavam incorporadas ao Patrimônio fevereiro de 1962, às quatorze ho- Mantenho pela- última vez a exi- mente funcionando desde 1947:
ras, no gabinete do diretor da Dinacional;
visão de Marcas, reuniu-se a Co- , gência, uma vez que neto é possí- considerando que a marca havida
0
4. ) — Porque, nesse caso, uma vez missão de Classificação de Artigos vel figurar o nome "Champanha" como impeditiva somente foi obtique desde 1945 passaram as ditas mar- e Produtos sob a presidência do entre os produtos assinalados por da sete anos depois (1e55), e ainda
:as a pertencer a uma entidade de di- Senhor Geraldo Saboya. Aberta a marca brasileira. Impeden'o o Có- assim se apresenta caracterizada
reito privado, é evidente que tigre sessão foi lida e aprovada a ata digo de Propriedade Industrial e por elementos figurativos que lhe
anos depois isto é, em 1958 não'podiam da sessão anterior. A seguir pas- a Convenção de Paris. De resto, emprestam um conjunto bastante
retire do clichê a indicação Téc- diferente: resolvo, de acôrdo com
ser objeto de "liberação", ato este se- sou-se ao estudo dos têrmos:
nico Francês, a menos que fique o artigo 200 do Código da Propriemente cabível como é óbvio, às marcas
Têrmo número 384.939.
ainda sujeitas ao contrôle do Estado;
comprovada a veracidade da mes- dade Industrial, reconsiderar o
despacho publicado a 20 de dezem.
Marca: "Lanacril" — classe 4. ma.
- 5. 0 ) — Porque, tanto é fora de dúbre de 1961, Çue ndeferiu o pedivida que ao marcas em apreço foram
Requerente: A.C.S.A. applicaziodo do tftido "Sapataria Elite* definitivamente transferidas à Funda, ni Chimiches
Reconsideração de . despachos (têrmo n.° 343.383), requerido
ção Brasil Central, que esta chegou a
Procurador: Emprêsa Mercurlo.
por M. Silva Calçados, para o fim
promover perante e D.N.P.I. a prorBanco Nacional do Comércio de de conceder o registro, nos termo
rogação do registro (termo nãmero
Artigos: Fibras aerificas.
Minas Gerais S.A. — recorrendo do artigo 117, n.o 1.° do citado
293.767), tendo, porém, ela Própria,
requerido mais tarde, desistência dest., . Opinou a comissão que: "Prossi- do despacho que Indeferiu o pedi- Código.
prorrogação, com o que, espontít/c.- ¡a-se na classe 28, em face de já do de rgeistro do nome comercial
Companhia Industrial Delfoe
mente, demonstrou abrir mão dos aa...y naver a C.C.A.P. resolvido que: Euileo Nacionai do Comércio de S.A. — recorrendo do despacho
deixando-as ao desempato da Fibras sintéticas C s.i artificiaLs se Minas Gerais S.A, — Têrrno n. o .. que indeferiu o têrmo 355.485 -130.153.
•
[enquadram na classe 28.
marca: Cicloplegyi.
dr.
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
•

s
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As Repartições Públicas
deverão tem der o expediente
destinado à publica çãc nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diáriamente, até. às
DIRE701R-GICRAL
15 horas, excéto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
quando deverão fazê-lo até às
cmez y s 00 e awveço e m PuoucAçams
CHEFE 1:10. saçÃo Dla INIDAÇXO
11,30 horas.
PLVES
MAURO MONTEIRO
iv,URILO
FERREIRA
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, desaçÁo eal
verão ser formuladas por esIliecEo da publicidade, do axpladianto do DapartamantO
critb, à Seção de Redação, das
Nacional da Propriedade Induatrial do Ministério
da Indústria tt Cor..4rcie
9 às 17,30 horas, no Máximo
até 72 horas após a salda dos
Impresso nas oficinas do Departamento de Irriprensa Nacicnal
órgãos oficiais.
- 03 originais deverão ser
ASSINATURAS
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, -por quem de dl! REPARTIÇÕES E PARTICULARES 1
FUNCIGNÁRIÓS
reito, rasuras e emendas.
Capital 'e Interior:Capital e Interior:
- Excetuadas as para "o
600,00
Semestre
. . . Cr$
. Cr$
450,00
exterior, que serão sempre Semestre
Ano.
Cr$
1.200,00
I
Ano
Cr$
900.00
anuais, as assina.aras poderExterior:
Exterior:
se-ão- tomar, em qualquer época, por seis meses ou uni ano. Ano
Cr$ 1.000,00
Cr$ 1.300,00 Ano
- .4s assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem parte superiet do enderéço vão continuidade no recebimento
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinanaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
a verificação do prazo de vali- que findará.
dade de suas assinaturas, na. A fim de evitar solução de minitna, de trinta (30) dias.

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e às
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.,
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamoç
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos' oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no alo da assinatura.
- O funcionário' público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar.
esta condição no ato da assinatura.
- O eustó de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acresci.
do de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido.

N.o 122.039 - Manufatura de
Gravatas e Lenços Duplcx S.A.
-. Satisfaça exigência.
.° 129.342 - Mecânica IndusN.°
trial Pol Letda. - Satisfaça exigência.
N.° 129.347 - Celso Paciello Satisfaça exigência.
N.o 129.343 - Celso ,Paciello
- Satisfaça exigência.
N.o 129.357 -- José Domingos
Guerra Dias - Satisfaça exigência.
N.o 129.358 - Theodorico de
Souza Pires, João Rodrigues de
Oliveira e Jacy Herthel - Satisfaça exigência,
N.o 129.368 - Klaus Juergen
Kurt Hutecker - Satisfaça exigência.

- Prorrogue-se O registro retificando-se a data para 16 de outubro de 1950.

EXPEDIENTE

•••

Tendo em vista o recurso interposto; e considerando que, tanto
a marca registrada, como a havida como imperativa, são de natureza descritiva, insinuando as aplicações teraupêuticas dos respectivos produtos; considerando que,
>or isso mesmo, têm ambas
pontos de semelhança, sem contudo, oferecer risco de confusão,
em face do conjunto dos elementos aglutinados, por via dos quais
se torna possível diferençá-los
sem necessidade de exame ou con/rontação, pois a desistência "gyl"
é bastante forte para destoar da
desinência "gina"; resolvo, de
córdo com o artigo 200 do Código
da Propriedade Industrial, reconsiderar o despacho publicado a 30
de novembro de 1961, que indeferiu
o pedido da marca "Cicloplegyl
(têrmo n.o 355.485), solicitado pela
Companhia Industrial Delfes S . A.
para o fim de afinal, admitir o registro requerido.
Em 28 de fevereiro de 1962.
Clóvis Costa Rodrigucs tor-Geral.
Divisão de Patentes
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Dia 1 de março de 1982
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei n.o 4.048 de 29 de dezembro
de 1961 e mais "Dez Dias" ...para eventuais juntadas de retursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado,
ficam notificados os requerentes
lbaixo mencionados a compare-

cer a éste Departamento a fim,1
de fetuarem o pagamento da
taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de "Sessenta
Dias" - na forma do parágrafo
único do artigo 134 do Código da
Propriedade Industrial.
Foi de;erido o seguinte pedido

4e patente de privilégio de inven-

ção em face do laudo técnico
(Republicado)
•No 104.584 - Processo e aparôlho para a proteção das paredes da câmaras de pirolise em
fornos de tratamento térmico de
hidrocarburetos de Societe Belge
de L'azote et des Produtos Chimigues du Marly.

Foi indeferido o seguinte pedido
de patente de privilégio de invenção ém face da laudo técnico
N.o 82.376 - Buchas destinadas a rodas para carrinhos e
brinquedos móveis em geral" Brinquedos Bandeirante S.A. (Republicado).
. Exigências
Antonio Soutinho Daudt (opoente do têrmo 88.731) - Satisfaça exigência.
N.o 57.394 - Harry Stein Satisfaça exigência.
N.° 89.737 - Eugênio Silveira
de Macedo - Satisfaça exigência.
N.o 89.883
Phillips Petroleum Co - Satisfaça exigência.
NP 95.061 Anstalt fur die
Entwicklung Von Erfindungen
Une Gerverblichen Anvendangen
Energa - Satisfaça exigência.
N.o 101.378 - Eli LAly and Co
-Satisfaça exigência.

Seção de Interferência
EXPEDIENTE DO DIRETOR •
Dia 1 de março de 1962
Foram indeferidos os seguintes
pedidos de marcas
No, 345.294 - Sophie - S. A.
Industrias Reunidas F. Matarazzo - classe 23 (republicado).
No 363.784 - Eletrovisão Eletrovisão Ltda. - classe 8 (republicado por ter saído como deferido no "D.O." de 2 de .fevereiro de 1962) .
Foi indeferido o seguinte pedido
de titulo estabelecimento
Isao 347.713 - Fábrica de Bebidas Vera Prima - Raimundo
Leal de Mello - classe 42 e 43
(depublicado) .
Prorrogação de marca
N.° 470.879 - Re.Zarnii
Miguel Beiro Carnbeiro
classe 43

Exigências
N.o 390.888 - Magnesita S.A.
- Satisfaça exigência (republtcado) .
N.o 395.460 - Porcelana Abecê Ltda. - Apresente clichê.
NP 396.006 - Galeria Cocaco
de Arte Ltda. - Apresente clichê.
N.o 396.453
M.R.M. Bandeira - Apresente clichê.
N.o 396.454
José Krakovios
- Apresente clichê.
N.o 396.477 - Regina Cia.
Brasileira de Empreendimentos
• Apresente clichê.
N.o 396.497 - Gold Star Art
N.° 396.571 - Serraria Bonsucesso Ltda. - Apresente clichê.
N.° 397.584 - Alviba Incli e
Com. de Malte Ltda. - Apresente clichê.
N.o 397.610 - Casa Esportista
Ltda. - Apresente clichê.
N.o 397.652 - José Nobre Fernandcs - apresente clichê.
397.653 - Drogaria Luzes Limitada - Apresente clichê.
N.o 397.689 - Confecções Dior
Esportes Ltda. - Apresente clichê.
N.o 397.720 - N. Napoleão Arcoverde - apresente clichê.
.N.0 397.749 -- Caribe Ltda. Apresente clichê.
N.o 397.750 Madefer Indústria e Comércio de Móveis Apresente clichê.
N.o 397.770 - Ind. e Com(..rció
de Calçados Marechal Ltda. I Apresente 'clichê.
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NP 397.784 - Panificadora
Naifa ' Século Vinte Ltda. Aprerente clichê.
NP 397.805 -. Necape Indústrias Gráficas Ltda. - Apresente clichê.
. N.o 397.875 - Sedas Morena:
Ltda. - Apresente, clichê.
NP 397.912 - Industrial Química Girar& S.A. - Apreste
clichê.
N.o 397.917 - Kosmoraraa
Propaganda em Cinema Ltda. Apresente clichê.
N.° 398.106 - José Carlos Machado - Apresente clichê.
N.° 398.132 - Ayad ai nage Apresente clichê.
NP 398.153 - Corporação Técnica de Vendas Coteve Ltda. Apresente clichê.
•N.o. 398.155 - Ind. de Rendas
Rendanyl Ltda. -- Apresente clichê.
•
N.o 398.156 - Ind. de Rendas
Rendanyl Ltda. =- Apresente cliché.'
N.o 398.157 - Ind. de Renda
Rendanyl Ltda. - Apresente clichê.
NP 398.158 - Ind. de Rendas
Rendanyl Ltda. - Apresente clichê.
Tacito Alves
NP 398.171
Coelho - Apresente clichê.
NP 398.176 - Transportadora
São Luiz Ltda. - Apresente clichê.
NP 398.217 - Farmácia Natal
Ltda. - Apresente enche.
N.° 398.170 - Isabel Costa Apresente clichê.
N.° 398.346 - Macamolde Mecânica e Plásticos em Geral Limitada - Apresente clichê.
N.o 398.389 - Soc. Brasileira
Oerlikon de Máquinas Ltda. Apresente clichê.
N.° 399.128 Padaria e Confeitaria Milamar Ltda. - Apresente clichê.
N.° 399.127 - Daud & Irmão
- Apresente ache.
NP 31)9.102 - Ind. e Comércio
Paraíso das Salas Ltda. - Apresente clichê.
NP 398.961 - José Francisco
Duarte - Apresente clichê.
NP 395.415 - Construtora Sheraton Ltda. - Apresente clichê.
N.o 399.376 - Mario da Silva
Monteiro - Apresente clichê.
NP 399.377 - Priínexe Montagem Industrial Ltda. - Aprésente clichê.
NP 399.403 - Avícola Galletto
Ltda. - Apresente clichê.
NP 399.422 - Química Industrila Medicinalis S.A. - Apresente clichê.
N.° 399.441 - Xavier & Benjamim Ltda. - Apresente clichê.
NP 399.473 - Padaria e Confeitaria Santa Catarina Ltda. -,Apresente clichê.
N.o 399.539 - Eno Cristiano
Becker - Apresente clichê.
NP 399.556 - Soce de Instalações e Materiais Decorativos Limitada - Apresente clichê.
NP 399.597 - Maci Propaganda Ltda. - Apresente clichê.
• NP 399.664 - Comp Brasileira de Discos - Apresente clichê.
N.o 399.665 - Comp. Brasileira de Discos - Apresente clichê.
Diversos

NP 378.025 - Credialeg Soda- N.° 495.673 - José Martins Al.
dado-Anônima Crédito Financia- incida - Pros:iga-se considerando do.
atento e Investimentos - Ar- ces em caia como sendo doces em
caldas.
cubro-se.
Divisão Jurídica EXPEDIENTE DO DIRETOR
Dia 1 de março - de 1962

Exigências
N.° 384.372 - Jamaica Mercantil
Administradora e Imobiliária Ltda. -Satisfaça exigência.
N.° 387.487 - Alexandre Ferreira
de Almeida - Satisfaça exigência.
N.° 394.330 - Rei da Voz Aparelhos Eletro Sonoros S.A. e Agência
Casé de Publicidade Ltda. - Satisfaça exigência.
.
N.° 394.808 - Antonio Binar Satisfaça exigência.
N.° 394.951 - - Produtos Alimentícios Louveira S.A. - Satisfaça exigência.
N.° 395.658 - Yuan Tzu Chi Satisfaça exigência.
. foto PubliN.° 395.662 - Esterc o
cidade Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 395.663 - Ind. de Rendas
Rendanyl Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 395.664 - Metalúrgica Frenoflex Ltda. - Satisfaça exigência. •
N.° 395.665 - Emp. Cine Nippon
Ltda. - Satisfaça exigência das Seções'.
N.° 395.666 - Serralheria Irmãos
Road Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 395.667 - Seville Importadora
Auto Peças Ltda. - Satisfaça exigência e prossiga-se com exclusão dos
artigos grifados.
N.° 395.669 - Mindobras Minérios
do Brasil S.A. - Satisfaça exigência.
N.° 395.670 - Comia Comercial
Sul Americana S.A. - Satisfaça exigência das Seções.
-N.° 395.671 - Brasalfa Import. de
Exportadora S.A. - -Satisfaça exigência.

N.° 395.672 - Lourival de Souza

Lopes - Satisfaça exigência das Se. •
ções.
N.° 395.677 - Cia. Swift do Brasil - Satisfaça exigência.
N.° 395.681 - Perfumaria Avant
La Feta S.A. Indústria o Comércio
•
- Satisfaça exigência.
N.° 395.682 - Tilbet do Brasil Comércio e Indústria Importação e Exportação Ltda. - Satisfaça exigência.
Na. 395.684 -395.685 - 395.686
- 395.687 - 395.688 - Feivel
Trompter - Satisfaça exigência.
N.° 395.724 - Cia. Minas da Passagem - Satisfaça exigência. _
N.° 395.725 - Cia. Comércio e
Indústria de Carnes - _Satisfaça exigência.
N.° 395.727 - Construtora A. J.
Brito S.A. - Satisfaça exigência.
N.° 395.728 - Tecidos Tei...:ira
Vale Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 395.730 - Empresa Imobiliária e Comercial Terrabraz Ltda. Satisfaça exigência.
N.° 395.741 Cacire Comp. Construtora Imobiliária Reunião - Satisfaça exigência.
N.° 395.743 - Cachette Consignações Ltda. - Satisfaça exigência.
Diversos

N.° 395 077 - Leonid Procenko- Prossiga-se sem o que foi ' grifai') a

fls. 4 verso.
N.° 395.604 - José . António RanKurtz e toá Maria Zamorano gel - Prossiga-se também, na classe
43.
Tapla - Arquive-se.
- N.o 350.408 - Conrad Karl

N.° 395.742 - Cachetta Consignações Ltda.- - Prossiga-se com excita:
são de bolsas que são classificadas pela
(m-P.).

. Noticiário
_

Oposições

Fábrica de Filó S.A. (oposição ao
termo n.° 125.629 -- desenho industrial para "Original padrão de renda"
de Nylonbras Indústria de Tecidos Limitada).
Novik S.A. Indústria e Comércio
(oposição ao termo n.° 126.239 modelo industrial para "Nevo e original modelo de alto falante" de Walter
Beringhs).
Armações de Aço Probel S.A. (oposição ao termo n.° 69.215 - priv.
invenção para "Aperfeiçoamentos em
ou relativos a uma cadaira basculante" - de Tho Bassick C.°)..
Jitsuo Kobara (oposição ao termo
n.° 80.172 - modelo de utilidade para
"Um classificador de batatas" de Wilheirn Pohl).
Tetos S.A., Empresa de Organização (oposição ao termo s.° 88.615 priv. invenção para "Aparelho para
prender folhas de contabilidade a serem preenchidas pelo processo de calçar").
Fábrica de Cofres e Arquivos Bar
nardini S.A. (oposição ao termo número 89.689 - modelo de utilidade
-para "Cofre conjugado com arquivo fichário - de Pinto es Cia.). José Fernando Tiso (oposição ao termo n.° 90.549 - priv. invenção para
'Processo de fabricação de chapéus com
aparência de veludo ou material provido de pelos" - de Indústrias Dante
Ramenzoni S.A.)..
• Fábrica de Cofres e Arquivos Barnardini S.A. (oposição ao termo número' 92.803 - priv. invenção para
"Aperfeiçoamentos em indicadores para
fichários e arquivos" - de Móveis de
Aço Fiel S.A.).
Semco do Brasil S.A. Indústria e
Comércio de Máquinas (oposição ao
termo n.° 94.782 - priv. invenção
pare "Processo e aparelho pára refino de gliceridos" - de Bénjamin
Clayton).
Walter Kidde S.A. Indústria e Comércio (oposição ao termn n.° 99,502
- prfv. invenção para "Nova válvula. para extintores de incêndio" - de
Giovanni Ilardo).
Eletro Indústria Walita S.A. (oposição ao termo n.° 102.621 - priv.
venção para "Aperfeiçoamentos em
tema de ventilação para motor de aparelho doméstico" - de General Electric C.°).
Ideal Standard S.A. IndKstria e Comércio (oposição ao termo n.° 105.009
- modelo de utilidade para "Um neovo
dispositivo arejador ou atirador para
égua aplicável em pias ou torneiras".
- de Roux Roger Jacques e Serge
Glaude Valchera),
Galeria Silvestre Comércio o Indústria de Material Elétrico Ltda. (oposição ao termo n.° 105.492 - modelo ,cle utilidade "Fixação de bulbos de
casauilhos de lâmpadas elétricas tina
mignon ou mignonette" - de Edgarcl
Clara Ificlástrias de Vidro Ltda.).
Eletro Indústria Walita S.A. (oposição ao termo n.° 105.732 - priv.
invenção para "Niivo processo dt soldagem de ferro e ' outros metais" -

de Manoel Flores de Siuza e Lula

Moia Garbin).
• Molas No Sag do Brasil S.A. (opo.
fação ao termo n.° 106.726 - pnv.
invenção de "Es
trutura de assinto de
mola" -' de Ford Motor C.°).
Armações de Aço :Probel • S.A.
oposição •ao termo n.° 107.095 - modelo de utilidade para "Cama beliche"
- De Dr. Cyrus José Ferrai de Ma.
tinis).
ICA Indústria de Camas Automáticas Ltda. (oposição ao termo número
107.427 - modelo de utilidade de
"Nóvo modelo de armário cama" de Dalgy Dias 'da Costa).
Ernesto Rotschild S.A. IndKstria •
Comércio (oposição ao termo :limara
119.1)58 - modelo industrial ~Ciro
zeiro com ilustrações impressas" - Cle
Duarte Bahia Ennes).
Goyana S.A. IndKstrias Brasileiras
de Matérias Plásticas (oposição ao termo n.° 119.158 - modelo industrial
de "Cinzeiro com ilustrações impres•
sus" - de Duarte Bahia Ennes).
De Millus Comércio e IndUstria de
Roupas S.A. (oposição ao têrmo número 121.899 - modelo industrial da
Configuração em porta seles" - do
Fábricas Leila Ltda.).
Soutiens Mourisco S.A. (oposição
ao termo n.° 121. g 9 - modele Industrial de Configuração em porta selos
- de Fábrica, Leila Ltda.).
Marmita: Indústria e Comércio de
Embalagens para Refeições Ltda.
(oposição ao termo n.° 125.256 modelo industrial de "Nevo modelo do
embalagem" - de Dirceu Arantes).
Fábrica de Filó S.A. (oposição ao
termo n.° 125.413 - desenho industrial de "Original padrão de renda"
- de Fábrica de Jersey e Nylon Emgut Ltda.).
Fábrica de Filó S.A. (oposição ao
termo n.° 125.414 - desenho induz.
tilai de "Original padreai de renda' , de Fábrica de Jersey e Nolon Emgut
Ltda.).
•
Fábrica do Filó S.A. (oposição ao
termo n.° 125.415 - desenho industrial "Original padrão de renda" de Fábrica de Jersey e Nylon Emgut
Ltda.).
Fábrica de Filo S. A. - Oposição ao têrmo 125.416 desenho in.

dustrial de Original Padrão de Ronda de Fábrica de Jorsey o Nylon
Emgut Ltçda.
Fábrica de Filo-S. A. - Oposição ao têrmo 126.566 desenho ire
dustrial para Original Padrão dl
Renda de Indústria do Rendas Nay.
lovende. Ltda.
sooiedado Mercadora Ltda. Oposição ao !Armo modelo industrial para prego com cabeça dotada
de rosca fixável por meio de martelo explosão do Tecnart ImpOrta•
cão e Comércio Ltda,
Sociedade Mercadora Ltda. -Oposição ao têrmo 126.737 model4
industrial prego fixável por Meia
de martelo a explosão do Tecnarl
Importação e Comércio Ltda.
Sociedade Mercadora Ltda.
Oposição ao têrmo 126.738 mO4el0
industrial prego fixável por meio
de martelo a explosão de Tomar&
Imoortação e Comércio Ltda.
Sociedade Mercadora Ltda. -1
Oposição no têrmo 126.739 modelo
Industrial prego fixável por meio'
de martelo a explosão de Tecnnrt
ime^,rtação e Comércio Ltda.
Sociedade Mercadoras Ltda.
Oposição ao térmo 126.740 model0
industrial Para prego dotado 'de
rosca i ntermediária fixável Dor,

/ 884 8exfa-feira
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noa° de Hugo Guadanucci e Alber- de Agência Confiança de Despachos clamar Simoni de Dourado clichê
. publicado em 19-249.
to Bellino pontos publicados em 13 pontos publicados em 14-2-62.
N.° 106.826 - Privilégio de in- • N. o 399.355 - Marca Sararis,'
de fevereiro de 1962.
•
NP 94.710 - Privilégio de lh- venção para aperfeiçoamentos em de S.A. Moinhos Rio Grandensas.
venção para estrutura aberta - em cortadores de frios de Vicris Co- classe 48, clichê publicado em 19
fevereiro
vereiro de 1959, axtigos na
forma de mesa engastada no enro- mercial e importadora de Balanças
s
lamento de alivio e contenção dos àtda. pontos publicados em 13-2 classe.
terraplenos arrimados de Dr. Pia- de 1962, retifico o final do 1.0 pon- -• N.o 399.359, marca Cruzeiroide
eido, Alvarez Gutierrez- pontos pu- to: de uma orelha em L fixa em José Spinola Santos, classe 21, tilblicados 14-2-62 total de pontos 6. posição adequada na peça supor-, chê publicado em 19 de fevereiro
te citada.
de 1959.
N.° 94.856 - Privilégio de inN.o 399.365, título Movimento
venção para processo para a obten- • N.0 106.828 - Modelo de utilição de compostos borados contendo dade para presepio familiar de pró 'reabilitação de Rubens Braga
radicais de hidrocarboneto hidro- Mareus Anton Josef .Fendel pontos Giannini, claSse 33, :cliché publicado em 19-2-59.
•
genia e nitrogenio de Studiengesel- publicados em 25-1-62.
Ischaft Kohl() Mit Besehrankter
N. o 399.378 - Marca Colonial,
NP 106.942 Modelo de utiliHaftung pontos publicados em 16 dade para conjunto protetor de ali- tésrmo 399.379, marca Colonial. de
de fevereiro de 1962 total de pon- mentos frutas líquidos o outros de Iacona Buonacorso Maroni & Cia.
tos 7.
Zuclia & Divina Ltda, pontos publi- Ltda. clichê publicado em 19 de
NP 95.507 - Privilégio de in- cados em 14-2-62, total de pontos 2 fevereiro de 1959.
venção para nóvo transformador ou
N.°8 399.383- 399.3 4 - 399.385
NP 107.082 - Privilégio de in- - 399.388
auto transformador regulador de
- 399.387 - 399.388
voltagem pela variação do fluxo venção para uma frita de esmalta- - 399.389 - 399.390 - 399.391.
magnetico de Walter Eduardo de gem resistente a ácido para super- - Insígnia Expresso Brasília LiOliveira Kalussem pontos publica- fícies do tipo de alumínio e artigos mitada Brasília para todo o Brasil
dos em 10-2-02 estabelecido no Es- de fabricação tendo fo-rmado neles de Expresso Brasília Ltda., clichê
um revestimento de esmalte de publicado em 19-2-59, estabelecidotado da Guanabara.
Minnesota
Mining And Manufactu- no Estado da Guanabara.
N.° 97.287 - Privilégio de iro
vençã'o para estabilização do solu- ring Cd. pontos publicados em 21
N.° 399.402 - Marca Ersal, de
ções coloidais aquosas de -sulca de de janeiro de 1962, retifico o final Organização Errai Transportes
do
1.0
ponto.
moles
de
Sie2,
de
5%
The Atlantic Refining Co, pontos
Ltda., classe 50, clichê publicado
publicados Cm 30-1-62 retifico o a 15% de Li 20. de 2%a 13% de em 19-2-59, artigos na classe.
K20.
de
15
a
25%
de
Na20.
o
total
inicio do 1.° ponto; Um processo.
N.° 399.405 - Marca Morrão
para a estabilização de uma solu- de Li20; K20 e Na20 sendo de 25 Kuarup,
de Distribuidora de Bea
40%
de
0.5%
a
12%
de
B203
e
ção eoloidal de sulca num meio
bidas Bertantã Ltda., classe 42,
de
0%
a
5%
de
P205,
o
total
de
aquoso, etc.
B203 e qualquer P205 sendo de 1 clichê publicado em 19-2-59."
N.° 97.902 - Privilégio de inN. 0 399.413 - Marca Boneca
venção para melhoramentos em ou a- 12% os constituintes anteriores Magica, de Coluna Sociedade Eduenumerados
totalizando
'pelo
menos
relativos a purificação de esteres
Vira- Ltda., classe 49, clichê pu90 moles por cento da frita.
de hecogenin do Glaxo Laboratoblicado em 19-2-59, artigos na
ries United pontos publicados em
N.° 107.378 - Pidvilégio de in- classe.
14-242.
venção para um nóvo processo e N. o
399.414 - Marca Casfer,
N.o 98.058 - Privilégio de In- aparelho para obter-se absorcão
de Indústria de Máquinas Casfer
fusão
de
gazes
e
líquidos
de
Chrisveneão para processo para a prepaLtda., clarse 6, clichê publicado
ração de" produtos policiclicos de tiano Germano Haberland pontos em 19-2-59, artigos na classe.
Les àaboratories Français de Chi- publicados em 1-2-62 retifico o iniN.o 399.415 - Marca Paulicéa,
miotherapie pontos publicados em cio do 1.° ponto: Um nóvo apare28-2-62 depositado em 29-10-57: . lho para obter-se a absorção e fu- de Indúeála de Cortiça Paulicéa.
Ltda., classe 31, clichê publicado
N. o 98.069 -- Privilégio de In- são perfeita de gazes e líquidos etc. em 19-2-50.
venção para aperfeiçoamentos em
N.o 122.762 - Modelo de utiliN. o 399.416 - Ler para saber,
um processo de fundição de Griffin dade para meio de fixação de urna saber
para vencer Portugalia
Whell Co. pontos publicados em bola ou flutuador a uma haste ou Distribuidora
Cultural Ltda., clas15-2-62 retifico o final do 1.° ponto braço metálico de Jorgen Vilhalm se 32, clichê publicado
19 de
ser desenvolvida e mantida no re- Kyed pontos publicados em 24-1 fevereiro de 1959, paraera
sinal de
cipiente para desgasificar o mate- de 1962.
propaganda.
rial contido no recipiente imediaN.0 399.442 Marca Xabem. de
N.° 399.293 - Marca Fcnolan
•
tamente antes do vertimento.
Xavier & Beniarnim Ltda., Casse
Retificações
NP 98.474 - Modelo de utílida- Lab. de 'Produtos Químicos e Ve- 3. clichê publicado em 19-2-59.
de para 11ÔN - 0 tipo de espalhador de terinários Vigor Ltda. classe 2 ela -N. 0 399.467
Royaltur, da Ala
Tèrmas:
cera de Cari Hanrichs pontos pu- ché publicados em 18-2-59 artigos berto Pinho & Siciliani Ltda.,
NP 81.691. - Privilégio ae ia-. blicados em 27-2-62 depositado em na classe . •
clasEe 33. cliahê publicado em 19
Vença° para máquina UC somur re- 27 -2 - 02 depositado' em 1-11-57.
de fevereiro de 1959 para insígnia.
.
gistradora. de . teciado integrai de
NP 399.294 'Marca Colargui- N. o 399.501 - marca Ate, de
2-n , 0 99.907 - Modelo de utilidallaul Carlos. Ferrar° pontos publi- de para nós.° modelo de abridor de nol de Laboratório de Produtos Ate Wefones Automáticos do
cados em 13-2-62 fatal de pontos; 11. garrafas com alça para transporte Químicos e Veterinários Vigor Li- Brasil S.A.. clichê publicado em.
N.° 84.513 - Privilegia de in- individual das mesmas de Giovan- imitada classe 2 alicia"! publicado 19-2-59, classe 5.
'vença° para montagem de biela de ni Di Deu pontos publicados em em .18-2-59 art igos na classe.
N.o 359.521 - Marca Lidei:. de
Maybach Matorenbau Gan.b.H. pon- 14-2- de 1962.
'
Conatrutora
e Imobiliária •Lidor
.
Ns. 399.29a e 3. 9
tos publicados em 13-2-62.
- Para Ltda., claase. . clichê publicado
NP 100.598. Privilégio do in- a marca Palácio d e9.297
Indústria
e
Coem
19-2-59
e
t16
atelerado no Estado
N.° 67.851 - Privilégio de in- venção para aperfeiçoamentos em
venção para unia caixa coletora ne lançadeiras .para teares de Rodol- méreio N. Feres Ltda. clichê nu- da Guan.2brn.
blicado
em
18-2-59
para
os
artigos
.N.
o 399.5
sobras de ração dos comedoras pho Fernando Goeman pontos pu22. -. Titulo Loja das
nas classes. •
Canetzs
-de
aaad Marina Sobrinho,
adaptados as gaiolas de pa:ssáros
blicados em 14-2-62 retifico o final
Angelo Castro Alves pontos publi- do IP "ponto: por uni corpo uni- N.o 399.299
Sinal dc. nropa- clasaa 17. e!' .1, 5 oriblica,do em 19
cados .em 13-2-62.
tário e sem qualquer solução de ganda fig.. de mercurio de Emnrê,- de fevereiro da 1!.559.
N.o 91.071 - Privilégio de ins Continuidade.
Marca Harmonia
sa Mercnrio de Marcas e Patentes . N. o 399.S 's
• Ltda. classe _3.3 clichê
Reis. classe 50,
venção para dispositivo para mo-,
wlo
.
,,
blic
l
.
e...p:
N.0 ./03.799 - Privilégio de. in- em 18-2-59,
elich a
•
da em 19-2-59.
vimentacão automática de portas
N.ou
Mra- Tropical
de Telefonia e Eletrotécnica, Ltda. venção para um voltimetro portáNP
399.306.-Marca
E.
F.
33
til
de
Herbert.
Wedegartner
pontos
.Hotsla
: .a
astaurante Tropontos publicados em 14-2-62.
I3ralenco
S. A. Industria e Co- picai_ T*,'-. •
-publicados
em
16-2-62.
41 clichê miN.° 93.545 - Privilégio deliamerco class.e . 5 clich ê publicado em bliaado
• er . 1;) de fevereiro de
venção para disposição de ligaçaes • N.o 10,5.733 - Privilégio da in- 18-2 -59.
venção para 'aperfeiçoamentos
• io
de um milivoltimetro eletrônico fla 'escovas
de jakob .Bartmann pontos de NP. 399.33 - Frase; da propara 14I•irca Continenbaixa condutância de entrada da publicados
em
16-2-62.
ga n cl a Todos Conhecem Dou -orlo Cii I de C3" : `-ato ra Continental
Ieuda Ciornai pontos publicados em
N.o 106.768 - Modelo de utili- classe 33 e o. tarino 399..337 frnsr.de Rndorins Ltda., classe le pu13-2-62.
N.o 90.961 - Privilégio de in- dade -.para nóvo modelo porta do- de propaganda Dourado Teia o lalicado em 19 de fevereiro de
cumentos para motoristas em gral Imóvel Que Você Procura de Wal-11959.
venção para avo indicador

meio de martelo a explosão de Teca
part Importação e Comércio Ltda.
Sociedade Marcadora Ltda. Oposição ao têm° 126.741 modelo
industrial para prego com cabeça
fixava] por meio de martelo a explosão de Tecnart Importação p
Comércio Ltda.
Sociedade Marcadora Ltda. Oposição ao térmo 126.751 modelo
Industrial grego, com cabeça dotada de rosca fixa,vel por meio de
martelomartelo a explosão de Tecnart Importação e Comércio Ltda.
• Sociedade Marcadora Ltda. Oposição ao Urino 126.752 modelo
industrial prego com cabeça dotada
de rasca fixava' por meio do mar
telo a explosão do Teenart Importação e Comércio.
Sociedade Marcadora Ltda. Opoalção ao termo 126.753 modelo
industrial para parafuso fixável
por meio de martelo a explosão de
Tecnaade Importação o Comércio
Ltda.
• Sociedades Mercadora Ltda. Oposição ao têm° 126754 modelo
industrial para prego com cabeça
de rosca interna fixava' por meio
do martelo a explosão de Teenarte
Importação e Comércio Ltda.
Fábrica do Filo S. A. - Oposição ao têrmo '126.990 modolo industrial Uivo padrão de renda de
Indústria de Renda Nylorend Ltda.
Indústria de Artefatos de Borra- cba Danesi S. A. - Oposição ao
tênia. 127.446 modelo industrial
para nóvo modelo enroladoura de
fios elásticos sob a forma ‘le cone
de Adatex S., A. Industrial o Comercial;
. João Munis. Plva Junior - Oposição ao taarmo(128.321 modelo industrial para configuração ornamental aplicada a relógios de Heinz
&Anum. .
João Muniz Piva Junior - "Oaaa
sição nó tõrmo 128.323 modelo industrial para original canfiguração
ornamental aplicada a relógio de
Heinz Sabwarz.

.

Sexta-feira 9
N.o 399.543 Marca Brasília
- de Panificio e Confeitaria Brasília Ltda., classe 41 clichê publig ado em 19 de fevereiro de 1059.
N.o 309.547 - Marca Teorex,
de Industrial Condrutora Teorex
Ltda., classe 16, clichê publicado
em 19-2-59.
N.° 399.553 - 'Marca Viscana,
de Emílio Kunz & Cia., clasee 42,
clichê publicado em 19-2-59.
N. o 399.562 - Marca Arsul, de
Arsul Armazens do Sul S.A., classe 41, clichê publicado em 19 de
fevereiro de 1959.
N. o 399.563 --- Sigla comercial
Orecopa, de Georges Rosier, classe
33, clichê publicado em 19-2-59.
N.O 399.564 - Marca Icisa, de
Industrial e Comercial Wiranga
S.A., Rasa, clastes.2 - .4 - 46 47 - 50, clichê publicado em 19
de fevereiro de 1959.
Marca Cleide 34
N, 0 399.585
o' tênno 399.586 marca Cleide 48,
o térrno 399.587 marca Cleide 35,
o têrmo 399.589 marca Cleide 47,
de Indústria de Arames Cleide
S.A.. clichê publicado em 19 de
fevereiro de 1959. .
N.° 399.590 - Marca Aguia
Ouro, têrmo 399.591, marca Aguia
tie Prata, o termo 399.592 marca
Aguia de Aço, têrmo 399.593 marca Mula Negra, termo 399.594
marca Aguia de Bronze, tèrmo
número 399.595 marca Agiria Azul,
termo 399.596 merca Aguia de
Fogo, termo 399.598 marca Pedais
Alados, de Maci Propaganda Ltda.,
clichê publicado em 19-2-59.
N.° 399.600 - Marca Calfabric,
de Textil Cagriel Calfat S. A.,
classe 36. clichê publicado em 19
de fevereiro de 1959.
N.° 399.687 - Insígnia Sala
Serviços- de Administração e Lançadora de Apartamentos de sala
'Serviços de Administração e Lançadora de Apartamentos classe 16
e 33, clichê publicado em 20 de
fevereiro de 1959.
N. o 399.711 -e Marca Bambole,
de Agottinho Lima de Araújo,
classe 42, clichê publicado em 20
.de fevereiro de 1959.
N.°399.719 - Insígnia Rentecar e o têrmo 399.720, título Rentecer Locadora de Automóveis de
-eItentacar Locadora de Automóveis
Ltda., clichê publicado em 20 de
"fevereiro de 1959, eete.belecido no
Rio, de Janeiro.
N. o 399.733 - Nome comercia/
PM, Persin Persin Produções Limitada, de Rene Guy Persin, Hu•
bert e Carlos Novo de Nierneyar,
clichê publicado em 20 de leve-,
reiro de 1959.
N. o 399.734 •- Marca Tablol
-News, de Eduardo Antônio de Albuquerque Coelho, classe 32, clichê
publicado em 20-2-59.
N." 399,753 - Nome comerciai,
de Steran Szikra S.A. Indústria
e Comércio de Máquinas Industriais, de Stefari Szikra. S.A. In- dústria e Comértio de Máquinas
Çn.dut trials, clichê publicado era
"21-2-5e.
N. o 399.755 - Marca General,
de General Máquinas S.A. Indústria e Comércio, classe 21, clichê
publ io ado em 21-2-59.
N. o 399.760 - Titulo Papelaria
Tipografia Duarte Neves, de Du-

•

' DIÁRIO OFICIAL: (Seção

.-

m)-

Março de 1962 8135

arte Neves le Cia. Ltda., classes,
17 - 33 e 38, clichê publicado em
21 de fevereiro de 1959.
N. o 399.761 Marca Bedrenoliver, de A Química Médica Farmacêutica Ltda., classe 3. clichê
publicado em 21-2-59, estabelecido
no Rio de Janeiro.
N. o 392.775 --. Marca A Veloz,
de ,A Veloz S.A. Comercial Industrial e Importadora, classe 39,
clichê publicado em 11-12-58, artigos na clasze.

bicos dotados de registros de sa:da do
gás des'e ramal, e sendo a canalisação, após êsse ramal ou ramais, prolongada para. diante até terminar no
centro ao alto de um tanque hcrmético.
de hidrocarburante; Um total de 3 pon•
tos.

Pontos Catacteristicos
1 Novo dispositivo de alarme,
compreendendo um conjunto de bateria
de pilhas e campainha elétro-magnética„
fixado adequadamente na parte superior da porta, tendo tal campainha um
elétro-iman, man:ido internamente a uma
campanula, capaz de atrair um martelo
percursor de tricontro à citada campanula, quando o circuito fôr alimentado
par uma bateria de pilhas:- conjunto
èste caracterizado por dois interruptores,
um dos quais funcionando de forma a
peimit:r que só quando a porta é aberta
se dê o fechamento do circuito e o consequ.nte funcionamento do alarme,. Total de pontos: 2.

imitas se projetando para fora da válvula; por um mele de fecho eletrônico.
stinado a elevar o potencial de fios
selecion mos, a:é produzir-se uma d.:5c arga na oireção de lua anódio externo
relativamente à dita válvula, é meios
para blindar entre si lios alternados do
referido conjunto. Um total de 7 pontos.

TERMO N.0 102.220
De 7 de maio de 1958
A. B. Dick Company, Estados Unid ,s da América. •
(Aperfeiçoamentos em válvulas para
impressão eletrostática», (privilégio de
invenção).
Privilégios de invenção
Pontos Característicos
TERMO N,° 97.947
1. - Aperfeiçoamentos em válvulas
para impressão eletrostática do tipo
De 24 de Outubro de 1957
tendo 'uma placa ou alvo eletrônico, catDispositivo 'de Alarme»
Modélo racterizado por uni .oujunto 'ou agrude Util:dade.
peai: uto de fios separactos, suportados
Raphael Peitl - São Paulo.
de forma IsUarpte, e.m uma de suas

TERMO N.° 101.356
De 31-3-58
Aperfeiçoamen:os na construção de
Dispositivos de União por Inversão de
Forma»
Gerardo Anglada Gomenech e Vicente
Anglada Domenech.
Pontos Característicos
1. Aperfeiçoamentos na construção de
dispositivo de união por inversão de
forma, do tipo compreendendo unia parte
invectivei apta para ocupar 'duas posições estáveis, meios elásticos conduzindo
às mencionadas posiçõ...s estáveis e meios
prendedores unidos à mencionada parte
invertivel, nas respectivas zonas martpnais, e atuando em função da mencionada inversão, c iracterizacio pelo , fato
de que a parte ineertivel. adquire suas
duas posiçõ.s estáveis p ela ação de
me:os tensores de existkicia individualizada, em relação à meneicaada parte:
Um total de 8 pontos.
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TERMO N.° 103.126
De 12 de junho de 1958
Georg Fischer AktiengeselIschaft (em
francés:
Georges Fischer Societe Anonyme em italiano: Giorgio Fischer Société
Anonyrne - em inglês: George Fischer
Limit-d - era espanhol: Georges Fischer Sociedad Anônima), firma industrial e comercial suíça; estabelecida em
Schaffhausen, Suiça.
Pontos caracterist cos de: Dispositivo
de alimeataçáo pura instalação automáttica de mudança de bobinas em teares.
Pontos Característicos
1. - Dispositivo de alimentação para
uma instalação de mudança de bobinas
em um tear, com um recipiente sem
quaisquer paredes intermediárias e contendo bobinas em contato intimo entre
si, recipiente êsse que possui uma abertura para a passagem das bobinas para
baixo, bem como com um plano int inado, existente per baixo desta - abertura e conduzindo ao dispositivo de mudança de bobinas, caracterizado pelo
fato de que um levantador pode ser
Introduzido, através de uma abertura, no
recipiente, para F as de desprender entre si as bobinas t.onticias no recipiente
de reserva, transportando-ris para o
plano inclinado. Uni tota l. de 11 pontos.

TERMO N. o 101.912
De 27 de murço de 1958
TERMO N.°103.433
Nobuo Fujita - São Paulo.
De 27 de junho de 1958
Novo aparelho- para queima de hiClevite Harris Products Inc.,
dro-karburantes com auxilio da pressão
firma, industrial e comercial nordo gás engarrafado. •
•
te-americana, estabet ecicla em CieReivindicações
veland, Estado de Ohio, Estados
Reivindica-se como pontos caracterís- Unidos da América -do Norte.
ticos do presente pedido de privilégio
Junta rosillente flangeada.
os seguintes:
Pontos Característicos
1) Novo aparelho para queima de
1. Um agregado flexível de
bid-oCarburantes com auxilio da pressão
e *do gás engarrafado caracterizado por montagem, caracterizado por comuni canalização com dispositivo de re- preender: um membro externo,
gistro de adaptação aos garrafões co- provendo 'uma superfície de revomuns de gás engarrafado, cuja canali- lução externe; ern membro interzaçto tem um ou mais ramais de coa- no dentro de írtembro externo,
cl ;tio de parte,d., gás para um ou mais provendo urna .neoerfície de revo-

•

lução interna, coaxial com a sue,
perficie externa, porém radial. mente espaçada para dentro em
relação àquela; uma superfície
ar.elar ao redor do membro externo numa extremidade da superfl.
cie externa, estendendo-se num
plano transversal ao eixo das sue
perficie anelar te acha capaçada
axialmente para dentro em relação à correspondente extremidade do membro interno; uma peça
de inserção, feita de um material
à semelhança de borracha e tendo
uma porção de flange radial em
contacto com a superfície anelar
e exercendo pressão radial sôbre
o membro interno, em uma zona
situada axialmente para fora da
dita superfície anelar, e tendo
uma porção de corpo, entre as
mencionada"; superfície externa e
interna, em contacto de pressão e
fricção com as mesmas, tendo, outrossim, uma porção intermediária integral, entre as porções do
flange e de corpo mencionadas, e
cem a porção intermediária exercendo pressão radial éOntra porções confrontantes das ditas superfícies interna e externa; sendo
que a peça de inserção, anteriormente a sua deformação, comPreendendo, em porções suas que correspondem às já citadas porções
da peça montada, uma porção de
corpo, cujos diâmetros interno e
externo são menor e maior, respectivamente, de que os-diâmetros
das aludidas superfície de.revolução interna e externa, mediante
o que, após a montagem, a supere
fície interna da porção de corpo
é materialmente colocada sob tensão e expandida em sentido radial, ao pasro que sua superfície
externa é reduzida radialmente, e
mediante o que, após a montagem,
a porção de corpo resulta, em
compensação, alongada em senti- do axial; uma porção de flange,
cujo diâmetro interno é maior do
que o diâmetro interno da porção
de corpo, sendo menor porém do
que o diâmetro da dita superfície
interna de revolução; e uma porção intermediária entre as porções .
de flang e e de corpo, cujo diâmetro interno é substancialmente
Igual ao diâmetro interno da porção, e cujo diâmetro externo IS
substancialmente igual Re diâmetro externo da porção de corpoe
Um total de 4 pontos.
TERMO N.° 103.585
De 4 de julho de 1958
Lonza Elektrizitatewerke Und
Chemische Fabriken Aktiengesele
Ischaft, eb Batiléia, Suiça.
Processo para fabricar tubos H.
soa, em particular, tubos de fôlha
de materiais termoplásticos, bera
como cabeçote de ejeção, monta.
do em uma prensa de moldagem
aquecida e próprio para executar
o processo - (privilégio de Invene
çfto). '
Pontos Característicos
1. Processo para fabricar tubos,.
liou, em particular, tubos de fele
lha de materiais termoplásticos,
Tediante expulsão da massade
,
material sintético, em estado -de
fusão e posto sob pressão, de um,
bocal com fenda circular, caracter.
rizado pelo fato de que a massa.

•
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de material sintético é impelida - 14o in'.cial, no elo 6co ou girãvelmen- truido ' todo de uma única espessura, a superfície-guia oposta é constituída -através de uma parte moldadora te disposta no sentido de um aumento sem rebaixamento angular: Um total por uma supa-fic'e de rotação com gea
de bocal e uma parte imediata- da tensão elástica.
de 7 pontos. ,
ratr'z retilínea ou curvada. Um total
Um total de, 5 pontos.
mente subsequente do bocal, mand e2 pontos.
tida a uma temperatura mais
alta a que produz a ejeção do maTERMO N9 105.805
TERMO N° 104.037
terial.
TÉRf 40 In19 106.042
- de 10 de outubro de 1958
Um total de 7 pontos.
De 10 de junho de 1958

-- •

TERMO N. 103.747
De 15 de julho de 1958
Aktieselkabet Firker & Nielsen,
(por abreviação: AIS Fisker &
Nielsen) — Dinamarca).
Aprefeiçoamentos em ou relativo a aspiradores de pó. Cujo motor vai disposto para trabalhar em
duas velocidades diferentes.
Pontos Característicos
1. Aspirador de pó, do tipo cujo
motor vai disposto. para trabalhar
em duas velocidades diferentes, e
no qual a passagem de uma à outra das duas velocidades do motor é efetuada per meio de um
apalpador, disposto para ser atuado por uma diferença de pressão,
produzida, pela ventoinha do aspirador, entre duas zonas diferentes, no mínimo uma das quais situa-se no interior do aspirador,
caracterizado peio fato de que o
aspirador vai disposto para comutar o motor, ligando-o à sua velocidade baixa, quando fôr mui pequena ou nula a dita diferença de
pressão, ligando-se porém em sua
velocidade alta, sob o deferencial
de pressão que ocorre quando -'()
aspirador funcionar com abertura plena.

• Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft — República Federal Alemã.
'Processo de obter água dessalificada e dessilicificada.
— Processo de produzir agua desReivindicações
salificada e dessilicificada, caracterisaNõvo =dão de assador para do pela desbasificação da água bruta,
fogões e fogareiros, caracterizado por
de maneira conhecida, mediante peruma bandeja metálica de fundo ondumuta
de hidrogcniontes, pela eliminação
lado, com perfurações à direita e escompleta dos' ácidos miquerda do alto das lombadas das on- praticamente\
nerais
mediante
permuta de hidroa ilinndulações, tendo, ao centro do alto de
tas
e
pela
nassagem
da água, com maum dos lados da respectiva cercadura
nuteneão dupla entre mais ou manos
um pequeno rasgo longitudinal, e na 9 e 6. através de um nennutador de h i
mesma cercadura, do lado oposto ao
-droxiPntes,gradocmlixvaalto; uma alça de vai e vem que, pelo cal i na. fnrmadn de bases nlifâticas. —
alto da cercadura; avança por cima
Lm total de - 2 pontos.
desta para dentro do interior da bandeia,
.K.Im total de pontos — 2.
TERMO N° 105.810
São Paulo.
Yultio Fujita
Nôvo • iillociélo de . Assador para Fogões e Fogareiros.

TERMO IV 104.087
De 30 de junho de 1958
Ntavo Modal; de Ventarolas.
1 — único) Nõvo modélo de ventara/as caracterizado por terem estas
ventarolas estampas ou caricaturas em
um ou eia ambos os lados, sendo os
locaes doa olhos dessas figuras constifaidos por cámaras com superfícies
translucidas para um ou para os dois
lados sendo, no interior das referidas
câmaras colocados soltos, discos claros
com os centros escuros em um ou em
ambos os lados — tudo 'amo substan'TERMO N° 144.019
cIalrnente descrito nos relatórios; graficamente mostrado nos desenho i reguDe 29 de julho'cle 1958
•
lamentares inclusos e rei vindicado nésDepositante: Rodi
WitMenberger te único ponto característico.
Aktiengesellschaft, Alemanha.
(Fita Articulada E,stiravel.a,
TERMO N° 104.364
Pontos Característicos
De 8 de agaisto de 196,1
1. — Fita articulada estirável para
fins de' adõrno e utilidades. em par(Uma Espatula para fins Culinários,
ticular, fita para relógio de pulseira, — Privilégio de Invenção.
que consiste em duas camadas de elos
Comercial 13ottmann — Utilidades
8cos, na direção longitudinal dá fita Domésticas Limitada, Rua Doutor Maalternadamente dispostos por meia lar- nuel Victorino, número 188 (Brás) —
gura de lei, sendo que cada elo de São Pau/o.
uma
,
camada se acha articulado,- por
Pontos Característicos
meio de dois estribos retangulares
abertos, com dois elos da outra cama1 — Uma espátula para fins culináda, e acontecendo, ainda, que, nos rios, caracterizada por sua forma subsa
elos de uma camada, existem molas de tancialmente retangular, com os lados
torção que se acham ligadas com cri- maiores cortados ligeiramente em arco:
tos dos estribos , retangulares que se os cantos dianteiros arredondados e os
estendem para dentro dêstes elos. de trazeiros alongados e dobrados sõbre
maneira tal que, quando do estiramen- a lamina de 'espátula formando ganto da fita, as molas são postas sob chos: sendo o cabo constituido pelo
tensão, sendo que sempre apenas um próprio material da espátula, dobrado
dos dois côtos de - um estribo de liga- no sentido transversal até se detraem:ação que se estende para dentro do elo
rem - as bordas. apresentando 'issint
que contém a mola, se acha ligado, de um formato roliço.
•
maneira resistente à giraçao, com uma
mola construída ern . forma de mola
helicoidal de arame, ao passo que o
TERMO Na 104.604
coto oposto do estriba se acha :soade
22 de agasto de 1958
tado neste elo de maneira livremente
girava caracterizada pelo fato de. que
Modelo de Utilidade de . "Um Disco
'a mola helicoidal de arame se acha li- Manufaturado e respectiva jante" para
vremente ajustada, com pelo menos — modelo de utilidade.
uma das suas extremidades, saibre. um
Cavalcanti; Filhos
C-ia. Ltda . —
coto do estribo de ligação e se uga Pernambuco.
com à cós° de estribo, de maneira rePontos Característicos
sistente - à giração, através de uma
parte saliente da extremidade da mola
1 — "Disco manufaturado e respecque se ajusta a uma parte do estribo tiva jante", constituído de um disco
de ligação, ao passo que a outra ex- propriamente dito para rodas de catremidade da mola'
é presa, sob= ,Nen- minhões e caracterizado por ser cons.
,.

de 29 de agõsto de 1958
Anoalo Cusinato & Filhos Ltda. -R ia Grande do Sul.
Uma nova máquina de lavar garrafas.
1 — Um nova máquina de lavar amararas caracterizada por uma corrente
sem firra prov'da de uma olurrlidada
ci e coma os auais se portam ns garaafas a sarem lavadas, sendo mie esta
corrente Movimenta: se p or meio de um
conivato de cinco encrenagens. sendo
"ma acionadas nor um mranr
de 1 1/2 HP conjugado e uma das
2 lima nova máquina de lavar
narraras. de acórdo com o nr,*. tn 1.
caracterizada por p ossu i r uma CArnara
rtna ou .mte aauecida por um cruelmador a MPo aconlaclo na elzta

na e atuada por unia ventoirdin a resnect4vo 'a'tor. uma (-amara dama, fria:
e um- filtro para ratulos e raardana
em nue, nor meio de canos abastaredoras com (-amados de alta pras<.an
madianta bombas centraftraas com 'motores nrfairros. orocessam-se as lavanens das carraças a quente e a
tudo substancialmante como anui des.
crito e representado esquematicamente
nos desenhos anexos.
--

TERMO N° 105.981

•

de 21 de outubor de 1958.
Sachs AktienDepositante: Fichtel
5esellschaft, Alemanha.
aErnbreagern Centr"fuga com corpos
de rolamento com pesos centrifugos, especialmente para veiculas automóveis"
—
Pontos Característicos
1 — Embieagem centrífuga tendo
corpos de rolamento como pesos centrifugas, especialmente para veiculas
automóveis, caracterizada pelo fato de
que pesos centrifuaos de construção conhecida, constituidos por vários corpos de rolamenot de diferentes diâme,tros. rotativamente associados entre 'si.
Não dispostos, 'móveis livremente. entre duas superficies-guias de inclinação
relativa. e .pelo fato de que uma dessas superfícies-guias é preferivelmente
tonstruida clama ou ligairaMente canil
ca, possuindo ranhuras, aproximadamente radiais, nas quais antrosam os
corpos de rolamento Maiores, enquanto

de 23 de outubro de 1958 1.

Nau Werke Aktiengesellschaft e Fe-)
lix Wankel
Alemanha.
Motor de Combustão Interna a
tro tampas com embolo rotativo.
a
Motor de Combustão interna- a quatro tanpos. cara caixa fixa ou rotatía
va. caio contõrno interno apreesnta a
forma da um E-ala:ceada de dois ou, mira
arcos ou de nma curva externa paradn'..ado com usa motor
lela a
interno exc;ratkarnente disposto. cuia
Contôrno se a tIffr. T; MA da forma dá envolvente inPer-,a do epntricóide. e cine

se acha. em tr .t.4 na quatro cantos de
altista. fixos, to-lenis e formados por
rarnmsd e V e rl ^ e ) móveis. em asiação narra:manta eaa- n ro-ItArno interno da
caixa e mareseam. na sua zona próxima
ao eixo. (-1 ,43-,<. ^?5-1 da câmara tle! cOm.
busriA ene rta...”^m enrox;madamente
tamanNn dn v,-.1••rry, mi-amo da câmara. sam-lo etr,, ryt c;“,-) de .1 caixa ser
rotativa, a m.a e o roto" interno giram
no

me,ev,

TX,-,n7.

com mime-

rof-aenr,• na ralarão de 3:2 ou

4.3 , ca-r"terizado pelorato rle e,e a rai-aaa A-1) entre a (lis.
tância raaaain a a Ai-asa ria minima da
eirc:11f- 4 -,-i a t-;c/Vrle para com o
remara ela raaa .a - ininbre,/, cera n cal.
fl.:cilada ri- d aa- 'a-ana. em 1 .25 a 1.5, e,
n saatricóirle de três arcos. em
1,2 a 1.32.
TERMO NG 106.391
de 4 de novembro de 1958
Modelo da utilidade de "Maio 'mo.
dato de matriz nara estampar sabonetes em urna ou mais cõres". Modelo de
.1
andada.
•
lalaver Benemond e Adolpho da Roa
cha Moream — Estado do Guanaliara.
Ponto; Característicos
— "N8vo modelo de matriz para
estampar sabonetes em uma ou mais
Ores», caracterizado pelo fato de ser
constituído de fres peças distintas; Una
macho tendo na parte sanerior um furo
central com rebaixo, orificios com roscas para serem presas por meio de 14a,
rafusos na caixa que serve de guia para
os machos, e um orifício em forma de
cone íittra marcar a nosiçção frontal do
macho, na parte inferior da desenhos
em feitio de corda. 'Parte inferior do
macho const ituída de 'outro bloco, temdo nas bordas, o mesmo desenho em
feitio de corda. no centro um orifício
com um rebaixo: por onde penetra o

oarafuao 'de ligação e a parte lisa é ma
servadaa para os dizeres necessários.
tendo ainda macho com rasgos em tara
no. formando a figura desejada. que é
aplicado por meio de parafuso' no macho superior. ' isto depois dc ,,cstatn=
nado o sabonete, e sendo aplicado no
baixo relevo dos desenhos ou dizeres
a massa (Sabonete) da mar desejada,
que par sua vez estampa ira S“Lonete,
cortando as rebarbas com a faca das
bordas.
'Um total 'de 2 'pontoo!

Sexta-feira 9
TERMO NO 106.954
de 27 de novembro de 1958
Requerente: Walter Fried —\ São
Paulo.
Pontos Característicos
"Nôvo meio de -Propaganda apliaado em sabonetes, sabões. esponjas, cera,
cola, chocolates e outros artigos pastosos ou similares,.
1° — aNeivo me:o de propaganda
aplicado em sabonetes, &Mas, esponjas, cera, cola, chocolates e outros artigos pastosos ou similares". caracteriza-se pelo fato gje dispor em quais
dos lados do prodtfto ou artigo, a marca do produto ou dizares outros em
forma de perfurações (3) ou cortes
(2). de extremo a extremo. — Total
de 4 pontos.

MARIO OFICIAL
onde se desloca unta haste, deslocamento .provocado pela compressão do
fluido hidráulico pelo dito pistão. Um
total de 2 pontos.
TERMO N.° 108.872
Dc 3 de março de 1•959
-Hans Reinhard Fehling
Suiça.
Aperfeiçoamentos em, ou referentes
à instrumentos de escrever com ponta
de bola.
•
Pontos característicos

1 Na fabricação de um instrumento de escrever com ponta de bola
do tipo descrito, o processo de -autuemtar a folga entre a bola de escrever e
os Laus assentos na caixa, caracterizado peto fato que se submete o exterior
do bico à uma fôrçà ou fórças de constrição numa zona estendendo-se drcunsferencialmente para • com uru pico
externa e localizado na trazeira
TERMO NtS 106.997
plano tangencial para com a trazeira
de 28 de novembro de 1953
da bola e perpendicular para cem o
Rex-fuer:tate: Lânch Corporation — eixo da caixa do bico. — Um total
de 9 pontos.
Esa. Unir'as da América.
Marcador de tempo para maquinas
formadoraz de objeto de vidro e siTERMO N.° 114.365
milares.
De
29 de outubro de 1959
Pontos Caractertstic-o- s
Soares Produtos de Borracha S.A.
1 — marcador de tempo da classe
— Estado da Guanabara.
descrita, caracter; zado pelo fato de comAperfeiçoamentos em selins para bipreender nm cunhar marcador de tempo
tendo ranhuras: um par de pinos atua- cicletas, motocicletas e motonetas.
dores. abiataveis em cada una das roa
Pontos característicos
das ranhuras para posições angulares
1
—
Aperfeiçoamentos
desabadas em relação ao referido tam- bicicletas, motocicletas em selins para
e tnotonetas cabor. um dos: citados pinos sendo curta e racterizados por uma armação
desmonoutro
comendo:
uma
ptaralidade
o
tável
tendo
uma
parte
algo
semelhanelementos atriaaa , s estandidoa para a Da- te a um "Y",
cuja haste vertical é dusieo enrtnal e ada ptador paar serem en- pla, com a extremidade arredondada e
galados nelo mencionado par fie pinos
dobrada para cima, sendo as • extremiatupri nres. cada tua dos citndos e5rrten- dades as hastes oblíquas obradas, fortoa elementos tendo um rmsalto trava- mando um ângulo obtusa. Na haste
dor. ara trinco automático normalmen- dupla é pensa uma • placa de suporte
Modo a supernor-se
te rataarfido
que ,serve também de refõrço. A outra
ra frriel n ressalto travador: dito trava- parte constitutiva da armação consta de
no
iravador
sendo
mantido
dor: dito n i
uma peça tubular arqueada. — Um
retrai tio nato refarido elemento guando total de 3 pontos.
em nosic qo normal. o mencionado pino
atnar!or curto sendo engal Wel com o
maneira:Mo atamento Para
TERMO N.° 117.404
to !vara uma nos ; r10 não normal meDe
24 de fevereiro de 1960
dian te o nue éle é tramado nela referido nino cavador: o citado nino atua..
Requerente: Irmãos Malucai £.1 Cia.
dor curto estando fora da traletória
Limitada
Paraná.
mencionado nino travador, e o referido
Novos revestimentos para frascos em
pino : antador comorido sendo ennalá- geral — Privilégio de Invenção.
vel com o mencionado elemento Para
pontos característicos
comtsrimi-ln nata sua nosicio não normal e também crive/Av el com o citado
1 — Nervo' revestimento para frascos
travador . para retral-lo suficientemente em gerai, caracterizado pelo fato de ser
de mndo a permltt r que o mencionado aplicada em tõda a extensão das paémholo mova-se para a citada nosição redes externas dos mesm-os, uma camadacla de uma massa adequada em
's orrial. --- Sormem main 6 pontos.
cuja superfície são executadas ranhuras à semelhança de tronco de árvore,
TERMO NO 107.212
sendo previstas ainda na dita camada
sa/iéncias
à Semelhança de galhos cordezembro
de
1958
de 10 de
tados e ainda diversas espécies de
j„,„
t
onwara
Cia.
, Requere-te:
plantas, tais como parasitas, fólhar. fibLtda. — Rio C;rande do Sul.
ras e outros. — Segue o pouto_2.
*/k cionador Rdro-Elétrico para par.
tes de autornaveis-.
TERMO NP 79.793
Reivindieaçees
De
27 de maio de 1955
I — Acionador hidro-elétrico para
parte! de automóveis, caracterizado
Bonn — AlemaF. Soirmecken
pelo fato de com preender um cilindro nha.
Mecanismo de arquivamento para pas
com Paido htdránteo, dito fluido hldráulis:o comprimido por um pistão tas registradoras.
acionado par utr solenolde, dito solePontos característicos
noide comandado St distância mediante
1 — Mecanismo de arquivamento
um intarnintor elétrico. dito cilindro, na
base oposta ã correspondente ao scw Pagi pastas, registradoras, constituído
pai por uma chapa . básica provida com
lenolde possuindo tia furo central
,

(Suão MI

pinos de arquivamento fixos e pol. estribos de fechamento osciláveis, entre
si ligados por um eixo oscilante e ecotovelado a modo de manivela e postos
sob a influanc:a de uma mola de lâmina, bem como por uni dispositivo de
acionamento ,que, quando fôr exercida
uma pressão na direção da chapa básica. atua sôbre o cotovelo do eixo
oscilante, caracterizado pelo fato de
que, como. dispositivo de acionamento.
Se acha prevista uma alavanca de pressão, de uma só braço e provida com
uni dispositivo de bloqueamento com
lingueta, que apresenta um disco de
ressaltos, dotado com ressaltas dispostos
a intervalos iguais e autuando sõbre o
Cotovelo, de tal modo que, a par de
determinado trajeto 'da alavanca de
pressão, o disco de ressaltas avance por
meia distância entre os ressaltos, sendo,
ao mesmo tempo, o cotovelo- do - eixo
oscilante oscilaval pela flexa do movimento do ressalto realizado na sua região. — Um total de 9 pontos!
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cadas na própria parede posterior
móvel por estampagem.
Segue •
ponto 2.
•
MIM() N.° 87.074 .
De 8 de junho de 1956
7
Gaia A. G. Aparatebau und Stand
:arei — Staça.
Construção de tetos.
poatos característicos
1 — Construção de teto com teto
interno formado de placas e suspendido num teto sustentadon caracteriza.
do pelo fato que em parafuso' ancorados no 'teto sustentador e projetantes
para baixo são fixados perfis de sustentação horizontais nos quais aão suspendidas as respectivas partes de bordo, recurvadas, de duas placas
Ilhas do teto internq. — Uni total de
15 pontos. .

TÈRMO N 9 90.882
De 30 de novembro 'de 1930
TERMO N.° 82.977
ArOldo René Plenovi, Argentina,
De 9 de novembro de 1955
"Aperfeiçoamentos em Canas de
Aladim Metalúrg:ca Indústria e Co- Armas de Fogo!'.
mércio Ltda. — São Paulo.
Portios Caracteristiccs
Nôvo modelo : de abat-jour.
,
1 9) ApEtle.(:,:álnientOs em canos de
pontos caracteristiéos
armas de fogo, e arneterizados por
compre:critica:em internamente, tunas
1 — Nôvo modal° de "abatjour" raias halloolda_s que, sendo mais proadaptável a qualquer suporte, caracte- fundas que a superfisie primitiva,
rizado pelo fato de o refletor ser mon- contrastam com ne rvuras que sobrestado em uma extremidade de um cilin- saem da referida superfície primiti.
dro cuja outra extremidade termina em va, e por sua vez entre as zonas resesfera. sôbre dois polcs da qual se tantes da superfície primitiva, em diapoiam as reentrâncias em forma de tas ne:vuras formam outras acanala.
A maneira de estrias ou :aias'
calota existentes nas superfícies de duns duras
de ressaibo. — Segue o ponto 2.
lâminas metálicas atravessandas por rum
- •
parafuso. — Urn, total de 3 porcos.
TÉRMO N.° 84.32-1
"" Em 19 de Jane/rei de 1956
Requerente: Padrao — Indústria Metalúrgica e Comércio Ltda. --- São
Paulo,
Novas 'disposições em encaixes suportes de prateleiras para móveis de 'aço
para cozinha.
Pontos característicos
1 — Novas disposiçôes em encaixes
suportes de prateleiras para móveis de
aço para cozinha, em que ambas as
paredes laterais, nos pontos de contato
com a porta do móvel, são cartecrizadas por se dobrarem para o interior
do meSmo, com seção em "U", sendo
que a asa da dobra é constituída pelo
próprio prolongamento da 'parede- e a
asa internan desta dobra tem relativa
largura e situa-se paralela à parede lateral do móvel; a parede da dobra interna tem comprimento que vai desde
a ',cobertura superior até à ase do móvel; pelo lato de os encaixes suportes
que se situam de modo equidistante. serem localizados nesta parede interna,
cada um dôles formado por uni rasgo
voltado para a região interna do móvel: cada rasgo do encaixe suporte
tem a forma de uma figura trapezdide
retangular em pé, cuja abertura corresponde à base maior da figura geométrica: a parede inferior do encaixe
é disposta de modo horizontal. assentando-se sôbre a mesma a prateleira
convencional o belo oposto- à ,pa-rde
inferior é inclinado para cima; pelo
faot de os suportes posteriores da prateleira. situarem num mesmo plano de
superfície, que os similares anteriores,
e são constituidos por saliências prati-

TC-1111 O N 93.103
De 10 ue março de 1961
Requerente: liou:Saia S. A. — Engenharia e Comércio — Cidade do
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.
f
Espèlho e Arruela de Segurança,
Regulável, Destinado a Sua Fixação
em Caixas Sanitárias de Embutir.
Pontos Característicos
1. — Espelhj e arruela de seguran.
ça, regulável. destinado a sua Zota•
Ção em causas sanitárias de embutir,
caracterizado pelo fato de correr o
espelho 1 livremente sõbre.e cilindro
3 protetor do botão de descarga 4, ao
long o do uma distância apreciável,
sendo Intával dito espelho 1 em Po",
sição per_r-,alo de uma arruela De.
tentara "2". — Ura total de 4 pon.
tos.
Taana../tà N9 93.104
De 19 de março de 1957 .
Pablo Soltesz e Nicolas Tamen.
batun — Uruguai,
Dispos:tivo Para ser Usado Com
Garrafas de Alimentação Para crianças.
•
Reivindicaçaes
'
1 — Dispositivo que pode sr u4do
"hem uma garrafa de alimentação
para crianças, com una chupeta que .
pode ger colocada de maneira vedan.
te na abertura da garrafa com um
Órgão afastado da sua extremidade
de chup ar, localizado prefelvelment&
em frente da extremidade de chu.
par, em duas poskes diferentes, sen.
do que nssto o conteúdo da garrafa
numa das posições pode fluir atravéS
de uru canal continuo da chupeta, e"
sendo que a chupeta na outra
Oto poda ser usada como fecho mo',
tanque da garrafa, caracterizado pele'
"
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fato que o citado órgão da chupeta
tem o feitio de um meio f.xacior cone
a qual um meio de chrepar da chuta fica ligada em ambas as posições
citadas de maneira idantica, e cujo
meio de LXEIÇãO pode ser ligada rente com a abar:ora da garrafa, de
p r efarênila em duas pasiçCas opostas.
— Um total de 2C pontos.
TOR1SIC l‘t9 94.655
Depositado em: 16 de maio de
1957
Kuo 'Vem Chan — São Paulo.
"Nôvo recipiente Para Transportar
Alimentea a Temper a turas baixaSd.
-as
'Pontos Caracteristicos
l sa "Nevo realpiente' para transportar alimentos a tempeauturas baixas". canatituido de uma recipiente
es'anqu a , não . afatável por
oxidação pela umidade, e caracterizado por dispôs ra boca superior uma
pluralidade de presilhas com bases
aplicadas ao rec:piente por solda outro. e tendo dobradiaas nas quais fazem eixo o gancho de extremidade
liv-e com duas curvaturas a noventa
g r ima e encaixáveis por pressão .à
borda de uma tampa em forma c:aliar provida de • gacheta circular
adaptada t su p erfície superior da
mencionada borda, -para maior estanquirbilidade do - fechamento: caracterizada outrossim. lass a o mencionado recip i arta ser envolvido paa um
envoltório de mama de borracaa
confecc s onado em duas partes cilíndricas, a inferir ' seara envolver a
parte inferior do recip i enta, e a superior para envolver ra tampa. encostando-se as bordas' inferief,s da parte suPeelor nas, bordas suneriorea da
inferiror, dito envoltório sendo completatnente envolvido TYr urna caco
circular de inatar l al pia st 4 co iarn'nar
e tendo as bordas sup‘sia -ea sada"
postas uma á outra, dito saco de
material lanOnar s ard a envn ad so
também por outra capa em .luas p eças ,em lona ou outro tec'clo impermeável, qu- recrobre o cor ¡met" sa
descri s o.e tendo as }mac i as da naate
su p erior sobrepas.aa ndo as b a rria s: da
parte Inferior. — Um total de 2 pana
•
tos.

MARIO OFICIAL: : (Seção III)
pressão e caracterizado pela suspensão coa pré-fabricados da carvão amorfo,
de um êmbolo pelos vapores, causan- em peças adequadas à forma e uso a
do a elevação da placa de contacto do que se destinem.
rensy, o que causa o desligamento eleaUm total de 6 pontos.
tro-automático.
Um total de 3 pontos.
TERMO NP 90.802
(De
26
de Novembro de 1956)
• TERMO N.° 98.318
•
Olin
Mathieson
Chemical Corpora(De 7 de Novembro de 1957)
tion — Estados Unidos da América.
S. A. Londrina Industrial ComérCanos de espingarda aperfeiçoados.
cio e Representações (Sali) e sr. FranPontos Característicos
cisco Veras Cabrerizo — Capital —
1 — Um cano de espingarda aperEstado de S. Paulo.
Disco plástico para descascadores de feiçoada, caracterizado por compreender uma camisa de cano tendo lume
arroz e outros cereais.
porção" de cano e uma câmara em um
Reivindicações
extremo, uma saliência no extremo
1. 0 ), "Disco elástico para descasca- da frente da câmara, uma luva da câdores de arroz e outros cereais", pro- mara tendo um gargalo, unia câmara e
vidos de disco de material abrasivo um extremo roscado, a dita camisa de
giratério e acoplado a eixo motor, ca- cano tendo' sido inserida na luva da
racterizado pelo fato de consistir em câmara com um ajustamento apertado
corpo circular de borracha, plástico ou com a saliência em contato com o
outro material elástico, provido de gargalo: e uma camada de fibras de
abertura central e adaptável, de for- vidro de refôrço impregnada com um
ma imóvel, à' caixa do descascador, e aglutinante de resina circundando a cacontra o qual, a distância conveniente, misa do cano.
Um total de 5 pontos.
opera o referido disca de abraíivoa.
Um total de 2 pontos.

TERMO N.° 98.324
(De 7 de Novembro do 1957) •
Sigmund Stokland — Noruega.
. Privilégio de invenção para: Distribuidor para máquinas' agrícolas.
1 — Uma máquina agrícola para, uso
como plantadora de sementes ou distribuidora de fertilizantes do tipo descrito na patente n.°
(pedido número -85,739), compreendendo, um
membro em feitio de copo divergindo
para cima providenciado na parte inferior do mesmo, com urna abertura,
e montado para girar em volta de um
eixo vertical num recipiente de armazenagem cosi dita parte inferior submergida no material do mesmo, caracterizada por meios de agitação dispostos estacionariamente em relação
a dito membro em feitio de copo na
sua esfera eas ação por baixo da dita
TERMO N.° 96.375
abertura e adaptados pala guiar o ma(De 24 de Julho' de 1957)
terial num fluxo continuo para e atra• Auto Comércio e Indústria Adi Li- vés de dita abertura paia dentro do
mitada — São Paulo.
dito membro em feitio do copo.
Um total de 3 pontos.
Molejo suplementar aplicável a assentos em geral.
1.°) "Molejo suplementar aplicável
TERMO N.° 98.383
a assentos em geral", êstes dotados do
não. caracterizada pelo fato de que tal
(De 11 de Novembro de 1957)
molejo se assenta sOlto pluralidade de
fios metálicos ou vergelhõee de pe- _Arralcar. Ferron Drouin — Salamanqueno diâmetro, os quais atuam como ca — Espanha.
molas lineares e que se apresentam
Forno elétrico bifásico, . basculante
com ramos laterais inclinados para bai- com
captação de gases, especial para a
xo. como formação de circunvoluçõe; redução
de minerais.
sabre si mesmos e oue têm os topos
livres encaixados em alojamentos' dis1 •—
• FOI-no elétrico bifasico,' baspostos na forma de bracoderras soli- culante com captação de gases, especial
pára sa redução de minerais, que se cadários ou fixados a uma base.
Um total de 3 pontos.
racteriza por estar constituído por urna
carcassa de forma retangular, com o
fundo curvo, com reforços para 'resistir
TERMO Nas 98.180
as possíveis dilatações a que está submetida, protegida interiormente com
(De 31 de Outubro de 1957)
material refratário, estando a parte inJosé Soares Diniz
Minas Gerais. ferior formada por um bloco de carComando e desligiimcnto electro au- vão amorfo, comprimido em sua partomático para máquinas de fazer café te interior, dentro do qual vão alojadas as conexões de tomadas de correne outras.
te de soleira CM forma de travessa,
Reivindicações
na parte superior de carvão amorfo há
1 — "Comando e desligamento elec- um receptáculo ou crisol, destinado a
uo-automático para máquinas de fazer conter os materiais de fusão, executancafé e outras", constituído de um opa- do-Ne esta disposição de soleira, noa

TERMO N.° 98.433
(De 12 de novembro de 1957)
, Addressograph Multigraph Corporation — Estados Unidos da América.
Máquinas gravadoras.
Pontos Característicos
1 — Uma máquina gravadora caracterizada " r uma bigorna-matriz;
urna bigorna-puncionadora; uma articulação propulsora de bigorna puncionadora, incluindo um carne de bigorna
puncionadora e um seguidor de carne
em acoplamento operativo com o dito
carne de bigorna puncionadora, para
acionar a dita bigorna puncionadora,
deslOcando-a em direção à dita bigorna-matriz em • resposta à rotação do
dito carne de bigorna puncionadora
numa direção predeterminada; uma articulação propulsora de bigorna-matriz
incluindo um cama de bigorna-matriz
e um seguidor de carne em acoplamento operativo com o dito carne de bigorna-matriz, para acionar a dita bigorna-matriz deslocando-a na direção
da dita bigorna puncionadora em resposta à rotação do dito cama de bigorna-matriz numa direção predeterminada; dispositivos interligando mecanicamente os ditos carnes de bigornapuncionadora e matriz para rotação
concomitante nas suas respectivas direções . de atuação; um elemento acionador compreendendo um manípulo acionador giratatiamente deslocava!, mecanicamente acoplado a um dos ditos
camas para fazer girar o dito carne
em resposta ao - Movimento pivotante
do dito manipulo; e dispositivos limitando o deslocamento pivotante do dito manípulo acionador.
Um total de 11 pontos.
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serial, havendo pelo menos uma saída
regulável na dita copa adicional, de
maneira que o segundo material dentro
de dita copa adicional pode ser faia
alentado para dentro da copa merecia.
naad primeiro quando a máquina está
funcionando.
TERMO N. 9 101.128
Depositada em 21-3-58
• Requerente: Jayme Furrnan
São
Paulo.
"Novas cEsposições construtivas em
ou relativàs a carros-berço".
Reivindicações
11 "Novas disposições construtl•
vas em ou relativas a carros-berço",
caracterizadas pelo fato de que o berço própriamente dito, de lona ou similar, se apresenta com a borda su.pe.
dor envolvendo eixo retido por gram.
pos junto à base de peça metálica em
'11" invertida, a qual, a certa distancia das extremidades de seus ramos
se articula com parte da reinação tubular do carro, enquanto que às extremidades livres préopriamente ditas de
tais ramos se articulam duas placas
ligadas entre si, com articulação mediana, sendo que o extremo anterior
do conjunto se liga a urna armação de
fio metálico que suporta pluralidade
de outros fios paralelos em "V", formadores do descanso para os pés, estando, ainda, os ramos da primeira
peça em "U" aproximadamente, em
sua parte mediana, dotados de alças
externas atravessadas pelos ramos de
fio metálico em "U", ramos êsses em
forma de degraus contra os quais podem atuar as referidas alças. Um to4
tal de 3 pontos.

TERMO N.9 101.491
De 7 de_abril de 1958
Aktiebolaget Ativedaberg Facit
Suécia.
Aperfeiçoamentos em máquinas de
calcular do tipo de dez teclas.
Pontos Característicos
1 — Máquina de calcular de preferência do tipo de roda dentada e do
género em que 'cada tecla dos números digitos, ao ser empurrada para
baixo, atua dispositivos de registo
num acionador (motor) e solta o movimento de salto do último depois do
armamento de cada di g ito e em que o
maquinismo motor para o movimento
do salto atua para diminuir a f6rça
necessária para abaixar a tecla aux!.
liando aquele abaixamento, a existência de • disposições para permitir
que o maquinismo . de movimento do
salto puxe uma ou mais molas tensoras, atuando a referida mola ou molas
sôbre um dispositivo em forma de manivela, sendo esta deslocaria passando
por uma posição superior de ponto
morto devido a um pequeno abaixamento duma tecla, ajudando a ação
da mola ou molas sôbre o citado diaTERMO N.° 100.512
positivo em forma de manivela a que
o dedo acione a tecla fazendo descer
(De 20 de Fevereiro de 1958)
•
esta última tão abaixo que se efetue o
Sigmund Stoktand — Noruega.
armamento do rotor. Una total de 5
Distribuidor para máquinas agríco- pontos.
las.
1. Uma máquina do tipo definido,
TERMO N. • 101.839
caracterizada pelo fato que mais uma
•
De
22 de abril de 1958
copa divergindo para cima fica dispo,ta para rotação dentro da primeira coTrue Temper Corporation — Estapa mencionada, o interior de dita copa dos Unidos da América.'
Aperfeiçoamentos em ou relativos
adicional ficando em comunicação com
:ralho que desliga automMicamenta Dec fornos do
_ grançto
. . pugneis, com Mo- dite . recipientes para p togando moo •.1‘10,15Mx d! ltSIbdedual remsql
•

Sexte-feíra
1 — Aperfeiçoamentos em ou relativos a ancoragem de trilho de duas
peças, caracterizado por ser do tipo
compreendendo um grampo cai feitio
de canal tendo . um- par de braços intertspaçados verticais entalhados nos'
seus rebordos da frente para fornecer
pares -correspondentes de mandíbulas
superiores e inferiores de engate na
base do Range do trilhe", e uma alma
intermediária interligando as extremidades inferiores dos braços, e um retentor de mola formado por aço em
barra • que é intermediariamente curvado para providenciar braços •de mola
superiores relativamente mais longos e
inferiores mais cintos, cada um dos
ditos braços terminando num gancho
virado para cima, tendo dito retentor
urna parte substancial disposta relativamente para trás com o comprimento
do seu dito braço superior, e a parte
da frente do comprimento do seu braço
Inferior, que constitue a parte maior do
seu comprimento total, P daleado ficar
disposta entrei ditos braços de grampo,
com superfície do fundo da eZtremidada em gancho do braço inferior engataval cora uma parte relativamente
disposta para a frente da superfície
superior de dita alma de grampo, e com
a parte relativamente para a frente do
)araço de mola comprido estendendo-se
°para a frente além destas partes dos
braços de grampo que se estendem
entre dita alma e as parte mais para
a frente das ditas mandíbulas de grama
po, ditos membros de grampO e retentor adaptados para aplicação simultânea numa base de trilho .a partir de uni lado do mesmo, codf o fiança de base próximo abraçado pelas
ditas mandibulas superior e inferior, e
o gancho virado para cima do braço
retentor superior num engate de retenção cora o rebordo -lateral remoto
de dita base, protuberâncias opostas
di spostas nos ditos braços verticais do
grampo adaptadas para posicionar os
braços superior e inferior de dito retentor dentro de dito grampo, o braço
superior do retentor 'sendo grampeado
entre uma protuberância mais alta ,,o
braça de grampo e a parte mais baixa
da base -de trilho dita protuberância
mais alta ficando disposta na posição
de funcionamento muna relação subspara com dita base. Um total de 4
pontos.
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pela imersão da peça em um recipiente contendo material tenno.pustico
preparado ou borrifamento dêste sobre a peça, sendo o conjunto, em seguida, submetido à fusão por calor no
caso do revestimento se fusível- ou
evaporação do solvente, no caso do
material ter sido dissolvido, — Um
total de 2 pontos.
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bre plaquinhas de segurança eleváveis
pela atuação da chave, caracterizando-se ditos aperfeiçoamentos paio fato
que a parte da lingueta que fica no
Interior ,da caixa da fechadura é amapiada giratóriamente com urna das
extremidades de uma plaquinha alongada, cuja outra extremidade fica
vinculada articuladamente com a
ponta superior de um braço que, por
um lado, se apoia numa esquadra
unificadora dos fechos, uma vez que,
pela sua extremidade oposta a da sua
união com a plaquinha, ela fica, na
posição retraída dos fechos, localizada por sôbre pelo menos uma das
plaquinhas de segurança acionadas
pela chave, alojando-se a união articulada da plaquinha com o braço
dentro de um recorte ele guia, de
maneira capaz para deslocar-se dita
união até a parte posterior da caixa
da fechadura:

TERMO Na 102.354 .
De 13 de maio de 1958
intercâmbio. Brasileiro Indústria e
Comércio Ltda. — GB.
Novo e Original Modelo de Cara
rinha de Aterro (Pat. M. Ut.)
Pontos Característicos
1 0 ) Miro e Original Modal° de Carrinho de Aterro — caracterizado esseaciaamente por possuir o perfil de
borda da caçamba em forma tubular,
caracterizando-se, também. pela conTLILMO 9 104.738
figuração cada a roda, cujos laterais
De 27 de agraste de 1958
são abaulados projetandoese para o
centro onde são retos. — Segue o
Clamar Estamparia de Plásticos e
ponto 2.
Metais Ltda. — São Paulo.
Nôvo processo de fabricação de
cartazes e expositores de propaganda.
TERMO .N9 102.395
Pontos característicos
De 14 de maio de 1958
Nevo
processo de fabricação de
PsOncisco Macedo Faltosa — Estado cartazes e expositores
de propaganda,
da Guanabara.
caracterizado por partir de unia fôVálvula de Compensação. .
lha de material plástico transparente
1. Valvtoa de compensação", per- ou equivalente, disposta sôbre a sumitindo regular uma pressão de en- perficie plana de uma placa, sbbre
trada de fluido para prover a urna a qual é então aplicada uma placapressão de saida ideal, caracterizada molde, provida esta em sua face inpor meios elásticos, retendo um bloco ferior de gravações dos dizeres a secónico, obturador de urna sede côni. rem reproduzidos no cartaz, em letras
ca de entrada, cujo deslocamento e figuras em baixo relèvo, tôdas elas
retrógrado proporciona o Lutem-do comunicantes, através de conduto inde passagem, sendo ditos meios me- terno, com um pescoço tubular, sanos resistentes no batente retrógrado liente centralmente da referida plado que no cursor frontal. — Uni to- ca-molde. (Um total de 9 pontos).
tal de 10 pontos.
N

TÊRMO N a 105.047
De 8 de setembro do 1958
André Tosello e Reno Natal Tosallo
— São Paulo.
Aperfeiçoamentos em Celfador Rotativo
Pontos 0:racterístjeos
1 — Arierfeiçoamentelea e ceifador
rotativas do ceifador, ser feito por
mel de duas polias d e correias mal..

TORMO N9 104.289
De
21 de agósto de 1959
TftR.M0 No 101.902
.
•Erich
Peidaer,
Karisruhe, AlemaDe 1 de abril de 1958
nha.
Louis Botem Ribbink, Rondebosch,
"Obra de de construção com perfis
província do Cabo, União Shl Afri- pertantes".
cana.
Pontos característicos
°Uma Capine Apensáse! a Automó_
veia ou Semelhantes".
19 Obra de construção com perfis
portantes que são dispostos nos canReivindicação
tos do recinto e bs quais apresentam
1. Uma cabine apensaval a auto- pelo menos dois flanges formando
móveis e JemeLhantes, paru troca de ângulo entre si, em cujo prolongaroupa em pra:a e outros lugares ,n1- .mento são dispoataa as paredes em
blicos, caracterizada por compreender forma de placas do recinto. caracte,uraa armação dobrável para rapina rizada pelo fato dos perfis serera
montagem e própria para ser fixada tos de concreto estaticamente não
a um lado de um automóvel, em po- armado e se estenderem de piso para
sição elevada, enquanto se prende a piso. (Uni total de 7 pontos).
esta armação uma cortina para formar um recinto fechado. — Um total de 24 pontos.
TERMO No 104.458
De 13 de agôsto de 1958
nené Alfredo Billino — Argentina.
TERMO N 9 101.971
Aperfeiçoamentos em fechaduras de
D e28 de abril de 1958
•
segurança.
Beoadito Flavio Pires — São Paulo. - Aperfeieoeinentos em fechaduras
' Proreção para Peças de Vidro, ce- de segurança, do tipo &ta utilizadas
râmica e Congêneres.
em caixas fortes e similares, •que incluem uma e-lingueta e urna pluraliPontOs Característicos
dade de fechos de, segurança . aciona1. Proteção para peças de vide% reis, .aates .eiltigioa. por ;Meie _de ,unia
deninica e cong9neres, caracterizado
°IaNYÇ Fi g Pp1in4 clup!p„.R
.
•i
.•

TERMO No 104.820
De 29 de agosto de 1958
Hermann Tiefenbah — Alemanha.
Processo e equipamento de supervisão e observação de uma dada
quantidade de descarga de um fluido
sob pressão, tal como um liquida sau
gás sob pressão.
Pontos característicos
•
19 Processo e equipamento de" supervisão e observação de uma dada
qUantidade de descarga de uni fluido
sob pressão, tal -como um liquido ou
gás sob pressão, de preferência em
tubulações pequenas e multo pequenas, de preferência para o confrade
e supervisão de lubrificante alimentado através de tubulação aos pontos
de operação, cafacterizado pelo fato
de- ser instalado, na extremidade do
duto ria alimentação, um instrumento. através do qual passa o fluido
sob pressão e, em função da pressão
reinante no interior da tubulação,
serem atuados contactos elétricos por:
meio de braços de alavanca, dispostos no interior do fluido a ser medido e correspondentemente movimento pela . pressão da. tubulação.
contactos êsses que, no caso de pressão ou circulação na tubulação insuficientes para realizar a operação
adenuadamente. põem em funcionamento sinais óticos ou acústicos de
alarme, colocados em lugar con aeutente efou fazem parar o aparelho,
por intermédio de um circuito correspondente, aparelho êsse acionado
pelo fluido sob pressão ou suprido
pelo lubrificante, caso em que o circuito estabelecido para a sinalização
da pressão ou circulação no interiodo Mato atua elètricamente ou eletromaanaticamente e é s atuado mecâniminente pela pressão •ou ' circulação
da tubulação, de preferência por Interrnadio . de alavancas domutadoras.
correpporidente,. , 4 (In ototal. ,de. 14,
Inn.,t9s,)
4 •É

1

TÊRMO 104.821
(De 29 de ageisto de 1958)
Birfield Engineering Limited -aa
Inglaterra.
Aperfeiçoamento em ou relativos a
mancais anti fricção.
1 — Aperfeiçoamentos em ou reistivos a mancais antifricção, caracterizados por possuir uma gaiola do tipo
indicado na descrição, construída não
apenas para alojar m rolamentos, como também para constituir um retentor de vedação, dotinado à protaça° do mancai, fabricado com mataria plástica para tal fim. Um total
de 9 pontos.
,n•n•n••

TEMO N. 104.864
(De 30 de Batista de 1958)
Eletrornetalurgica Josvipa Ltda, —
São Paulo.
Aperfeiçoamentos em fuziveia.
Pontos Característicos
1 — Aperfeiçoamentos em fazíveis,
caracterizados por um corpo provido
de cabeça alojamento amainam e pescoço rosqueado, sendo este pescoço envolto Por urna capa metálica rosquesda, provida de haste que termina em
extremidade dobrada, provida de parafuso, no interior do citado abajameato. Um total de '4 pontos.
TÉRMO N. 104.889
4 do agasto de 1958
D'Amico & Matteo — Soa Paulo.
Maquina para serrar trilhos ou similares.
1.°) Máquina para serrar trilhos 'ou"
similares, caracterizada pelo fato de
ser constituída de quadro formado por
parte inferior fixa e superior móvel
articulada à serra própriamente dite,
estando à pane inferior associada morça acionada por cairaca para a fixação do conjunto ao trilho ou similar.
uma alavanca se movimenta a serra,
enquanto que por basto articulada a
guiada por eixo ou haste provida de
molas extremas amortecedoras, sendo
que
extremos do suporte da serra
se prolongam na horizontal e atravessam peças solidárias aos ramos daseites da parte na6vel da estrutura.
Um total de 3 pontos.
Ge

TERMO N. 104.638
(De 23 de agedOto de 1958)
Miguel Melgarejo Guerrero — Ettacir da Guanabara.
Ventarola com -Passatempo Astrológico.
.1 — Ventarola com passatempo astrológico, caracterizada por consistir
em um passatempo impresso em ventarolas de formato comum, tendo em
unia das faces uma série de números
alternados par simbo/os astrológicos,
tendo ainda no centro um círculo, em
cujo interior encontram-se também
impressos, • simbolos astrológicos. Um
total de 3 pontos.
'I`ÉRMO N. 104.994
(De 4 de setembro de 1958)
Alberto Dumont Vj1lares — São
Paulo.
Novosa perfeiçoamentos relativos ao
comando" e sinalização de elevadores.
Pontos Caracteiíst(cos
•Aprefemostmentos 'relativos se
coxnando e sinalizsiéãb • cia ;
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TERMO N. 107.657
caracterizados pelo fatq de uma das
tomadas de corrente do conjunto, ser
(De 2 de janeiro cie 1959)
ligada a um circuito composto de, um
condensador e uma resistência de desSociete da Construetions Mecaniques
carga, ligados em paralelo, um
de Stains S. A. — França.
lays", uma fonte de alimentação e
uma - chave ou contato para desligar Processo de fabricação de fios sem
torção por fiação direta e dispositivo
es_ circuito. Segue o ponto 2.
para este fim.
1 — Processo de fabricação de fios
TÊRMO N - 105.193 _
sem torção por fiação direta, especialmente com estiragem até 'ruptura dum
, (De 16 de setembro de 1958) .
feixe de filamentos paralelos e caracAli Lonn — Brasil.
terizado pelo onèolamento da mecha
de fibras., descontinuas, obtido com
Extrator de Lingotes.
1 --- Extrator de lingotes, caracte- uma quantidade reduzida de uma sorizado pelo fato de compreender um lução aquosa dum ligante hidrossolúdispositivo articulado de suspensão da vet. com aplicação simultânea de falsa
lingoteira e provido de uma haste ou torção à mecha impregnada, asseguranpino central ajustável para contatq do uma forte torção Momentânea ducom o lingote na referida lingotera. rante-o encelamento, e pelo dobagem
Bob o efeito da deformação dos elos de fio destorcido. Um total de 3 ponconstitutivos do referido dispositivo tos.
articulado de suspensão sob a ação da
gravidade. Um total de 5 pontos.
TER15.10 N° 107.814
De 7 de janeiro de 1939
TER1v10 N. 105.683
(7-10-58)
Soc. de Estudos Técnicos e Q uímicos do Aplicação SETC Ltda .
1 São Paulo,
.1 1 — Urna tampa de fechamento
hermético para líquidos voláteis, caracterizada por uma placa circular de
material plástico, naylon ou sinalar,
*disposta sôbre a boca do recipiente,
tendo o mesmo diâmetro desta; apresentando esta placa a sua superfície
superior levemente abaulada, sendo
recoberta por um fino tecido, e .prennados entre, ai, contra a boca do recipiente, pelo • aperto das abas que do
Qual 6-provido superiormente. um pescoço rosqueado que se atarracha firmemente contra a rosca do gargalo do
recipiente ;recebendo ainda este conjunto, uma sabre- tampa de st
superior também abala/ida, que:
cio superior
ao atarracha firmemente . contra a rosca do gargalo do recipiente; recebendo ainda este conjunto, uma sabretampa de superfície superior também
abaulada, que se atarracha contra a
rosca do pescoço citado. Um total de
Q nontos,

L. O. F. Glasse Fibers Company
— Estadas Unidos da América.
Material de acolchoamento e processo para a produeão do mesmo.
— "Material de acolchoamento e
processo para a produção do mesmo", compreendendo um laminado
fibroso unitário, comps..sto de camadas de densidades diferentes, caracterizado peio fato de uma primeira
camada de fibras ailiclosas, ligadas
por uma rezina tratada, e de uma
segunda camada' de fibras siliciosas.
tendo uma resina de consolidação à
quente não tratada, serene pressionadas em contato urna contra a outra e tratadas sob calor e pressão:
Um total de 13 pontos.

.

TF.IRMO N° 107.715
De 5 de Janeiro de 1959
Indústrias Metálicas Silvestre . Ltmirada — Estado de São Paulo.
"Um nôvo modelo de suporte protetor para chapas de veículos".
Pontos caractèrísttcos
19 — Um nôvo modelo de suporte
protetor para chapas de veículos, caracterizado pelo fato de ser constituído de um quadro metálico proviGo de quatro lâmpadas,.duas superiores e duas inferiores, fixadas no
seu interior, por meio de soquetes.
— Um total de 3 pontos.

41
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caracterizado por ao constituir de uni
furo de cinco a trinta centimetrea
de dlimetro na colméia dos radiadores doa motores dos automóveis em
geral, para que por intermédio da
um tubo seja puchado o ar quente
e impuro do interior déstes veículos,
pelo ventilador do motor. Um total
de 5 pontos.
TERMO N9 114.258
De 1 de junho de 19159

Virgílio Cardoso Pina — São Paulo.
Estabilizador interno para foguetes -militam.
1v — llidabiliza4or interno para
TÉRM O . 107 . 70 i
foguetes militares, caracterizado por
ao constituir de um aparelho basea(De 16 de outubro de 1958)
do no equilíbrio dos corpos em rotação, destinado a dar estabilidade
Moreno Sento — São Paulo.
Cabo para rebocar veículos em ge- aos foguetes dentro da atmosfera e
no espaço exterior. Um total de 4
ral.
I
pontos.
1 — Cabo para rebocar veículos em
geral, caracterizado pelo fato de compieender caixa alongada dotada junto a um 'dos extremos de região circular atravessada ror eixo de manivela externa, sendo que a tal eixo- se encontra fixada a extremidade de cabo
de aço ou similar, enquanto que pelo
outro lado da caixa se encontra disposto um segundo cabo, o qual, internamente a citada caixa se apresenta
circundado a unta_ Mola ao qual se
encontra ligado, sendo que ambos os
cebos se apresentam com ' ponteiras
metálicas em suas extremidades e a p
-tas rveamnldeupabrçadeira, que pelo elemento adjacente
envolve . dada um dci referidos cabos. Segue o ponto 2. .
•

•

TÉRMO Sv 114.508
De 9 de outubro -de 1959
Elyo Paniago Vilela — Paraná.

"Pneumático sem cítara de ar".
•
. Pontos característicos
19 — Um pneumático almofadado,
sem câmara de ar, caracterizado pelo
fato de ser integrado por uma camamada de borracha correspondente à
euperficie' de rodagem, wguida
camadas de borracha, intercaladas
de lonas e mais para dentro, uma
ou mais prdens de fuste ou almafadas de borracha macia, deixando
espaços entre os mesmos e finalincute, na parte mais interior do
aro uma camada de borracha resistente na qual se acham embatidas
várias ordens paralelas de arame e
um aro de ajuste na rodo. — UM
total de 4 pontoe.

=TO N9 112.684
De 19 de agôsto de 1959
José Pauline Miranda, Ferreira
• namo N9 ,lefl.811
Estado da Guanabara.
TEMI() N.° 104.102
•
Salto para calçados de homens.
Nome; Viktor Johann Belavary
De 7 de janeiro de 1959
19 — "Salto para calçados de homens", constituído de um salto pró,
Victor Leoa. Colina R.ené Cami- priamente dito e caracterizado por Hanka.
São José dos Campos.
la Vau Colina e. Jan Antoon Van ser todo o contorno em alwagnio duCoille — Bélgica.
ro ou outro material adequado. pre- •Estado de São Paulo.
Novo tipo 'de papagaio de agua
enchido com madeira e sob o qual se
Parede Amovível.
prega um solado ou capa de couro. para pesca.
10 — Parede amovível constituída — Segue o ponto 2.
Classificação; 1 8 1.
pelo menos por dois montantes e por
-Pontos Ccíracteriticos
painé.s fixados nestes montantes, caTERMO N9 114.249
racterizada pelo fato de os painéis
1 — Novo tipo de pipa-gaio de
serem mantidos sôbre os montantes
agua para pesca, caracterizado por
De 27 de maio de 1959
por meio de fasquias que estão fixater urna chapa, a qual permite laTERMO N. 106.122
Virgílio Cardoso Pina — São Paulo. zer o conjunto do papaga:o ficar
das nos mesmos mohtantes. estando
Um aparelho radiador aspirador num determinado ralo, • embora a
êstsz. eiementos dispostos de forma
(De 27 do outubro de 1958)
que as fasquias ficam situadas do co ar das cabines doa veículos.
agua faça pressão contra, isto por19 — Um aparelho radiador, aspiLuiz Felipe Martina Ferreira — Es- lado dos montantes onde não aparea referida chapa é regulada pela
cem . painéis. Um total de a pontos. rador do ar das cabines dos veículos, que
linha conjugada , entre si formando
toldo da Guanabara. o trapézio.
•
Niivo modelo de toalha de material
Seguem 3 pontos.
plástico ornamentado.
Pontos Característicos
1 — Uma toalha de material plás-

tico ornamentado, caracterizada por
ser confeCccionada com 2 fOlhas de
material plástico, tendo entre si elementos decorativos. informativos, ilustrativos ou qualquer que se deseje e
que são unidas definitivamente em
ama 16, por meio de uma prensa em
alta temperatura. Um- total de 2 pontos. TERMO N. 107.65í
(De 2 de janeiro de 1959)
Societe de Constructions Mamai/eines de Sins S. A. —.França.
i ! Processo de ,fabricação de fios sem
• torça° por fiação direta • dispositivo
late fim.
,

DE PESCA
DIVULGAÇÃO N4 /70

!p reço: Cr$ 12O0
. A VENDA •

TERMO N.° 104.425
De 20 de agôsto de 19E8
Requerente; Albert Schule.
Basiléia -- 'Suíça.
Transportador aéreo de material
—ã Privilégio de invenção.
Pontos C'aracterístico's

-

-Seção de Vendas: Av. Rodrigues -Alveis, 1
Agéncia 1:- Ivlinisiério da Fazenda
" Atewle-ze 3• pedides pelo Serviço de Reembeilso Poital

1 — Transportador aéreo de alotaria], caracterizado pelo fato de, ap resentar dois cabos de sustentação
e de tração sem fine que correm nas
extrene:dadea do carrinho aéreo em
tôrno de redos ct nvmsão e noz
quais se acham suspeivos, com o auxikOs de barras transversais fixados
nos clit% cabos, recipientes transportadores, em forma de caçamba 'e acoplalos uns aos outros.
Shn t,otal de 7 pontos.
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DEPOSITADAS .

Pabileacto feita de actIrdo.com o art. 139 da Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara a
garrar • prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Duraote êsse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade 3ndnstr1al aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro regue..
Termo n.° 524.209, de 15-1-62
Plásticos Ans).1 Ltda.
São Paulo

A RUJA

'Indástria Brasileira

Termo e.° 524.215, de 15-1-62
Wakamoto 5. A. Produtos QuirnIcos
e Farmacêuticos
São Paulo

• WAKAMOTO

• industria Brasileira'

Classe 3
Artigos da classe
Classe 28
Termos na. 524.216 a 524.220, de
Coafecçãg de artigos plásticos
• 15-1-62
Higlenóporis — Comercio de AutoTermo n.° 524.210, de 15-1-62
móveis Ltda.
Buonanno Marino S. A. Distribuidora
São Paulo
de Papéis
São Paulo

iBIGIENOPOLIS
Classe 6
Classe 8
Classe 11
Classe 28
Classe 39
Artigos da classe
Termos ns. 524.221 e 524.222, de
Classe 50
15-1-62
Artigos da classe
Companhia Industrial e Mercantil de
Artefatos Ge Ferro
Termo n.° 524.211, de 15-1-62
São Paulo
Automóvel Cluz Estadual de São Paulo
São Paulo

Termo n.° 524.227. de 15-162
Dominus Editóra S., A.
São Paulo

Térmos na. 524.231 e 324.232, de

15-1-62

Francisco Gianninl
São Paulo

DOMINUS-

MARMET
Industria Brasileira
Classe 14
Classe 15
Artigos da classe
Termo n. 9 524.233. de 15-1-62
Fkubival Lda. Organização e Adminsi.
tração
São Paulo

INDÚSTRIA BRASILEIRA.
Classe 32
Artigos da classe
Termo n.° 524.228, de 15-1-62
1"minus Eciihira S. A.
São Paulo

,RUBIVAL
Classe 50
f
/mares-os cm gera/
Termo n.' 54.234, de 15-1-62
Rubival Lda. Organização e .Adminsl.
tração
São Paulo

111100111411 1111111111IL 1114

2.000 101S.
DE SÃO PAULO
Classe 33
Frase de propaganda
Terino n.° 524.212, de I5-1-62
Automówl Cluz Estadual de São Paulo
São Paulo

20 HORAS
DE !NTERLAGOS
Classe 33
Frase de propaganda
Termo n.° 524.213. 4 e 15-1-62
Praial Confecções Lcida.
São Paulo

PRAIAL
Brasileira

Inchistria

Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 524.214, de 1S-1 62
.Queriri S. A. Indústria e Comércio
São Paulo

SUPERLAÇO
dustria Brasileira,
Classe 5
Classe 11
Artigos da classe
Termos as. 524.223 e -524 224, de
15-1-62
"Cipal - --- Companhia Paulista de
Lubrificantes
São Paulo

RUBIVAL LTDA.1
ORG ANIZAÇXO E
.AbMINISTRAÇãO

iNDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 32
Artigos da ciasse

Nome Civil

Termo n.° 524.229, de 15-1-62
Fábrica de Cigarros Caruso S. A.
São Paulo
vak•O Af.tekrAY

Tèrino n.° 524.235, de 15-1-62
Alberto Rubens Botti e Jose L1117

Rosatelli
São Paulo

eé,coé-e

ROSATELLI1
Classe 8
Artigos da classe
'Termo n..° 521.236, de 15-1-62
Confecções "Dina" Ltda.

COPALUB

São Paulo

Industria Brasileira
Classe 1
Classe 47
Artigos da classe
Termo n. • 524.225, de 15-1-62
Quina,ca Sulfatec Ltda.
São Paulo

SULFATEC

DINA

Industria Brasileira!
Classe 44
Cigarros
Termo n.° 524.230, de 15-1-62
Alexandre 6 Monteiro Ltda.
São Paulo

Industria Brasileir

SUMARE,
Industria Brasilel

Classe 41
Artigos da classe .

'Classe 16,
Artigos da classe

Classe 36
Artigos da classe
1

Termo n.° 54.237. de 15-1-62
Empol Ernpre:taria de Obras Ltda.,
São Paulo

E Á P 01

Classe 1
Artigos da classe
Termo n. 9 524 . 226, de 15-1-62
Cerâmica Sumaré S. A.
São Paulo

SK1
NO0
Inchlatría Brasileira

1

Classe 16
Artigos da classe
Termo n.° 524.238. de 15-1-62
'Jobrar — Jo:as Brasileiras r,tda
São Paulo

.JOBR AS;
Classe 46
Agua de lavadelri

Classe 13
Artigos da classe

ar'
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Termo n.9 524.239, de 15-1-62
Brinquedos Play-Ground Ltda.
São Paulo

J 'A IL 2) IM
Industrie. Brasileira
Classe 49
Artigos da classe
_

Termo n.° 524.241, de 15-1-62
Participações e Comérciét
Ra:fibras
Ltda.
São Paulo

;PARTIBRAS-PARTICI'
PAÇO E COMERCIO,
ILTDA",;—- Nome
Termos fls. ' 524.242 a 524 246, de
15-1-62
Indústrias Garparian S. A.
São Paulo

-D-ECROTÉi.

loastria Brasileira
,

PIONEIRA

FIACAP NEGÓCI.Ob1/2.:

..MOBILIÁRIOS LTDA.:

Classe 49
Artigos da classa
Termo n.9 524.240, de 15-1-62
Brinquedos Play-Ground Ltda.-São Paulo

Termo o" 524.266. de 15-1-62
Pioneira Empreendimentos Ltda.
Minas Gerai' _

Termo n.9 524.254, de 15-1-62
Zonacau Negóc:os Imobiliários Lida,
• São Paulo

PLAY—GROUND
\Industria BrasileirEij

Março de 1962

I

‘,Empreendimer-ifoiLfda.)

Nome Civil

Nome Comercial

Termo n.° 524.255. de 15 1-62
Partibras — Participações e Comercio
Ltda.
São Paulo

Terem n.° 524.267, de 15-1-62
Pioneira Empreendimentos Ltda.
.
Minas Gerais
n.

i

Tilo Paulo -C api ta3
Classe 33
Artigos da classe .
Termo n.9 524.256. de 15-1-62
Fabro Gaxetas Metálicas Ltda.
São Paulo

a - 5 - 12't
f-J1
Industila Brasileira
Classe 31
Artigos da classe
Termo n.° 524.257, de 15-1-62
Olin Mathieson Chemical Omporation
Estados Unidos da Amér'ca

Classe 22
Classe 23
Classe 24
Classe 36
Classe 37
Artigos da classe

RESISTAPEN

Termo n.9 524.247, de 15-1-62
Augusto Caldas El Cia.
Guanabara -

Termo n.° 524.261, de 15-1-62
"Gravubrás" Clicheria Ltda.
. Guanabara

Classe 3
Artigos da classe.

rnoneira
Classe 16
Artigos da classe
Termo n.9 524.268, de '15-1-62
Contatécnica- Ltda.
Minas Gerais

Têrmo n.9 524.273, de 15-1.62
Textil Cyrus S. A.
Santa Catarina

POROFLEX
Ind. :ras
Classe 23
Tecidos em geral
Termo n.9 524.274, de 15-1-62
Casa dos Radiadores Ltda.
Paraná

Casa dos
Radiadores

Ltda.

COntaiëcnica

Nome Comercial
•Pe

Termo n.9 524.275, de 15-1-62
Representações Frigoron Ltda.
Paraná

Nome Comercial
Termo n.9 524.269, de 15-1-62
Laboratórios Farmacêuticos Vicente
Amato-Usufanna S. A.
São Paulo

pROP1LAMIN
Indústria Brasileira'
Classe 3
Indicado no tratamento das avitaminoses
Têrmo n.9 524.270, de 15-1-62
Eduardo Dziecinny
Pacato

Representg-eies
FRIGOROSk
LTDA,
Nome Comercial
*4

"--"'Tênmo n.0 524.276, de 15-1-62
Boos 6 Ax Ltda.
Santa Catarina
fr_

IndeBrasi
CL/ CHERIA LIDPs'

Termos os. 524.248 a 524.253, de
15-1-62
Modas A Exposição Clipper - S. A.
São Paulo

CLIPPER
• Classe 9
Classe 14
• • Classe 15
Classe 24;
Classe 30
Classe 34
• Artigos da rias.

Classe 43
Refrigerantes em geral
=miam.

,inn••n•n~

Termo 11.9 524.271. de 15-1-67
Souza 6 Medeiros Santa Caatrina

Têrmo n.° 524.263. de 15 - 1 - 62
Motosan S. A. — Automóveis, Acessórios e Serviços

Sagrado

otosan

IND, BRAS,
•

Classe 25
Titulo de Estabelecimento

Rio Grande do Sul

Classe 48
Sabonetes

Classe 41
Herva-mate

flUSIX

Coração de Jesus
-\ Ind. Bras/

Termo n.9 524.277, de 15-1-62
, Botam 6 Smarczewski Ltd?.
••
• Paraná

Reparadora •
'"éENTRAI."

Industriai -e Mecânica

Indústria Brasileira

Classe 21

Classes: 6 e 11
Titulo de Estabelecimento

Classe 21
Artigos da classe

Termo n.9 524.272. de 15-1-62
Mela Baggio Mayer
Paraná

Termo n. 9 524.278. de 15-1 62
Boos 6 Ax Ltda.
Santa Catarina

—Termo n.9 524.264. de 15-1-62
"Ilustra" Sociedad de Responsabilidad
Limitada

FARMÁCIA -

Supercote,

SANT A 4. CRUZ

Clesn

Classse: 3 e 4G
Estabelecimento

Titulo de

JISS-111
IND. BRAS.
Classe 42
Artigos da daesíj
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Termo n.9 524.279, de 154-62
José Gorzkowski
Paraná

Termo n. 524.287, de 15-1-62
José Ribeiro de Freitas
Minas Gerais
.

SERRARIA uLOUROn
Classe 4
Titulo- de Estabelecimento
•

Termo n.° 524.280, de 15-1-62
Ind. e Com. Santa Rosa Ltda.
Santa Caatrina

tliieinriadinna
'Brilhante»
Ind.Brass
Classe 42
Aguardente pura c ' composta
Termo n, 524.281, de 15-1-62
Expresso Pato Branco Ltda,
Paraná

.
11,4~43

Classe 36
Artigos da classe
Termo n.9 524.291, de 15-1-g2
Francisco Pinto Pereira
S ã o Paulo

SIGNI.TS SUINDÁ° DE BEk,•
VESTI
Classe 36
Artigos da classe
Termo n.9 524.292, de 15-1-62
Hadarznodas Ltda.
São Paulo

Nane Comercial
• Termos as. 524.282 e 524.283, de
15-1-62
Coceiclade de Expansão Farmacêutica
Ltda.
Guanabara

undustria Brasileira

HÃbanmopAs
• Classe 36
Artigos da classe
Termo n.9 524.293, de 15-1-62
Maria Cecilia Gomes Sampaio
São Paulo
Zi A,

Classe 2
Classe 48
Artigos da classe
Termo n.° 524.284, de 15-1-62
"Tnalgue S. A.
Pernambuco

InduStr

SUEZ

ia Bras ildl.ra

(Classe 8
Artigos da classe
Temo n.° 524.294, de 15-1-62.
Rahal Ltda.
Figueroa
São Paulo

4d

Nome Comercial
Termo n.° 524 . 285. de 15-1-62
Empório dos Construtores S. A.
Pernambuco •

Nome Comercial
Termo a.° 524.286. de 15-142
Construtora Malyma X Sociedade
Anônima
Pernambuco
tqlsEymax
(•

Sociedade Anônima*
Ume Comercial

Classe 6
Guindastes, escavadoras e partes integrantes dos mesmos
Termo n.° 524 . 300. de 15-1-62
Hughes Tool Company
Estados Unidos da América

IIUIiÉJ

RC

Classe 28
Têm:o n.9 524.301, de 15-1-62
Teleflex Incorporateu
•
Estados Unidos da América

SLIDEX
Classe 6
Artigos da classe
Termo n.9 524.302, de 15-1-62
Confecções Arvy Limitada
Guanabara

an9V„ple.

Classe 2
Formicida
Termo a.ç 524.295. de 15-1-62
Sandoz S. A.
Suiça

ILTOX
Artigos ada -classe

Termo n.° 524.305, de 15-1-62
R. Guimarães
Bahia

S 1 H itstt*
indústria B-,tsileira`
Classe 48
Artigos da classe

Termo n.9 524.307, de 15-1-62
Belart Publicidade Ltda.
Guanabara

BELART PUBLICIDADE
INDUSTRIA BRASILEIRA:
Classe 32
Artigos da classe
Termo n.° 524.308. de 15-1-62
Saad
Cia.
Guanabara

Classe 36
Artigos da classe
Termo n.9 524.309, de 15-1-62
Santapaula Melhoramentos S. A.
São Paulo
SANT.LFAULti.

FUTEBOL CLUBE
Ciasses: 33, 41, 42. 43, 44 e 49
Artigos da classe
Termo n.9 524.310, de 15-1-62
Santapaula Melhoramentos S. A.
. São Paulo

o
• Indústria Brasileira
Classe 36
Artigos &a classe
Termo n.9 524.303, de 15-1-62
O Dourador — Comércio e Inciústea
Ltda.
Rio de janeiro

c.) (00~04

O

Empório

S/A.

•I

Classe 22
Classe 23
Classe 8
Artigos da.classe
Têrmo n.9 524.299. de 15-1-62
Bucyrus-Erie Company
Estados Unidos da América

Classe 33
Artigos da classe
Termo n. • 524.304. de 15-1-62
Classe 1
O Dourador — Comércio e Indústria
Ltda.
Rio de Janeiro

t inalque SIA.*

dos Construtores

SPUNBONDED

TRANSIT

EXpresso
Pato Branco
LT-DA.

"indústria Brasileira:

Termos as. 524.296 e 524.297, de
15-1-62
E. I. du Pont de Nemours and
Company
Estados Unidos da América

1

Indústria Brasileira
Classe 43
Artigos da classe
Termo n.9 524.290. de 15-1-62
Francisco Pinto Pereira
São Paulo

Março de 1962 893

CLUBE ÂTLETI.00
SANTLPAULIL

Classes: 33, 41. 42, 43, 44 e'49
Artigos da classe
'Termo n.9 524.312, de 15-1-62
Oswaldo Vieira
Rio de Janeiro

BRASIL1A Organ i zação

de Serviços
. Classe- 33
Agência de empregos .
Termo n.9 524.314. de 15 1-62
Sociedade Sul Fabril Ltda.
Santa Catarina

cOomado
.

Indústria Brasileiti4
Classe 1
Artigos da classe

Classe 36
Camisas para ornem

Termo n.9 524.306, de 15-1-62
R. Guimarães
Bahia

Terzno n.9 524.315. de 15-1-62
Laboratório Rinedan Ltda.
Guanabara

Sinhã Penteados
Classes: 33 e 48

Título de Estabelecimento

PulfilOt
Classe 3
Artigos da dane '

894 Sexta-feira 9 •

Termo 11.9 524.316, de 15-142
Laboratório Rinedan Ltda.
Guanabara

Termo n.9 524.332, de 15-1-62
Mecâmica Mogi-Guaçú S. A.
São Paulo

Termo n° 524.325, de 15-1-62
Rio Hotel Ltda
Minas Gerais

RIO NOTEI
Classe 33
Hotel
Classe 3
Regulador uterino
Termo n.9 524.317, de 15-1-62
Klrigues, Decorações e Artes Ltda.
Guanabara

Indústria

Termo n.° 524.326, de 15-1-62
Promoções e Comércio Ltda.
Kaio
Minas Gerais

Classes: 41. 42 e 43
Titulo
Termo n.° 524.319, de 15-1-62
3, E. Novaes G Filho
Minas Gerais

CaFe « J. B.»

-

Termo n.9 524.333. de 15-1-62
klecárnica Mogi-Guaçú S. A.
São Paulo

CERÂMICA. GUA(11
• Classe 4
Artigos da classe

Termo n.9 524.318, de 15-1-62
Casa Providência Ltda.
Minas Gerais

do Papai'

Classe 4
Titulo de Estabelecimento

Classe 4
Artigos da classe

Classes: 17, 34 e 40
Titulo de Estabelecimento

Termo IV 524.334, de -15-1-62
Mecânica Mogi-Gunit S. A.
São Paulo

Classe 17
Artigos da classe
Urino n.° 524.327. de 15-1-62
T.iminosos Minas Gerais Ltda.
"Lumig"
Minas Gerais

Termo n.9 524.338, de 15-1-62
Mecânica Mogi-Gua0 S. A.
São Paulo

CERÂMICA GUAW
Classe 4
Titulo de Estabelecimento

Termo n.9 529.340. de 15-1-62
Manoel Branco de Gouveia
Goiás

'TAPIR APUAN

NdP-.]

A LUZ EXATA PARI

INDÚSTRIA BRASILEIRA

O NEGÓCIO CERTO

Classe 41
Café, torrado, moido e em grão

Classe 8
Frase de propaganda

Classe 4
Artigos da classe

Termo n.9 524.320, de 15-1-62
Alvaro Vieira de Freitas
Rio de janeiro

Terno n.9 524.328, de 151-62
Fernando Antonio Gensduer
Guanabara

Termo n.9 524.335. de 15-1-62
Mecânica Mogi-Guaçú S. A.
São Paulo

Império das

•
Termo a.° 524.337, de 15-1-62
Mecânica Mogi-Guaçú S. A.
São Paulo

CERÂMICA MOGI=614

.mty_nuAçú
-

Rodrigues Decorações

Bar e Restaurante

Março de 1962

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Classe 41

Café
Termo n.9 524.342, de 15-1-67
Dante Tomb G Cia. Ltda.
Santa Catarina

(Carnes Ltda,
Classe 33
, Carnes e derivados
Teimo n. 9 524.322. de 75-1-62
Besins G Cie.
França
STAPHYLASE

Indstrj Bras1/eirro
Classe 3
Artigos da classe
Termo n.° 524.323, de 15-1-62
Rockwoolbras S. A. Indústria de
Isolantes Termo-Acústicos
São Paulo

Classe 32
Revista impressa

Classe 4
Artigos da classe

Termo n.o 524.329, de 15-1-62
Ildefonsino de Freitas
Minas Gerais

Termo n.9 524.336, de 15-1-62
Mecãm ca Mogi-Gunti S. A.
São Paulo

CESDAT

Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 524.344, de 15-1-62
Eduardo Aboud
Maranhão

AS/LEMA
Classe 48
Artigos da classe

Termo n.o 524.330, de 15-1-62
Cerâmica Mogi-Guaçu S. A.
São _Paulo

Indústria Brasileira'
Classe 24
Artigos da classe
Termo n.9 524.324, de 15-1-62
Rockwoolbras S. A. Indústria de
Isolantes Termo-Acústicos
São Paulo

,14001,,

Classe 4
Artigos da classe

Termo n.9 524.339, de 15-1-62
Mecânica Mogi-Guaçt1 S. A.

Termo n.° 524.331, de 15.1-62
Mecámica Mogi-Guaçú S. A.
São Paulo

ISO - FILTRO À

MUI

O Filtro Incombustivel

Indústria Brasileira

Classes: 16 e 24
Artigos da classe

Classe 4
Insígnia de comércio

Indústria Brasileira

Classe 4
classe

Artigos da

São Paulo
LADRILII0
CERIMICA

àsakaco eà'k

mx1..casça

APLICADO, SEMPRZ DA

1

S.A. /WH

som RESULTADO:

Classe 4 Frase de propaganda

Termo nx 524.345, de 16-1-62
Leal, Valentim 8 Cia.
São Paulo
El 17 3( E R

1114. 1!9a&1ejr
Classe 36
Artigos na classe
Termo no 524.346, de 16-1-62
Leal. Valentia
Cia.
. Sr‘ Paulo
Classe 50
Artigos na classe

Ilexta-feira Si,

DI )ARi0 OFIC1ÁL (Seção.' iro

nrmo a• 524.347, de 16-1.62
Leal, Valentias ep Cia,
São Paulo

:NI NO'
g

Têrmo a' 524.357, de 16-1-62
Modas Montevideo Limitada
São Paulo
SION71:52-117E 0 -

Ind. drasileirt
Classe 36
Artigos na classe

d Bragrk:t.testriej
Classe 50
Artigos na classe
Tèrmo no 524.348, de 16-1-62
Leal, Valentia 6 Cia.

São Paulo
Classe 36
Artigos na classe

firmo a• 524.349, de 16-1-62

Urino n9 524.358, de 16-1-62
Malharia Buclon Limitada
São Paulo
•Ser"
...

BUCLON

São Paulo
ROPEP

Ind. Brasile1ra
Classe 6
Artigos na classe,

„.À*

rrermo n9 524.350. de 16-1-62
Vulgos Garcia Limitada
São Paulo

I Termo :o 524.351, de 16-1-62
!'rliar e Resaurante Cinerama Limitada
ak.
São Paulo
CINERA/5J .dranileira
Classe 50
Artigos na classe
Termo no 524.352, de 16-1a.:2
Mercearia Avancanense Limitada
• São Paulo
AV AR ANS N S5

1-

50
Artigos na classe
Classe

n° 524.353, de 16-1-62
Pavimentadora Itararé Limitada
São Paulo

ITARARI,
Classe 50
Artigos na classe
Termo IV 524.354, de 16-1-62

Ildefonso Tranbasco
São Paulo

LAR1L.:.0

Ind. dractletra
Classe 26
Artigos na classe
Termo n° 524.355, de 16.1-62
Deposito de Nlater, Para Construções
Brasiluso Limitada
São Paulo
Ri-1'J.50

eira

Classe 50
Q s na ciasse
Artig
-__-_n" 524.356. de 16-1-62
Taxa! Bellon Limitada
São Paulo

LL0a,

ana. ,rantlaal
Classe 36
Artigos na classe

Ind. Brasileira

Termo n° 524.367, de 16-1-62
Distribuidora de Produtos de Toucador
Land's Limitada
• São Paulo

'Indústria BraslieirJ.

Tèrmo a* 524.359, de 16-1-62
Maria Christina Antonia Pais Loose
São Paulo

BADRA,

SANDWICHBAR
43 — 44
Classes: 41 — 42
Artigos na classe
Termo n° 524.360, de 16-1-62
Comissária e Exportadora Silo Lourenço
aLimitada
• São Paulo

skyLoirRENço
nnd. :irAsileara
Classe 41
Artigos na classe
Têm) a° 524.361, de 16-1-62
Rocha & Gomes Limitada
São Paulo
CtRA Mil

Ind. lirAsilelre
Classe 46
Artigos na classe

Termo n° 524.362. de 16-1-62
C. I.M.A.L., Comercial de EmPlementos e Máquinas Agrícolas Limitada
São Paulo
C

'Inas tsrasileirs"
Classe 6
Artigos na classe
Termo ri° 524.363, de 16-1-62
C.I.M.A.L., Comercial de Ernplemeu. tos e Máquinas Agrícolas Limitada
•
São Paulo
Classe 7
Artigos na- classe
Termo n° 521.364, de 16-1-62
Frigorifico Barueri Limitada
São Paulo

EVEREST
Ina. trasileIrS
Classe 41
Artigos na classe
Termo n° 524.365, de 16-1-62
Casa Mathias, Materiais de Construções Limitada
São Paulo

MATAS
Classe 16
Artigos nal classe ••

Termo n° 524.379, de 16-1-62
"Ibapal", Indústria Bandeirante de Papeis Limitada
São Paulo

0142113

IP

Ind. 13ra611elra

INO. EIRAS!LOR/l,
Classe 5
, Artigos na classe
Têrmo at° 524.370, de 16-1-62
Cibra S. A., Comércio, Indústria e
,
Representação
São Paulo
Classe 23 .
Artigos na classe

Termo n° 524.371, de 16-1-62
Lapa Melhoramentos S, A.
São Paulo
\LAPA CGUITTRY CLUBR

Classe 33
Artigos na classe
'Termo n9 524.372, de 16-1-62
Terribras Indústria e Comércio Limitada
Silo Paulo

Classe 38,
Artigos na classe
Termo a° 524.380, de 16-1-62
•Cerealista Alpina Limitada
São Paulo

ALPINA
3.nd.
. Brasileiral
.
Classe 50 Artigos na classe
Té'rmo a' 524.381, de 16-1-62
José Aparecido Andreadta
São Paulo

MARITEáY V
• QUAÇUI
I Ind. Brasileira')
Classe 32
Artigos na classe

ERRIDR-Á

,Termo ri° . 524.382, de 16-1-62
Indústrit, Brasiliera 'de Cabos de Aço
Brascabo Limitada
•
São Paulo

Industria Brasileira
Casse 26
Artigos na classe

BRASCABO

Termo n° 524.373, de. 16-1-62
Terribras Indústria e Comércio Limitada
São Paulo

TERRIBRAS INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA. .1 •

Classe 23
Artigos na classe
Termo n° 524.377, de 16-1-62
Terribras Indústria e Comércio Limitadt
São Paulo
Classe 24
Artigos na classe „

LANDIS

Termo n° 524.368, de 16-1-62
Esquadrias Metalicas Badra Limitada
São Paulo

• n••••---.

inc.

ISUPERNYu

Classe 41
Artigos na classe

Classe 36
. *Artigos na classe'

SCRITEX

Class 17
Artigos na dasse

DIVA
Ineistria Brasileira

Classe 48
Artigos na classe

"11
¡Ind. Brasileira::

3

Termo a° 524.366, de 16-1-62
Lanches Diva Limitada
São Paulo

Termo a' 524.376, de 16 - 1 -62
Ternbres Iodústria e Comércio Limitada
São Paulo

IND. BRASILEIRA.

rr
;adOstria Mecânica Roper Limitada

,

Março de 1962 895

•

.

Ind. Brasileira
Classe 6
Artigos na classe
Termo a° 524.383, de 16-1-62
Indastria• Brasiliera de Babor de AO
Brascabo Limitada
São Paulo
a

BRASILEIRA

Nome Comercial
Têrmo n9 524.374. de 16-1-62
Terribras Indústria e Comércio Limitada
São Paulo

.T13RRINYL
Ind. Brasileira
Classe 22
Artigos na classe
Têrmo n9 524.375. de 16-1-62
Terribras Indústria e Comércio Limitada
São Paulo
Classe 23
Migas na classe

Ind. BrAnileira
Classe 6"
Artigos na classe

Termo n' 524.384, de 16-1-62
Auto Viação Utinga Limitada
São Paulo

UTINGA
ind. Brasileira
Classe 33
Artigos na classe
"armo n9 524.385, de 16- 1 -62
Manoel Sorrentino
São Paulo

CARIJO
Ind. Brasileira
Classe 32
Artigos na classe

,

Sexta-feirai 9
.Termo n° 524.386, de 16-1-62
Organização Finesse, Sociedade Civil
São Paulo
ORGANIZAÇÃO f I
NESSESOCIEDADE CIVIL
.

Nome Civil •
•: _Termo n° 524.387, de 16-1-62
Posto de Escapamento Sideral Ltda.
São Paulo
•
POSTO DE ESCAPAMENTO
- SIDERAI LTDA.

Nome Comercial

DIÁRIO OF10!AL • (Seção ,I11)
Termo n° 524.394, de 16-1-62
Carmos S. A. de Máquinas e Material
Elétrico
São Paulo

Termo n° 524.402, cie 16-1-62
Fivap, S. A. Crédito e Financiamento
São Paulo
-

Março de 1962 .
)Fermo n° 524.409, de 16-1-62
Francisco Del Vecchio 8 Cia. Ltda.
São Paulo

FIVAP,
CRÉDITO
BELt; ARMO,S MENTO E FINANCIA....
Industria Brasileira
Nome Comercial

Classe 5.
Artigos na classe
Termo n° 524.395, de 16-1-62
Caruma S. A. de Máquinas e Material
Elétrico
São Paulo
Classe 6
Artigos na classe .

Termo n° 524.403, de 16-1-62
Alcântara Macrado Comércio e Empreendimentos Limitada
São .Paulo
FESTIVAL DO PLÁSTICO
Rio de Janeiro- Est.da Guanabara

INDUSTRIA BRASIL EIRA

Classe 6
„ .Artigos na classe
Termo n° 524.410, de 16-1-62
Artefatos de Tecidos Beira Mar Ltda..
São Paulo

?LORA-MAR
Termo n° 524.388, de 16-1-62
Industria
Brasileira
Classes:
28
-.33
Posto de Escapamento Sideral Limitada • Termo n° 524.396, de 16-1-62
- Artigos na classe
São Paulo •
Carmos S. A. de Máquinas e Material
Classe
36
Elétrico
o
. Termo
.524.404, de 16-1-62
Artigos na classe
São ,Paulo
Alcântara Macrado Comércio e EmpreClasse 8
endimentos Limitada
Termo n° 524.411, de 16-1-62
Artigos na classe
São Paulo
Alcântara Macrado Comércio e Eropreendirnentos Limitada
Termo n° 524.397, .de 16-1-62,
I ndustria Brasilei
São Paulo
Panai'. do Brasil S. A.
-FESTIVAL ro PLÁSTICO
São Paulo
Classe 21
-Belo Horizonte- Est.
/FEIRA NACIONAL DA
Artigos na classe
' de Minas Geria
• INDUSTRIA DE PLASTICOS
Termo n° 524.389, de 16-1-62
Classes: 28 -- 33
Belo Hortzollte -Est.
NOVA PANAIR era
Frigorifico São Luiz S. A.
•
de Mi" 'i Ce.rais
Artigos na classe
POR CENTO BRASILEIRA :•
São Paulo
CEM POR CENTO ALTA1
Classes: 28
33
Termo n° 524.405, de 16-1-62
CL ASSE
Artigos na classe
Alcântara Macrado Comércio e Empreendimentos Limitada
Termo n° 524.413, de 16-1-62
São Paulo •
Hilton Hotels International, Inc.
Classes: 25 - 32 -- 50
Estados Unidos da América
Artigos na classe
FEIRA NACIONAL DA Classe 41 •
INDUSTRIA DE PLÁSTICOS
Termo n° 524.398, de 16-1-62
Artigos na classe
Sao Paulo-Capital
Panair do Brasil S. A.
, Termo n° 524.390, de 16-1-62
São Paulo
•
Braniff Airways, Incorporated
Classes: 28 .--. 33
Classes: 3 - 8 - 9 - 10 -• II
11
. Estados Unidos da América
CARTIO DE CREDITO:
- 13 - 14 - 15 -- 17 - 21 - 21
Artigos na classe
- 24-25-26-27-28-29
PESSOAL PANAIR,„.
VAUOS TURISTAR
Termo n° 524.406, de 16-1-62
- 30-32-33-34-35-36
Alcântara Macrado Comércio e Empre- -37-38-39-41-42-43
PELA
endimentos Limitada
-4445-46-48-49-50
Classes: 25 - 32 - 50
13RANIni
São Paulo
Artigos na classe
Artigos
na
classe
Classe 50
Termo n° 524.414, de 16-1-62
Artigos na classe
FEIRA NACIONAL DA
-Termo n° 524.399, de 16-1-62
. Hilton -Hotels International, Inc.
INDUSTRIA
DE
PLÁSTICOS
Cristaleira, Safira Limitada
•
Estados Unidos da América
Termo n° 524.391, de 16-1-62
Rio de Janeiro- Est.
São Paulo
John Burke Limited
'clwaru
da Guanabara
Inglaterra
/A-1.
•
1'
I
•
'IR
A
S
A
nC'rd•
,
lir•baceef koiros
Industria Brasileira
ol/emzer4.012,2,
Classes: 28 -- 33
Classe 14
Artigos na classe
Classes: 3 - 8 - 9 - 10 II - 11
, Artigos na classe
DUNDSZ
Termo n° 524.407, de 16-1-62
- 13-14-15-17-21-22
no.
Termo n° 524.400, de 16-1-62
Alcântara .Macrado Comércio e Empre- -24-25-26-27-28-29
Alcântara Macrado Comércio e Empreendimentos Limitada
—.30-32-33-34-35-36
endimentos Limitada
São Paulo
- 37-38-39-41-42-13
São Paulo
BLENDED
-4445-4,6-48-49-50
ZCOTCH WHISKY
Artigos na classe
'ESTIVAL DO PLÁSTICO
Tif FESTIVAL DJ PLÁSTICO.
Termo n° 524.415, de 16-1-62
çasacuptoriboa
,$ão Paulo-Capital
, Porto Alegre- Lao_ Hilton Hotels International, Inc.
Estados Unidos da América
¥. 1retttie do Sul. ,P
.
Classes: 28 -- 33

I D E R4L,

HILTON

•

./nnn•n-21.n

1111 &URU LTD.

Classe 42
Artigos na classe

• Artigos na classe
, Classes: 28 -- 33
Artigos na classe

Termo n° 524.392, de 16-1-62
Carmos S. A. de Máquinas,e Mabztal
, Elétrico
São Paulo

Termo n° 524.401, de 16-1-62
Panair do Brasil S. A.
São Paulo

.CARIVIOS-A PRIMEIFiC.
FABRICA DE GERADORES

O SEU LAR NO : '
(ESTRANGEIRO É A .PANAIR-DO BRASIL "!

NO_BRASIL
;•L,I. •

r Classe S
Artidos na classe

C/asses:. 25:- 32 - 50
,Artigos na, classe

We'd.

Termo n° 524.408, de 16-1-62
Alcântara Macrado Comércio e Empreendimentos Limitada
São Paulo

tt;

FEIRA NACIO NAL DA
INDUSTRIA DE
PLÁSTICOS
Poito Alegre- , Rio Grande: C-a•g125r---\
--18 --: 21:92
;:
J56 9-11217C
.: 312-45 --1-1
1
-/à)
.
30 —. 32 - - 33 - 34 - 35 -- 36
- 43
---37 c. ' '38'-' ";9 - - ' 4142-, .- 44 451- 46 -.7 43 -- 49 - 50
Classes: 28 -. '3
..„1 An.ti:gol. )aa ,cia.sse
Artigos', da classe
. t.,
Si.s

_

••—•

•

Termo
Termo n° 524.423. de 16-1-62
524.432. de 16-1-62
Artos "Maschlnenbau Dr. lin. Mefer- Comercial e Importadora Olímpica LiWindhorst
mitada
São Paulo
Alemanha

Termo n° 524.416. de 16-1-62
Hilton Hotels International, Inc.
Estados Unidos da América

A F: 0 &,

OLIMPIG-9

Classe 6
Artigos na classe
Termo n° 524.424, de 16-1-62
Anos Maschinenbau Dr. Ing. MeierWindhorst
Alemanha
Classe 8
Classes: 3 — 8 — 9 — 10 .-- 11 -- 12
Artigos na classe
14 — 15 — 17 — 21 — 22
••••• 13
28 — 29
: 0-.e 24 — 25 -- 26 -- 27
Termo n° 524.425, de 16-1-62
34 —35-36 Artoa Maschinenbau Dr. Ing. Meier32 — 33
w••• 30
42 —43
•-• 37 — 38 — 39 — 41
Windhorst
44 45 46 — 48 49 — 50
Alemanha
Artigos na classe
Termo n° 524.417, de 16-1-61
Adalberto Pereira
Bahia

Termo n° 524.418, de 16-1-62
Dunlop do Brasil S. A.. Indústria drBorracha
.
São Paulo
-

Classe 39
.:6xpressão de Propaganda

Classe 6
Artigos na classe

• Termo a' 524.419, de 16-1-61
Du.nlop do Brasil S. A., Indústria de
Termo a9 524.4284 de 16-1-62
'Borracha
Caro, Construtora Auxiliar de Rodovias
São Paulo
e Obras Limitada
Rio Grande do Sul

SUPER BLINDAGEM
Classe 39
Expressão de Propaganda
Termo si' 524.420, de. 16-1-62
Runlop do Brasil S. A., Indústria *de
•
Borracha
Sâo Paulo

.1

Termo n° 524.421, de 16-1-62
National Cash Register Company
Estados Unidos da América
.1,PN
-"
ir;
Áw,

(A

•
,
,Iltidústria

;•;-

Classe 16 Artigos na classe

•
%;

5

per

Ciasses: 33 — 5ut
Artigos na classe
Termo n° 524.430. de 16-1-62
Cipper S. A., Companhia Brasileira
de Negócios
Rio Grande do Sul

Classe 8
Artigos na classe
Termo n• 524.422. de 16-1-62
The National Cash Register Company
Estados Unidos da América

Brasileira de Negócios,
Nome Comercial
Tèrmu te 524.431. de 16-142
irmãos Hena!) Limitada"
Estado da Guanabara

A VANTAJOSA
kidies

anuo 12,-- 22 — 23 —. 28
—4S

ISQUEIRO
CHAMPION
indtístria Brasileira
Termo n° 524.440, de 16,1-62
Confecções Jerithal Limitada
São Paulo

T EI1ITHA L.
Indust ria BrasileirasClasse 36
Artigos na classe

D` O R

I

3±' a

R I L - D/ O R . 1
Indtistria. Brasileira

Termo n° 524.441, de 16-1-62 .
Inducret, Indústria de Concreto Ltda.
São Paulo

INDU CRET
Inclustria Brasileira
Classe 16
Artigos na classe
Termo n° 524.442, de 16-1-62
Berta Confecções Limitada
São Paulo

•nnn•••nn•nnnn
-

Classe 22
. Artigos na classe •
Têrmo no, 524.435. de 16-1-62
Testeis Tamer S. A.
São "Paulo
Classe 23
Artigos na classe

Industrias

Termo n° 524.436. de 16-1-62
Industrias Testeis Tamer S. A.
São Paulo
Classe 36
Artigos na classe

Termo n* 524.437. de 16-1-62
Termo n° 524.429, de 16-1-62
Clipper S. A.. Companhia Brasileira Alenap, Utensilios Para Copas e Cozinhas Coletivas Limitada
de Negócios
São Paulo
Rio Grande dr.

CLIPPER $/A. - Companhia

--- Ciam II

Termo n° 524.433, de 16-1-62
Industrias Texteis Tamer S. A.
São Paulo

Termo - n° 524.434, de 16-1-62
Industrias Testeis Tascar S. A.
São Paulo

Termo n° 524.426, de 16-1-62
Artos Maschinenbau Dr. lng. MeterWindhorst
Alemanha
Classe 8
Artigos na claSke

rSUPER R. 'DADO

BLINDADO(
. Classe 39
Expressão de Propaganda

Classe 21
Artigos na classe

Classe 22
Artigos .na classe

ri

Termo n° 524-;439, de . 16-1-62
Rodolfo Korail
São Paulo

Classe 44
Artigos na classe

Ind.tria Bras il

Artigos na classe
•

IND. BRÁSILgIRA

It

• -.
Correto do Sertão
Classe

Março de 1962 891

'DIÁRIO OFICIAL (Seci NI)

Sexta-feira 9

EMENAP
Inatistria Brasi./eira
Classe 8
Artigos na classe
Termo .n° 524.438, de 16-1-62
quimIca fabril Warp Limitada
^jo Paulo

Classe 3â
Artigds na classe
Termo n° 524.443, de 16-1-61
Willibal Rudert.
São Pira•

T E 1.*C R E rP,
Inclustr ia Brapilexra)
Classe 16
• Artigos na classe
•Termo n° 524 .444, de 16-1-62
Noble Administração de Bens Ltda.
São Paulo

NOBRL
Classe 33
Artigos na classe
Termo n° 524.445, de 16-1-62
Armazena Gerais'União Paulista S. A,
São Paulo

DAKONOL
InaUstria Brasileira
(Santos-Paranagud-1/14

•-• 29
Classe 1
Artigos na claut

Classes: 33
41
Sinal de Promananda

DIÁRIO OFICIAL Seção

898 Sexta-feira 9

Termo n° 524.454. de 16-1-62
Bloeex, Construções IndlCstria e Comércio Limitada
Paraná

Termo ne 524.446, de 16-1,62
Primo Lattes
Par na

iEdifie

B.
.....••n••nn••n

Termo nc 524.447, de 16-1-62
Moinho Comercial do Paraná S. A.,
Importação Indústria e Comércio
Paraná
-

(Moinho comercial i do

-

Paraná S/A - Imporiação 1
" •'
I, industria e-'''C °mormo
'Indústria
Termo nc 524.448, de 16-1-62
Casa dos Vinhos Limitada
Paraná

Casa Viril) os'
tios

Classes: 42 —*- 43
Titulo

o

Têrmo n° 524,449, de 16-1-62
"Pirai:nide Ltda., Empreendimentos Comerciais"
Paraná
__,
•

PIRAé4IDE
-

4(

...APELO

tPMELWS

IMIERN

rr•ne=ammeocr=9.
„e

\:

Inen

Termo n° 524.455, de 16-1-62
Copal, Copacabana Acessorios Ltda.
Paraná
• ••-•.

Classe 21
Artigos na 'classe

Termo n° 524.456, de 16-1-62
I ar Sorveteria e Panificadora LusoBrasileira Limitada
Paraná

Dar Sorveteria i.

Tento n° 524.457, de 16-1-62
Eletrica Alvorada Limitada
Paraná

_(lETRICA ALVORADA

All

I

r

.";

PA e i4 -

11

PE WAIIIM.

:
-

r
-

Classe 42
Artigos na classe

as_
Ittlí.
'
iMertantii Sovend
Nome Comercial
Termo n° 524.452, dc 16-1-62
Pessanha & Machado Limitada
i
Pernambuco
i
-- •
M O N •T R E A' 1\

çandústria'tlrosileiro,
Classe 36
Artigos na classe
Termo n° 524.453, de 16-1-62
Mario Corre; S. A.. Comércio Indústria "Macei"
Paraná
•r"

(Má

4 °4
Cass 32
Artigos na classe
11

Classes: 8 — 33
Titulo

Classe 21
Artigos na classe

.

Termo n° 524 .480, de 16-1-62
Ese nharia e Patentes Emery S. A.
São Paulo

i

JOAUGO
Classe 8,
Artigos na classe

Classe 21
Artigos na classe
Termo 119 524.463, de 16-1-62 .
1, Aurelio Gomes
Ceará

`TRUCK

Listas 1 eietonicas Orasileiras

5. A. .— Paginas Amarelas

Classe 21
Artigos na -classe

n

Termo— n° 524.464, de 16-1-62 J. Aurelio Gomes
Ceará
•

- Classe 8

Artigos na classe
Termo n° 524.459, de 16 -1 -62
-jacob labianski
Rio Grande do Sul

:Centro_ de .PesqUis-eik
,,J
C _.en
_ icas Lavas:etCiasses: 8 —• 33
Título

Termo n° 524.460, de 16-1-62
Joselio Costa Gondim
São Paulo

Jorna!
dd Norte
,
classe 32

'Artigo§ ait danai

- Nome Comerciai

Termo n° 524.483, de 16-1-62
Esgnharia e Patentes Emery S. A.
•
•
São Paulo

Engenharia e Patentes'

y_o_t_SLE.ã)

Mndis—
sfriC.C.13r-asiliftl

Termo n° 524.481, de 16-1-62
Esgnharia e Patentes Emery S. A.
São Paulo
Classe 16
Artigos na classe
Termo n9 524.482. de 16-1-62
tistas Telçfónicas Brasileiras S. A:,
Páginas Amarelas
Estado da Gutnabara

Termo n° 524.458, de 16-1-62
Tacolo Jabianski
Rio Grande do Sul

_-(.12 A

Termo n9 524.451, de 16.-1-62
Mercantil Sovendas Limitada
, Pernambuco

•

Termo n° 524.462, de 16-1-62
J. Aurelio Gomes
Ceará

JILA LIMITA
Indtistria Brasileira'

21

XSZI2G32
ÇERVie
Ui flAlliCt

Classe 32
_ Artigos na classe
•
Termo n° 524,479, de 16-1-62
Viação Vila Lusita Transportes e Turismo S. A.
São Paulo
-

Classes: 41 -- 42— 43 — 44
Titulo
•

Têrmo n° 524.450, de 16-1-62
Luiz Fialho de Almeida
Pernamburo
•

HAVANA

kisso-irasileiri)J

'Çlniciúsiri rt 8 ra—siiciír.
Class 4
Artigos na ' classe

Classe 16
Artigos na classe

11
Classes: 6
Titulo

Termo n° 524.478, de 16-1-62
Associação Pai I sto de Criadores de
( Bovinos
São Paulo

JORNAL DOS CRIADORES/

-indústria- Bia- -siri;

Colial-Colacahafia,
(Acessórios:

Nome Comercial

Termo n° 524.461; de 16- 1 -62
J. Aurelio Gomes
•
Ceará

;iro?

ttes()

,tlakse 43
Titulo

Março. de 1962

III) .

EMERY S. A
Nome Comercial

DUQUE

Têrino n° 524.484, de 16-1-62
Laboratório Americano de Farn2acote*
rapia S. A. •

Classe 21
Artigos na classe

S2o Paulo

_ . Termo n° 524.465, de 16-1 -62
Hotels Othon-S. A. •

Old Tà,ittá
Classes: 41 — 42
Artigos na classe

43

Termo n° 524.477; de 16-1-62
Linha de ónibus Príncipe de Gales S.A
São Paulo

'Indústria Brás—noir°.
Classe 33
Artigos na classe

Termo n° 524.485, de 16-1-62
Fieiras, Plantas e Cerâmicas Tudo Azul
'
Limitada
Estado da Guanabara

PàiNCIPE DE GALES
Indilstria Brasileira
- •' Classe 21

Arados -Da clame N

Classe 45
irtigos na classe

Sexta - feira 9

1)IARICI OFICIAL
Termo n° 524.495, d 16-1-62
Alto Meeánica Voltéenica Limitada
São Paulo

Termo n9 524.486, de 16-1-62 Administradora Francina S. A.
Estado da Guanabara

•

iz a mt C (14a,

1)

,'

g

•

Classe 12
Artigos na classe

Casse 8
Artigos na elassc

Classe 41
Artigos na classe

•

Termo n° 524.507. de 17-1-62
Produtos Alimnticlos Estoril Limitada
São Paulo

o

•
•Class 41
Artigos na classt
TêrTno

Titulo

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Artigos na classe
Termo n° 524.494, de 16-1-62 Lanches Windsor Limitada
São Paulo
s.

n°

Termo n° 524.501, de 17-1-62
Demerval Serra Braga
São Paulo
FARTURL

524.508,- de 17-1 - 62

São Paulo

Classe 50..
Artigos na classe

Classe 41
Artigos na classe

Termo n° 524.520, de 17-12-61
Kananaura
Fujita Limitada
São Paulo

Termo n° 524.502, de 17-1-62
Sunbeam, Aparelhos Elétricos e Participações Limitada
São Paulo

SUNBEA1,1
• Ind. Brasileira-

Classe 16
Artigos na classe

Ind. .3ranileira

Termo IV 524.510, de 17-1-62
Celsa S. A., Promoção. Administração
e Comércio
São Paulo

as qe R

Artigos na classe

Termo n° 524.503. d e17-1-62
Roque Lombardi & Filhos Limitada
São Paulo

'

cELSA

Clase 41
'Artigos na ciaalt

n•n•

Têrmo
524.521, de 17-1-62
Kanamura Fujita Limitada
São Paulo

Urino n° 524.511, de 17-1-62 •
jobirco, Comércio, Administração e Promoção S. A.
São Paulo

YOBIRC-0)
Classe 50
Artigos na classe

e.

Class 43
• Artigoona dan,

Classe 21
Artigos na classe

Classe 50
Artigos na classe

Termo n° 524.512. de 17-1-62
Lip-Kotex Indústria Desfiadora Ltda.
São Paulo

• INDUSTPJA BRASILEIRA

Termo n° 524.519, de 17-12-61
Construtora , Marte Limitada
São Raul°

'MARTE
Ind. Brasilelr

Ind. Brasiloira

Classe 16
Artigos na classe

AZLIN
orasileira

Classe 11
•
Artigos na classe

H. M. Materiais e Construções Ltda,

Termo n° 524.505, •'de 17-1-62
.
I Termo n° 524.493, de 16-1-62
Gneeros Alimentícios Armazem Silmar Revendedora e Distribuidora de Cal e
Ferro Redicalfe Limitada
Limitada
São Paulo
São Paulo
s—

Armazém Silmar

EL DIVINO
BOTON
Ind. Brasileira

Termo n9 524.518, de 17-1-62
becuperação de Metais "Azlin" Ltda.
São Paulo

IND. BRASILEIRA

SAN REMO.IMOVEIS E,
ADYI ST P AC AT -Sie

/EDICAIFS •
Ind.

Classe .36
Artigos na classe

Classe 12
Artigos na classe

ESTORIL

524:500. de 17-1-62
Termo
Rmo Cardo.so Pasqualini
Sr.o Paulo

.

••••1

Termo n° 524.517, de 17-12- 61
Et ,Diino Botou Limitada •
São Paulo

Ind.: Brasileira

s"

França •

ín CNP

•

tus,KA „

MAIJk
Ind. Brasileira»
Classe 5
Artigos na classe

Termo a' 529 . 499, de 17-1-62
Francisco Antonio Bravo
São Paulo
BRAVO

EtablIssements Clin 13vIa S. a.

Termo ta'' 524.492. dc 16-1-62
Agfa Aktiengesellschaft
Alemanha

.trlds

Class 41
„Artigos na classe

Classe 50
Artigos na classe

Chn .byk

•

INDÚSTRIA BRASILEIRA

BANDEIRANTES
ind. --Brasileira

Nome Comercial

Classe 3
Artisos na classe

Termo n° 524.515, de 17-1-62
Fábrica de Camisas Marka Ltda.
São Paulo

Termo n° 524,506, de 17-1-62
Produtos Alimentícios Estoril Limitada
Termo n° 524.516, de 17-1-62
São Paulo
Mana Indústria e Comércio de Crapal
cm Geral Limitada
São Paulo

Termo n° 524.498, de 17-1-62
Mobiliadora Bandeirantes
São Paulo

Administradora
Francon SIA.

• L
'cur4- BYLA DO BRAS

São Paulo

Classe 36
Artigos na classe

Classe 50
Artigos na classe

Terdio n° 524.488, de 16-1-62
Administralora Francina S. A.
' Estado da Guanabara

Classe 3

Termo n° 524.513, de 17-1-62

OLD SWISS trid. slirnelleira

STYL9S
Ind. Brasileira

Classe 33
Artigos na classe

899

013 Swiss, Confecções de Tecidos Ltda.

o

Termo n° 524.997: de 17-1-62 sRepresentaçõrs "Stylos" Limitada
São Paulo

Administradora.
Francina

Termo n' 524.491, de 16-1-62
Etablissements Clin-Byla S. A.
França

Termo n° 524.504, de 17-1-62
Roque Lombardi
Filhos 'Limitada
São Paulo

Classe 11
Artigos na -classe

Termo ng 524.487, de 16-1-62
Administrara Francina S. A.
' &tad,' da Guanabara

Paris

MarçO de 194

Indústria Brasileira

Classe 50
Artigts na classe

Termo n° 521.490, de 16-1-62
Etallissements Clin-Byia S. A.
Fwnça

(eco III)

LIP-K0 T. E X
Incluetri a IirasileJ.ra
Classe 6

Arligos na don

Classe 21
Artigos na classe
Tèrmo n° 524.522, de 17-1-62
Distribuidora de Doces Paulicéa Ltd&
•s
São Paulo

PAULICE1A
Ihd. Brasileira
:—
Classe 50
Artigos na duas

ORRIO OFICIAL (Seção III)

906. Sexta-feira.9

'Ferino rte 524.533,. de 17-1-62
Indústria Gráfica Sena Limitada
São Paulo

•Termo n9 521.523, de 17-1-62
Auto Peças Perkar Limitada
•`ão Paulo
EfF:ttlsássl
Inc.. -brasileira,

Termo n° 524.540, de 17-1-62
Cerealista Araraguatens eLimitada
São Pauis.

, • Termo a° 524.547, de 17-1-62
David -Dias Monteiro
Pernambuco

ARARAQUAR.EN.SIL
Inc.. Braotielra -

45 EN A'

Classe 50
Artigos na classe

Março de 1962

DADDripr
Davs ia Dias Montélio

Classe 41
Artigos na classe

P•n

A.3.MORE

Ind. braeileira
Classe 50 •
Artigos na classe

Classe 38
Artigos na classe

Termo n° 524.525. de 17-1-62
Llo y d Propaganda Limitada
São Paulo
C HE WS
•
- OURr

Termo n° 524.534, de 17-1-62
Viação Suzano Limitada
São Paulo

Classes; 28 — 35 — 31
Título
Termo a° 524 . 542, de 17-1-62
Perfumes 'Marie Claire . ' Cosméticos
Limitada
São Pauto

111dt:1.st:ria Brasileira
•

Termo n° 524:526, de 174-62

Class e21: Artigos na -classe

Termo ng 524.535, de 17-1-62

Casa Zilda, Móveis e Tapsçaria Ltda. Difusão Cultural, Representações Ltdã.
São Paulo

. :

São. Paulo

211.1)a
Ind. Brasileira

Termo n° 524.527. de 17-1-62
expresso Nossa Senhora de Fátima
•
Limitada
Paraná
IsCiSS4 SENHORA

DE MIRA
Ind. trar.ilel.ro ,

•

Classe 50
Artigos na classe
Termo a° 524.528, de 17-1-62
'Magparaná Limitada Paraná'
•
di..ãGYA.r . ./ats à

'

-

DIFUSÃ O -

• MARIE CLAIRE
Industria Brasileira

CU= ult41
Ina. Brrsileira

Classe 40
Artigos na classe

•

Classe 16
Artigos na classe

D R 1

EDIFI CIO SAPHI
)-Santos- . Est. de
S . Paulo

MPEX

Cla sse 50
Artigos na classe
Termo a° 524.537, de 17-1-62
Leoa Czynczyk
'São Paulo

.
n••

Termo n° 524.544, de 17-1-62
"Revol" Autos e Peças Limitada •
São Paulo
HEV O L•

Classe 33
-- Artigos na classe

•

. Termo n° 524.538, de 17-1-62
Leoa Czynczyk
São Paulo

Termo n° 524345, de 17-1-62 Sociedade Brasileira de Empreendimentos Limitada
Cão Paulo

CIO TOPA ZIO
Santo s-Es t de
P aulo .

I ND .

E5RASILFkA

Classe to •'
Artigos na classe Termo n° 524.539, de 17-1-62
Leoa Czynczyk
A ti p os na classe

Cla;se 16

Artigos na classe
\

Termo n° 524.519, de 174-62
Patrício & Torres
Maranhão

Classe 41
Artigos na classe
Termo n° 524.550, de 174-62
Irapurú IndICstria e Comércio Ltda.
Estado da Guanabara

Classe 4
Artigos na classe
Termo n° 524.552, de 17-1-62
Quimica Especializada Erich Loeweos
berg Limitada
.
São Paulo

SIL

ND. BRASILEIRA
Classe 1
Artigos na classe

•Termo n° 524.546, de 17-1-62
Antonio José dos Santos
Piaul

• Termo a° 524.554, de 47-1-62
S, A. Milisatn Indtistria e Comércio
Estado da Guanabara

PRORROGAC
SOBRIXtgarl

anuir:lio Jose doa santom
Sovo Oriente - Plud

Tertn .. n° 524.532. de 17-1-62
Comercial Vila Mau! Limitada
Sáo Paulo

-

Classe 41 .
Artigos na classe

Classe 33
Artigos na classe

,

Classe 41
Artigos ná classe

VILA
Vit.WI
•nn••n••*..-,

11•44n••••n•n•

Teirao n° 524.553, de 17-1-62
Química Especializada Erich Loewen.
berg Limitada
São Paulo
Classe 46
Artigos na classe

s.

braaileira

iiraeilexrh

Classe 21
Artigos na classe

i:EDiFI

llasktitax
- mb..

Termo n° 524.531, aa• 17-1-62
alurr ciria e Res .taurante Campanha
Limitada
•• S go Paulo
CA.MPAP .

LOCIL

• Lopes & Cia. Ltdra!
Beguirsão liaraniato

Classe 33
Artigos na classe

Industrie Brasileira

COPIADORA HEIJOGRA-FICA

Termo n° 524.530. de 17-1-62
Se rr alher ia "Amabor" Limitada
São Paulo

Classe 5
Artigos na classe

•

Termo n° 524.543, de-174-6f
Sociedade Brasileira de EmpreendimenTermo fa° 521.516, de 17-1-62
Drimpex S. A., Empreendimentos, Imtos Limitada
portação, Exportação e Comércio
São Paulo
São Paulo
•

Artigos na classe

Ind.. Brastlelra

Lope,s
Cia. Limitada
'
Maranhão

111.,

- Classe 7

_OBRAS

• Tênue, n° 524.548, de 17-1-62

Classe 48
Artigos na classe

Classe 32
, Artigos na classe,

Brastletre.

Termo a' 524.529, de 17-1-62
Obras, Construções e Comércio Ltda.
São Paulo

• Classe 41 Artigos na classe

WALZULJ
SÃO PAULO

BUZANO .-

•
Classe, 50
Artigos na classe

•

'Lajedo - Pernambuco-

Termo n° 524.541, de 17-1-62
' Walter Buliria
São Paulo

Termo a°. 524.524, de 17-1-62
Imobiliária Aimoré Limitada
São Pauto

Milhergin
n

maÁrma. wuulam

Classe 50
Artigos na classe
n '•

• Classe 41
• Artigos na classe
4

4-:

Classe 36
Artigos na classe
•
-

••'

•

r

e 8extá-feirti 9

Wêro n° 524.562, de 17-1-62
Cam, ublicidades Limitada
Paraná

27:1210 e 524.555, de 17-1-62
•,•,•¡
\10„, Joaquim Martins Santana
Estado da Guanabara ¡'

$4,3

,fac AM
'.

et:44r

,

.'11'•

•
ind. ~rase.
,.

Roberto Hablb
Estado da Guanabara

ToujOuti SeductgOi
( INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 48
Artigos na classe

.à 2. 0 1 0
.

;'111,1,'.;

Classe 36
Expressão de Propaganda
Termo n9 524.558, de 17-1-62
Padaria Sul América Limitada
Rio Grande do Sul

'

Classe 41
Artigos na classe
Termo n9 524.559, de 17-1-62
Vogel Limitada
Joenk
Santa Catarina

TIRA TEMA
fid Bras:,
•

Classe 42
Artigos na classe

Termo n9 524.560, de 17-1-62
Irarem° Nassa & Cia.
Paraná

•

aI

artaruga
ind. Bras.

Class e42
Artigos na classe
-- ----Termo ng 524.561. de 17-1-62
Casa Notava Limitada
Paraná

Casa Notava
Ltda.
Nome Comercial

Class3 e6
Areias na classe
Têrmo n9 524.570, de 17-1-62
Industrializadora Nordestina de Frutas
Limitada
Pernambuco

Termo a' 524.564, de 17-1-62
Sampaio a Procopio Limitada
Paraná

Ind.

•
Indústria Brasileira

Classe 41
Artifo,s na classe

-8-fras0,,

Classe 48
Artifos na classe

Termo n° 524.573, de 17-1-62
Fábrica de Bicicleta; Monark S. A.
São Paulo

Classe 21
Atidos na classe

Paraná

C É»_,

, ind. Bras,
Classe 46
.
Artifos. na classe
..
Termo n° 524.566, de 17-1-62
Metalúrgica Bom Jesus Limitada
Paraná

Termo n9 524.575, de 174-62
Dr. Múcio Athayde
Minas Gerai*
-

N 1d: Náutico late Clu4

Bom Jesus
Ltdame
,
•

Nome Comerdd

Terna-) n° 524.567, de 17-1-62
. A. Fraternidade Rosacruz
.São, Paulo
_

a Fraternidad6.

MEDICAMENTOS DR. WILLMAR soou^
Industria Brasileiro

Classe 3
Artifos na classe
Termo n9 524.581, de 174-62

Classe .40
Artifos na classe
• Termo n9 524.583, de 17-1-62
Laboratório Mavic Limitada
Ouse 3
Pernambuco

(ndüstria
Classe 3
Artifos na classe—

Termo ng 524.584 de 174-62
' José Andrade da Silva
Pernambuco

Termo ng 524.576, le 17-1-62
Ar. Meio Atbayde
Minas Gerais

Classe 33
Artifas na classe
Termo n9 524.577, de 17-1-62
Macdonald Greenlees Limitada
Escócia
y

CLAYMORE
Classe 42
Artifos na classe

• Jek
•
Br
asilenlà
•
Inaustria
Classe 41
Artifos na classe
Termo n9 524.585, le 17-1-62
A. Lustosa Coelho
Pernambuco

Indínstr:- Bra

Classe 41
Artifos na classe •
Termo n° 524.582, de 17-1-62
Novatec S. A., dateriais de Construas:
.
Estado da Guanabara

Termo n° 524.579, de 17-1-62
Dr. Willmar Schwabe da Brasil, Laboratórios FarmaceuticoS Limitala
São Paulo
IMEDICADIENTOS getlYAMB,

;'.,Rosacruz
Artifos na classr

-

Classe 33
Artifas na classe

I

'Metalúrgica

Classes:, 24 — 31
35 ••-•
Artifos na classe

F ?ASA

''ç

Termo n'.524.565, de 17-1-62
Sampaio e Procopla Limitada

4A

- 11310TRità SRASILC1R4

Souvenir

«S A Cia',

Sul América
indústria Brasileira,'

O

Classe 48
Artifos na classe

(JASPE: Q Máximo

Silvio Lucas do Azevedo
Estado da Guanabara

Termo 119 524.580, de 17-1-62
Dr. Willmar Schwabe do Brasil. Laboratórios Farmacêuticos Limitala
São Paulo

Ind. Bras.

Termo n° 524.557. de 17-1-62
Pernandes, Melck & Cia.
Estado da Guanabara

rem uariiiãiEs-potte

Termo n9 524.569, de 17-1-62
IndKstria e Comércio de Calçados Peter-Pan Limitada
Estado da Guanabara

Termo n° 524.563, de 17-1-62
Sampaio 8 Procoplo Limitada
Paraná
r-

r'ol

P'

Classe 8
. Artifos na classe

Classe 25
Artif os na classe

érmo n' 524.556, de 17-1-62

'Sermo n° 524.578, de 17-1-62 .•'

, ,
‘.,

,

dàtria 'Brasileraka
Classe 41
Artigos na classe

a

Termo n° 524.568, de 17-1-62
Fábrica de Discos Rozenblit Limitada
Pernambuco

f !'
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-IND. Bras
t
Classe 3

Ar tifos na classe

.-g NOVATE
Classe 16
Artifos na classe

902 . Sxta-feira

9

Termo ri 524.586, de 17-1-62
Celso Jorge Pereira
Pernambuco

I

Termo n° 524.594, de 17-1-62
Wolicswagen do Brasil. Indústria e Co Inércia de Automóveis S. A.
São Paula

Termo n° 524.605, de 17442
Sor-JÁ:44de de Representação Comada,
Itabuense Limitada
Bahia

Classes: 33 - 41
Titulo

In!?
Classe 56
Artigos na classe

.4

Termo ri' 524.600. de 17-1-62
Maquina São Luiz Limitada
• Paraná
•
r

loih#
.

Março .1de 1962

DIÁRIO OFICIAL (Seçào 10)

Termo a° 524.587, de 17-1-62
IsdtIstria e Comércio Travessos Arrueis.
Limitada
Classes: 1 - 2 -- 4 - 5 - 8 - 9 -Pernambuco
14
15 10 - 11 -- 12 - 13
16 - 17 - 18 -- 19 •-• 20 - 22
23 -24-25-26 -- 27 -• 28 29 - 30 - 31 -• 32 •-• 34 - 35
36 - 37 -- 33 --- 40 - 41 -• 42
43 - 44 - 45 - 46 •-• 43 - 49 -50

Termo n* 524.601, de 17-142
Cia. Paulista de Papéis e Artes Graficas
São Paulo

ICT

indústria Brasâeira
-Classe 91
Artigos na cIas,e
Termo a° 524.588, de 17-1-62
Sogip. Sociedade de Britagem Pernambucana Limitada
Pernambuco

.

n

•

Nome Comercial

;.g.N.
- '
,

4744
41-i..

`

Representações Ltda.'

,Indústria Brasileira)

_

.

,41111

f'"? . ....
a
•'

Pernambucana Ltda.

LOBRIM

7-ole.s
""-racem

Tétrico n° 524.602, de 17-1-62
Cia. Paulista de Papeis e Artes Graticas
São Paulo

Médico,
.
,
„
.
Indústria Brasileira

O

Lojas Massangona Ltda.

_"
.
— Classe 17

I-

Artigos na classe

do

Nnrchnte Ltda.

Nome Comercial
Termo ri' 524.592, de 17-1-62
Nordesa S. A.. Representações Comer
cio e indústria
Pernambuco
ivordesá S/A.

‘

litp rdsentaciied

Comárrio e !rrlitria

Indústria Brasileira
Classe 49
" Artigos na classe

'VITORIA DE IONDRINS

Titulo
Termo n° 524.610, de 17-1-62
Napoleão -Carlos Brunet
Estado da Guanabara

Termo n° 524.598, de 17-1-62
LubrIpar S. A.. Comércio e Representações
Paraná

Classe 50
Artigos na classe

'

Nome Camercial

Classe 33

Classe 7
Artigos na classe

Termo n° 524.593. Ie 17-1-62
Armazens Gerais Eureka S. A. -

EUREKA Sht

• ADMINISTRADORA DE,
IMÓVEIS MONTE CASTELO

-Indústria BrasiIeira,

UI) -R R 1 P "A ' R

erais,

Termo n° 524.608, de 17-1-62
Imobiliária Monte Castelo Limitada
Estado da Guanabara

Termo n° 524.609, de 17-1-62
Imobiliária Monte Castelo Limitado
Estado da Guanabara

Termo n° 524.603, de 17-1-62
Termo n° 524.597, de 171-62
InlKstria Vitoria de Londrina Limitada Cia. Paulista de Papeis e Artes Graficas
São Paulo
Paraná•

Nome Comercial

Armazen

-

Titulo

Decorpiast

•

Classe 33
Insígnia
Delaffile.

•PREDIAL _
MONTE CASTELO
.

Termo n° 524.596, de 17-1-62
O Medicada s Canetas Limitada
Pernambuco

Termo n° 524.590, de 17-1-62
Lojas Massangana Limitada
Pernambuco

Termo a° 524 .591, de 17.1-62
Decorplast do Nordeste Limitada
Pernambuco

Classe 49
Artigos na classe

Ciassem / - Z - ..: - 2 — 8 - 9 ,10 -- 11 •- 12 - 13 --- 14 .-- 15 16 - 17 - 18 •- 19 .-- 20 - 22 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -29 -30 -31 -32-34-35 36 - 37 •-• 38 - 40 -• 41 -• 42 43 - 44 - 45 -• 46 •-• 48 -- 49- 50

_ Nome Comercial

Nome Comercial

Termo n° 524.607, de 17-1-62
Imobiliária Monte Castelo Limitada
Estado da Guanabara

Termo n° 524.595, de 17-1-62
Wolkswagen do Brasil, Indústria e Comárcia de Automóveis S. A.
.
São Pauis .

ÇSogip Sociedade ue Britagem

Terna° n° 524.589. le 17-1-62
Lobrim Representações Limitada
Pernambuco .

Classe 41
. Artigos na classe

Termo n° 524.599, de 17-1-62
Coca :rcial Ivnipora Limitada
Paraná
- CornerciA Ivaiperã
Classes:, 8
i I - 15 - 16
Título

Ir. ,sliia brasileira,'
Classe 49
Artigos na classe
Termo n° 524.606, de 17-1-62
Imobiliária Monte Castelo Limitada
Estado da Guanabara

IMOBILIÁRIA
MONTE CASTELO ITOA,,
Nome Comercial -

Classe 6
Artigos na classe
Termo n° 524.611, de 17-142
.Napoleão Carlos Brunet
k.stado da Guanabara
Classe 8
Artigos na clasie

-

a

Sextalfeir • 9
Termo n. 524.612, de 17-1-62
The Newall Engineering _Company
Limited
Inglaterra

Termo n' 524.620. de 18-1-62
Agro 'Pecuária Santa Entesta S. A.
São Paulo

SANTA ERNESTA Ind. Brasileirr.
Classe. 2
Artigos na classe

Classe 6Artigos na classe
Termo n° 524.613, de 17-1-62
The Newall Engineering Company '-Limited.
Inglaterra'
Classe 8
Artigos na classe
Termo nó 524.614, de 18-1-62
Agro Pecuária e Mercantil Grepal
S. A.
São Paulo

.

GREPAL
Classe ' 50
Artigos na classe

Termo a' 524.615. de 18-1-62
Complast, Iadústria e Comércio de
Plásticos Limitada
São Paulo

COMPLAST
IND.

BRASILEIRA 1

Ind. P, -anileira

MERECEDOR

Classe 2
Artigos na classe

Classe 41
Artigos na classe

Termo n9 524.622, de 18-1-62
Ba. e Café "Reis" Limitada
São Paulo

Termo n° 524.632, de 18-1-62
Móveis "Ezipar Limitada
São Paut-

•

Ind. Brasileira

Ind. Brasileira

Classe 10
Artigos na classe

Classe 50
Artigos na classe
Termo ab 524.623, de 13-1-62
Cburrascaria 9 de Julho Limitala
São Paulo

9 DE JULHO

•
Ind. ----mui:ft

Ind. Rrasileira
Classe 50
Artigos na classe
Termo nó 524.624, de 18-1-62
Eletrovidal Limitada
São Pauto

EISTROVIDAL

Ind. Brasileira
Classe 8
Artigos na classe
Termo n° 524.625, de 18-1-62
São Paulo

AZUWX

Ind.-...lrasileirs

Classe 50
Artigos na classe

Classe 16
Artitos na classe

Termo n° 52-4.617. de 18-1-62
Empresa Trensportalora Limitada
São Paulo

Termo n° 524.627, de 18-1-62
Empresa de ônibus Valparaiba Limitada
São Piulo

BAR E PIZZARIÂ
TRIÂNGULO

VALPARAIBA

Ind. Brasileira
Classe 50
Artifos na classe
Termo n° 524.628. de 18-1-62
Posto Nove Limitada
São Paulo
isu,th;

Ind. Brasileira

xo

ss'è 36
da
i-iArtifos na classe

AmumallOR
iNDUSTRIA

••n••••

Termo n° 524.636. de 18-1-62
Julio Lerario
São Paulo

Class e41
Artigas na classe

Classe 41
Artigos na classe
Termo n° 524.637, de 18-1-62
Martins & Siqueira
São Paulo

NOSSA UNHOU
DE FATIMA

IND. BRASILEIRA
Classe 41
Artigot na classe

Classe 41
Artigos na classe
Termo n° 524.638, de 18-1-62
A Tribuna de Piracicaba S. A.
São Paulo

A.

IneSTRIA BRASILEIRA

NAÇõES UNIDA
Classe 50
Artigos na classe

Termo ti' 524.646, de 18-1-62
Cerealista 0:11ndo Limitada
São Paulo

ORLANDO

FEOULARIA:

` PIRACICAB

Termo n° 524.645, de 18-1-62
1;aticinios Marte Limitada
São Paulo

rnd. Braeileíre

0 PM' DO DIA

Termo nó 524.639, de 18-1-62
Gráfica 'varões Unidas Limitala
São Paulo

11

1nnn•••n

Termo n° 524.644. de 18-1-62
"Parujunior" Industrial c Comercial
Limitada
'São Paulo

Termo nó 524.644, de 18-1-62
"Parujunior" Industrial e Comercia/
Limitada
São Paulo
Classe 28
Artigos na classe

TerinO nó 524.629, de 18-1-62
'Malharia Rana, Limitada
São Paulo .
9

40
Artigos a classe

Uasse 26
Artigos na classe

Termo n° 524.635, de 18-1-62
Julio Lerario
São Paulo

Termo nó 524.619, de 18-1-62
Metalurgaa Prke Limitada
São Paulo

^ROTA
"P -.. ^ r41eil'a

EMPIRE
Industriai Brasileira

Termo n° 524.643, le 18-1-62
"Parujunior" Industrial c Comercial
Limitada
São Paulo
Classe 8
Artigos na classe

Classe 32
Artigos na classe

-'10Aira

Termo n9 524.641, de 18-1-62
"Empire" Indüstria Nacional de Rádio e Televisão S. A.
São Paulo

Termo nó 524.634, de 18-1-62
Plasticos "WAC" Limitada
- São Paulo
Classe 35
Artigos na classe

Classe 50
Artifos na classe

1).4233

Classe 33
Artigos na classe

Ciasse 39
Artigos na classe

C/as.cs: 11 — 42 — 43 — 44
Titulo

In

4

Classe 28
Artigos na classe

Classe 41
Artigos na classe

PINHEIROS
Ind. Braaileira
11•n••n•••••n

Termo n'' 524.618. de 18-1-62
Bar e Pizzaria Triangulo - Limitada
São Paulo

Termo n° 524.633, de 18-1-62
Plastieos "WAC" Limitada
São Paulo
.•
NILEX

Termo n° 524.626, de 18-1-62
Comércio de Materiais de Contrações
Azu/ex S. A.
São Paulo

Classe 50
Artigos na classe.

FUMAR .

Ind. Brasileira

CAudOEIRA
Ind. Brasileira

Termo n° 524.616, de 18-1-62
Expresso Garoto Limitada
São Paulo

TRANSRRUMADORA

ti

Agro Pecuária Cachoeira S. A.
São Paulo

Classe 50
Artigos na classe

eiaàorw

A'

Termo n° 524.631, de 18-1-62
Irmãos Marnbro Límllacla
São Paulo

Classe 28
Artigos na classe

EXPRESSO

Termo á' 524.630, de 18-1-62
Termo
524.610, de 18-1-62
Sociedade Comercial Flama:. Limitada Celco 5. A., Promoção. Administra.
São Paulo
ção c annércir

Classe 50
Artifos na classe

Termo n9 524.621. de 18-1-62 •

.
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Termo n9 524.647, de 18-1-62
Autoima S. A., Automóveis, Imole*
mentes e Máquinas Agrícolas, Comera
cio e Importação
São Paulo

j'."AUTOIMA

-

Indátria Brasileira
Classe 21
Artigos na classe
Termo TI° 524.648, de 18-1-62
Herbert, Máquinas e Ferramentas
mitada
São Paulo

.-BEdskaT
-(1nd. Brat:0.19£".
Classe 11
1 Artigos na classe

DIÁRIO OFICIAL (Seção 01)

904 Sexta-feira 9

Março

• Termo a.° 524.666. de 18-2-62 .
Termo ti.° 524.656, de 18-1-62
Termos as. 524.649 a 525.651, de
"E, E. p." — Engenharia Eletrônica Daisy Sentiero, Manoel Pereira ,. Oli18-11-62
Paulista Ltda.
/ veira, Antonio Zezerra de Oliveira
Casakanhia Litoral Urbana e Agricola
Lima, Paulo Vieira Cavalvanti
São Paulo
— Coburg
Rio de Janeiro
São Paulo
À s.
r

Termo n.9 524.674, cite 18-1-62
Irmãos Cunha
Minas Gerais
•

Revista Biográfica
Brasileiro

•

NDORINHA.,
Classe 8
Artigos tias classes

de 1962

.

Classe 32
Termo n.° 524.657, de -18-1-62
Revista
raociedade Civil "Marechal Deoclaam"
Ltda.
Termo u.° 524.667, de 18-1-62
São Paulo
baisy Sentiero, Manoel Pereira Oliveira, Antonio Zraerra de Oliveira
Lima, Paulo Vieira Cavaivanti •
Rio de janeiro
MARECHAL DEODORO.

5Z4 Paulo—Capita
Classe 33
Artigos da classe

Classe 7
Classe 19
Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 524.652. ae t 8- t -62
Automóveis. Peças e Serviços 'Carpo
Ltda.
São Paulo

s Revista Bioaráíica,
' Industrial Brasileira

Termo n.° 524.658, . de 18-1-62
Sociedade Civil "Marechal Deodora Ltda .
Silo Paulo

SOCIEDADE CIVIL
"MARECHAL DEOZOROI
LTDA.

AOTONIOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS s.

R
o.. ..C.n

Nane- -Civil
Termo ri.° 52-1.659, de 18-1-62
•Luiz Antunes 6 Cia.
Rio Grande do Sul

SEaVICO DO CARRO DOPOVO

:lasses: 6, 8, 21. 47 e 33
Artigos das classes
Termo n.° 524.653, de 18 -1-62
Automóveis, Peças e Serviços "Carpo',
Ltda
São Paulo

•
SOLAR 1/0 ERMITA.

'Industrio Brasileirb.
Classe 42Vinhos
Termos as. 524.660 a 524.663, de
18-1-62
Automóveis, Peças e Serviços "Carpo
Ltda
São Paulo

• o°
\\." bo 0,0

Classe 32
• Revista
Tèrmo n.° 524.668, de 18-1-62
Ferrart Propaganda Limitada
Guanabara
.. •

Consórcio Publicitário;

Classe 48
Sabonetes
• Termo n.° 524.672. de 18-1-62
Alpa — Aparelhos de Precisão Ltda.
São Par
Classe ,
Aparelhos de precisão
41

Termo a.' 524.676. de 16-1-62 .
Inchauspe 6 Cia. • Sociedad Anonima
Industrial, Comercial & Financiara
Argentina

'6s Panificadores do Brasil

isconti

Classes: 32 e 33
Artiãos d:.s classes
- Termo a.° 524.669, de 18-1-62
Ferrari Propaganda Limitada
Guanabara
.
*-2---;n-

cio
.rdos Panificado"
uonsor

Classes: 32 e 33
Artigos das classes
Termo n.° 524.675, de 18-1-62
Inchauspe ,
Cia. Socledad Anonicaa
Industrial, Comercial & Financiara
Argentina

Classe 42
Artigos da classe

Termo n.9 524.677, de 18-1-62
Companhia Brasileira de Turismo
Rio de janeiro

Panorama
ildaineario riot eI
4n

Classes: 33, 41, 42 e 43
Hotelaria, diversões. esportes e turismo
Termo n.° 524.678, de 18-1-62
Auto Retifica Tupis Ltda.
Minas Gerais

•

Classe 6
Classe 8
Classe 21
Classe 47
• Artigos da classe

Classes: 6, 8. 21. 47 e 3a
Artigos das classes
Termo n.° 5:4.654. dê 18- .-62
PubliaStudio Sociedade Civil Ltda.'
São Paulo

Termo n.° 524 .664. de 18-1-62
Automóveis. Peças e Serviços "Carpo"
São Paulo
\I AUTOMOITEIS,PEÇAÉ

E SERVIÇOS leCARPoi,
•

inchauspe
Classe 42
Artigos da classe
• Tertno n.° 524.673, de 18-1-62
Irmãos Cunha
Minas Gerais

bode —

AUTO RETIFICA
TUPISZTDA'
Classes: 21 c 33
Titulo de Estabelecimento
Termo a.° 524.679. de 18-1-62
Novidades Sayonara Ltda .
Minas Gerais

;NOVIDADES
Nome

iPAYOUARÁ—L-TDA.‘.

Termo n.° 524.665. de 18 - 1 - 62
Automóveis, Peças e Serviços 'Carpo
Lidá.
São Paulo
Classe 33
Artigos da abusa

B

Tertno n.° 524.65. de 18-1-62
-s. E. P." — Engenharia Eletrônica
Paulista Ltda.
São Paulo

NO E1
Clas.4e 8

ãiutigoe dos dasies

•

Nome Comercial
Termo a.° 521,680, de 18-142
Pleatplacas Ltda,
Minas Gerais

ÉvIrCANT-Cí
Cia-se 8
krtia

Classe 48
Sabonetes

tT:ERIPTLACA

,•

fl"

RREÇQ ULMERO DE. HOJE : Cd

2,00

Nome Comercial

