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SEÇÃO
AtIO XX - N." 59

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE
•
INDUSTRIAL
Expediente do Diretor , Geral
Pia 21 de março de 1962
Reconsideração de despacho

Banco Nacional do Comércio de
Minas Gerais S.A. (recorrendo do
despacho que indeferiu o termo
325.153 nome comercial Banco
Nacional do Comércio de Minas
Gerais S.A.) - Tendo cai vista
o recurso interptsto, econsiderando que a denominaçãO registrando 'se destina a assinalar um
estabelecimento bancário e foi devidatnente aprovada pela Superintencilénela da Moeda e do Cré-

CAPITAL FEDERAL

TËRÇA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 1962

dedada Anónima Indústrias Reuni-

• REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Código da' Propriedade Industrial,
reconsiderar o despacho publicado a 20 de dezembro de 1961, que
indeferiu o pedido do titulo Sapataria Elite têm() 343.383 requerido por M. Silva Calçados para "o
fim de conceder o registro nos
térmes do artigo 117 n.° 1 do citado Código.
Cia. Industrial Belfos S.A. (re
correndo do despacho que indeferiu o têrmo 355.485 marca
- Tendo 'em .vista o recurso interposto; e considerando
que, tanto a marca registrando,
como a havida como impeditiva,
são de natureza descritiva, insi-

dito; considerando que a - regra nuando as , aplicações terapêuticas

instituido para a constituição das dos. respectivos produtos; considerando que por isso mesmo, tem
nossas sociedades consiste na
pies existência de um elemento ambas pontos de semelhança, sem
capaz de estabelecer a diferencia- contudo oferecer risco de confução; considerando que na espécie são em face do conjunto dos 'eleêsse elemento existe e está apto a mentos aglutinados, por . via . dos
exercer aouela função, não ocor- quais se torna possível diferençárendo, aSsim nenhum perigo ime- los sem necessidade de exame ou
diato de confusão até porque se confrontação pois a • desistência
'trata de um gênero de atividade "Gyl" é bastante forte para desmercantil altamente especializada toar da desinência "Gina"; resole selecionada; resolvo, de acórdo vo de acordo com o artigo 200 do
com o artigo 200 do Código, recon- Código da Propriedade Industrial
siderar o despacho publicado a 15 reconsiderar o despacho publicade dezembro de 1961, que . indefe- do a 30 de novembro de 1961, que
riu o pedido do nome comercial :indeferiu o pedido da marca CiBanco Nacional do Comércio de eloplegyi térmo 355.485, solicitado
Minas Gerais S.A. têrmo 325.153 pela Cia. Industrial 'Belfos S.A.
para o efeito de afinal conceder para o fim de afinal, admitir o
o registro requerido nos têrmos do registro requerido.
art.- 109 n. 0 2. 0 do citado Código;
EXPED/ENTE DO DIRETOR DA
M. Silva Calçados (recorrendo
DIVISA DE PATENTE
do despacho que indeferiu o titu•
lo Sapataria Elite termo 343.383)
Dia 21 de março de * f3d2
- Tendo em vista o recurso interposto e considerando que, se- (Expediente republicado por ter saígundo está aprovado nos autos, do com incorreções). •
ifitnto antes de existirem as mar'NOTIFICAÇÃO
cas alirescntadas como impediti-:
vas a recorrente havia requerido Uma vez decorrido o prazo de reo registro da denominação Elite curso previsto pelo artigo 14 da Lei
como titulo para assinalar o seu n9 4.046 de 29 de dezembro de 1931
negócio de calçados; consideran- e mais "dez , dias" - para a v mtuais
do que o seu estabelecimento exis- juntadas de recursos, e mesmo uno
t e le galmente funcionando desde se tendo valfdo nenhum interessado,
1947, considerando que a marca ficam notificados os requerentes abaihá vida como impeditiva somente ao mencionados a comparecer a ózte
foi obtida sete anos depois 1955 L.2parlamento a inn, de efetuarem o
da ta:ta final concermne Indo assim se apresenta coroe-. pagamento
tes • a...expedição dos respectivos certitetiztala por elementos figurati- ficados detntro do prazo. de •.(essento
vos que lhe emprestam uin
dias" - na forma do parágrafo úniJunto bastante diferente: resolvo co do artigo 134 do Código. da Prude ceifai(' com o artigo 200 do nriedade Industrial.

das P. Matarazzo.

N9 124.203 - Orignal configuração
em palhetas pára brise soleil- Dominga, de Divitiis.
IV 124.794 - Nóvo modelo de isqueiro de bôlso
Societe FrancoHispano-Americaine, Francispam.
1\19 124.904 - Nôvo modelo de maquina de lavar roupa - Metalúrgica
Servus S.A.
FORAM INDEFERIDOS OS SEGUINTES PEDIDOS DE PATENTES
DE MODELO DE UTILIDADE EM
FACE DO LAUDO T2cNIco
N9 106.796 - Uma presilha e'á3.
tico.
Niçolas S. Lorehtziades,
N9 94.385 - Ntivo 'tipo de calota
para ser utilizada em bicicleta João Gomes,
N9 98.945 -*Braçadeira própria para elementos destinados a formação
de planos - Frederico Carlos cotdammer.
N9 102.425 - Para sim nôvo pro-

FORAM DEFERIDOS OS SEGUINTES PEDIDOS DE . PATENTES DE
PRIVILEGIO DE INVENÇÃO EM
FACE DO LAUDO TÉcnco
N9 91.944 - Aperfeiçoarisento em
sifoe, com comando r..),nometrico
rga - Pedro Sanchez S4arez.
9 99.126 --,- Aperfeiçoamentos em
émeadeiras - José J. sans S.A. Indústria e Comércio.
N9 98.094 - Contrôle de distribuição para bombas de combustível Vernon Davis Roosa.
N9 99.719 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos na produção de arti ;es
de vestido protetivo - James North
S: Sons Limited.
N9 100.689 - Aparelho e PrOCCUO
para congelar materiais - Flakice
Corp.
cesso fie revestimento de estufas a
N9 103:408 - Processo de prepara- Gás - Eugen Alexander Nitzsehe.
ção de novas hictrazidas ácidas simsFORAM INDEFERIDOS OS SEtituidas - F. Hoffmann La Rache
. GUINTES PEDIDOS DE PATENTES
Societe Anonyme.
•N9 103.581- - Aperfeiçoamentos na DE PRIVILEGIO DE INVENÇÃO EM
FACE DO LAUDO TÉCNICC
ou referentes a condensação no zinco
a partir de Vapores Matálicoê - The
N9 69.688 - Originais disposiçõeS
National Smelting Co. Limited.
construção de arruelas de orifíN9 103:769 - Aperfeiçoamentos em na
cios, aberturas ou fendas das ;tostas
ou relativos a faróis para veículos a dos cabeçotes, juntas de eseapainenmotor compreendendo uni filamento to e demais peç,as similares
blindagem - N.V. Philips Gloellam- veículos e outros usos .- hélio para
Reem cooperação com um lucivelo de sende.
penfa brieknn.
N 9 182.575 - Nôvo rasteio - MaN9 103.822 - Processo para a fa- Sant Mizogitchi,
fabricação de pigmentos de ItoloclaN9 105.335 - Seções de tubo! nina que são resistentes a floculação Lock
Joint Pipe Co.
- Cibo Societe Anonyme.
N9 105.907 - Aperfeiçoamentos em FORAM INDEFERIDOS OS
SEpartida para làmpada e circuito rea- GUINTES PEDIDOS DE PATENTES
tor aperfeiçoados - General Electric DE .i'sRIVILEGIO DE INVENÇÃO
N9 196.211 - Procesio de fabricação de aço no , vonversor - Areed EM FACE DQ LAUDO TÉCNICO
Achies.
(Rep ublicado por ter saldo no Diário
N° 106.619 - Aperfeiçoamentos .ens Oficial de 11.1^C-4a COMO deferidos),
ou relativos a lâmpadas elétricas tenda urna temperatura superior a 3009C
N9 71.994 - MSci,il
durante o funcionamento - N. V. dernação com • espiral metálicac. c
Philos Gloeilampenfabrieken. .
Elias .Arrea..
N9
- Nôvo ohuveiro eléFOI DEFERIDO O SEGUINTE PE- trico 99,125
Metalúrgica Buena Ltda,
DIDO DE PATENTE DE MODELO
N9 99.595 - Negro tipo de elemento
D'" UTILIDADE
paia ciavas. em -madeira - Marcos
N9 82.094 - Novo mOdelo de liqui- A n t h mi o Ma rconi.
N9 101.494 - Um processo para
dificado!' elétrico - John Oster Map secutar uma junta retangular ennufacturing Co. Sociedade
N9 122.864 - Nino e original dese- tre elementos eia forma de placas Bakken.
nho ornamental para tecidos -- So- Alf
N9 103.262 --. *n ôvo fecho para reciedade Anônima Indústrias P. Ma- lrigeradore
q . ongerierés - . Jolo
. •. , .
Barbo,
. N: 129.202
Nova configuração
N9 . 104.29° - Composição para calema/ventai aplicada 'a calotas para 1ot-et- açã
0 de assoalhos na conjunçao
rodas de veículos em geral
Nelscn das p aredes - João Evangelista cla
Miotto.
Oliveira.
N9 123.524 - Nóvo e original de--s•.
N° 164.52" - Proee..so de nroduair
nho ornamental para teeitioÀ -So- sol uções estáveis em sufonainidas
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- As ReP aflições Públicas
.E-X PE ED LEN TE
deverão remeter o • expediente
- _destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diõriamente, • até às
DIRETO R-GERAL
-15 horas, exceto aos sábados,
• ALBERTO DE BRITO FEREIRA
,,quando deverão fazê-lo &é às
~FIE PA SCÇÃO AP RZOAÇÂO
cá-meg co ~mico cc PIJOLlçAçón.s ,
11,30 horas .. • "
MAURO MONTEIRO
•
MURILO FERREIRA ALVES
_
- As reclamações pertinentes à matéria retribuida,• nos'
ÁR 10 OFIC t AL
casos de erros ou omissões, desCÇZ.0
,
Verão ser formuladas por es-.
Esç'no d. put:icidado eia expodtant• .ere Oopartomantt
Nacional do Froprbpd•do Induatri:-.1 do IVilnlestérlo
crito,' à Seção de Redação: das
CoN7.5rek.
do /nele...Ulla
9 às 17,30 horas,. no máximo 'r, até 72 horas .após a saída dos
In . Facsso nas oficinas Co Departerrcnto ce 1;-intensa Nacicnal
4
órgãos oficiais. •
- Os originais deverão ser
i1SSiXAiURAS
• actilogràfados e autenticadas,
FUNCIONÁRIOS
ressalvadas, 'por quem de.'di- REPARTIÇÕES E PARTICULARESreito, rasuras e emendas..
Capital e Interior:
Capital c Interior:
- Excetuadas as para o
600,00,; Serno:tre
. Cr$
450,00
. Cr$
exterior, que serão' -sempre Semestre .
Cr$
900.00
Ano
Cr$ 1.20Q,001
.anuais, as assinaturas poderExterior:
Exterior: .
-s. e-iia tomar, em qualquer época, por seis meses ou- am ano. Ano
Cr 1.000,00
Cr
1.300,00 , Ano
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas Sem parte superief do endcréço vão 'continuidade no recebimento
impressos o número- do talão dos jornais, devem os (usinai:aviso prévio
▪
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês,e o ano' em tes providenciar a" respectiva
_
renovação comn .antecedência
a verificação do prazo de vali- que findará. •\
A fim. de evitar solução de minirim, de' trinta (30). dias.
dade de suas assinalaras, na
•n••n•n

- As Reparli(..ões' Pública&
cingir-se-do . às assinaturas
anuais renovadas até '28 • de
frac.-c-iro de.: Cada ano e
iniciadas, em . qualquer época,
pelas órgãos competentes'.
-. A fim de possibilitar a remessa da valores: acompanha(105 de esclarecimentos quanto.
à tara aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos (1. favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementas às edições. dos órgãos oficiais só se
fornecerão -aos assinantes que
os solicitarem no alo da assi-.
Imbua. •
- O funcionário público federal,. para fazer . .jus ao desconto indicado,--deverá provar
esta condição no alo da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulso, aereseido -de Cr$ 0,30, Se do mesmo
ano, e de C p $ 1,00, por .ano
decorrido.

SM,- Classe 23
N.° 326.520
N9 124.954 - Vigorello do Brasil
S.A. Máquinas de Costura. - Satis- - De Souto Maior S. A. Tecidos e
faça exigência
•
Armarinho.
1 9 129279 - Oswaldo Colombo. N.° 334.260 - SWP - Classe 46
Satisfaça exigência. • •
- De The ShM.win Williams ComN9 129.3'75
Clark EailiPment
.
pany.
- Satisfaça exigência.
N.° 359.190 - Walitaminas - ClasN9 129.513 - Crisanto .Alban
Cia, Ltda. - Satisfaça exigência...
se 8 - De Elêtro Indústria Walita
S. A. -- 'Com exclusão de dínamos.
DIVEDSOS
N.° 361.483 - Zolatonc Process '111.'745 -, Joaquim 'Paulo Gul- Classe 1 - De Zolatone Proccss, Inc.
.
nherme Neto. - Arquive-se.
N.° 361:572 - lua - Classe 6' De Indastriewcrk Schakffier 0.H,G.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
N.° 367.264 - Mefenona - Classe
'DA DIVISÃO DE MARCAS .
3 De Laboratório de Biologia Clinica S. A.
• Dia 21 de março de 1962
• .N..° 575.576 - Perivar - Classe 3
NOTIFICAÇÃO •
- De Curta b Co. G. M. B. H.
Uma vez decorrido o prazo de recurN.° 381.504 - Marcha! - Classe
so previsto pelo artigo .14da . Lei núN.° . 381.834 - Multiporter..-•- Ciasmero 4.048 de 29-12-61 e. mais DEZ 36 - Dc Jacó Birger.
° DIAS - para .eventuais juntadas de se 35 - De Teleunião S. A. Jidárecursos, c do rnes.mo-niio se (cedo va- tria de Rádios e Televisão.
lido nenhum . interensado, ficam notificaN.° 381.900 - Gltivitin 136 dos os rzquerentes abaixo menciona- se 3- . De Quimidarma ' Ltda. - Sem
dos a comparecer a ,êste Departamento exdusiid
ade a 33-61 _
a: fim de , efetuarem o pagamento da
taxa final .concernentes à expedição dos FORAM INDEFERIDOS .05 SErespectivos certificãdos dentro do pra- GUINTES` PEDIDOS DE MARCAS
zo de SESSENTA DIAS - na forN.° 258.525 - Vespinha - Classe
ma do par&graço único do artigo 134 49 Dc Indústria de BkicletasScai-do Código da ,Propriedade Industrial. pitti . 0 Marchesoni Ltda. - Em face
FORAM • REGISTRADOS OS -SE. do reg.' 221.410.
261.853 - Fortiçia - Classe
GUINTES PEDIDOS DE MARCAS
2 - De Laboratório liertape Ltda.
312.106 - Emodozil - Classe -- Em' face do reg. 248.674,
3 - De Sondes do Brasil S. A. InN.° 256.510 - Aspe
Classe 21
&Estria Farmacêutiea. ,
• --- De Aspe Importadora e Comercial
N.° 312.584 Classe 1 - Ltda. - Em face dos rega. 216.435 e
Com 231 . 799 ;
imperial r.hentler,1 De Vernizes Horst S. A.
N° 104.3.45
N.° 307.094 Kor - Classe 41 Satisfaça er.l- exclusão de deslizantes.
Industries Limited.
.N.° _316.511
Medanton - Clas- De °rival de Carvalho - Em face do
gênria.
, N9 10ç."243Cria,
se 3 - De Laboratório Enter S. A.
ezn. 233.452.
f Nfr•-•1
• te re..1
• N.° 326.519'
SM-360
Classe
N.' 325.857 - ÚNICA •- Clarse
a-alho
rs.A.ra
g
N9 1 05
(ria - Ntavr;
23 - 'De Sotto Maior S. A. Tecidos 3 - De S. A. Moinhos Rio GranWizif'ne da kôca. - 'Satkfaça c•àtênc Armarinho,
el:nes - Em face do reg. 260.584. •
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellscharft.
1 9 105.772 .- Aperfeiçoamentos em
colarinhos, punhos, golas e congéneres - A.S. Racy Cia.
N 9 106.144 - Novos Aperfeiçoamentos em persianas - Luis Sorrenotino Guardascione.
N 9 106.245 - Sistema de painéis
transformáveis -•,Rachel Esther
Chnik.
N9 106.494 --Nova váluvla de caixa de descarga - Alembert Tedes.
.
chi.
1'I9 • 106.545 Aperfeiçoamento em
ou relativos a centrifu gas -- Indústria e Comércio Ryiner Ltda.
N9,106.774,- Sisterna ele estruturas
de cimento armado - Francisco S'ebra Gil dc La CtieSta.. N 9 106.824 - Aperfeiçoamentos 'em
cantoneiras \-- João Birman.
N 9 107.372'- NU° pulverizador de
in.seticida Vergniud -Ayres.
N9 112.802 - Ndvo elemento de fixação de dupla acálo para toldos Salvador Matheus Zveibil.
N 9 119.981 - Bate estacas pOrt:5,E1
- Otto Kochne.
EXIGÊNCIAS
N9 79.984 - Societe du -Bonehon
Couronne -Crown Cork Co. Satisfaca exigência. •
N9 83.268 - Alvaro Coelho da SR. va - Satisfaça exigência. N9 98.395 - The Ohio Brasa ceini.,
PanY. - Satisfaça exigência.,
N 9 109.927 - Artefatos de 3.1eti.1
'Deca S.A. - Satisfaça exigénelo.'
, 2,,19 103.839 - The Gilleite CompaSaiisfaça exigência. , . •
ny.
N9 105 .280 - Takeda Pilam/semtical Industries ptd. - Satisfaça

N.° 343.003 - Paulistana
Clas•se 42 - Paulistaria Distribuidora de
Bebidas Ltda. Em face do art. 95
n." 5 do código..
N." 346.995 - Estréia - Classe 17
De Ferreira de Mattos E) Cia.. Ltda.
- Em face dos rega.. 155.907, 186.761
e 208.804.
•
. •N.° 352.931, - Distribuidora Cen,..
tcnário - aisse 42-43 - De L. Scr-.
ra Ei Cia. Ltda. - Em face dos regs.,
: 193.691 e 223.020.
N.° 361.359
Seba
Classe 2
De Irmãos Selia E, 'Cia. Ltda. - Em
lace do reg. 260.746. ""N.° 365.808 - Açúcar Leão
Classe 41 - De Usina Açucareira de
Cillo S. A. - Em face do reg. 165.399.
N.° 366.875 - U11ão - Classe 41
- De Joaquim Afonso da Rocha Em face dos rega. 161.148 e 185.2692
N.°. 368.651 - Anoxim -. Classe
3 - De Laboratórios Prismut • S. A..:
- Em lace do parecer ' técnico. , •
N,1 377.488
A Melodia ---- Cias,
se 8-9
De Luiz M. de Araújo -Em ,face do reg. 148.821.
.N.° -379.034
Ondaluz - Classe
15 - De S. A. Tubos Brasilit 'Em face -do . reg . 148.707.
.
N.° 3801392 - Madr:gal
ClAse
50 - De Editóra "e Importadora Musical . •Fermata do Brasil Ltda. - Em .
face do art. 95, n.° 5,. do código.
N.° 380.393 - - Seresta .Classe
50 - Dc Editúra e Importadora Musical Ferrnata do Brasil Ltda. - Em
face 'do art. 95, n.° 5, do código.
'N.° 380.394 - Sonata - Classe
50' - De ç'dit.Gra e Importadora- Musical Fermata dom 13:-asil Ltda,
face do'art.• 95, 11.9 5, do código.
N.° 380.855 - Araraguára
Chiase '38' --- De Turismo Araraquara Ltda.
EM face do art. 95, n," 5, do códIT.).
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Sonder do Bra- pagne'Sucesseur
retificando-se
N.o 336.273
N.° 514.311 ,.....Laboratório Brasi.
• N." 381..890 - Perfilaço Classe
5 - De Perfilaço Comércio e Indús- tetro de Medicamentos Ltda. -- Cum- sil S.A. Indústria Farraaceutica a data para 19 de agi:isto. de 1913.
- aguarde-se solução do procesN. 323.326 •- \Vont - 900
tria de Aço Ltda. - Em face do art. pra a exigência.. .•
N.° 520.854 ---f; Memphis S. A. In- so de transferência do registro an- classe il . - de - Sociedade Pau95. a." 16, do código.
lista de Artefatos Metalúrgicos Sol.
dústria de Sabonetes e Perfumarias - terior.
N." 382.283 - Canadense
• N.° 337.473 --s. Soncler do Brasil ciedade Anónima.
Segismundo Olsewisisi - Cumpra, a exigência.
se 2 -N» 32:a.003 , - Salus classe'
N.° 526.346. Adriano- Mauricio S.A. Indústria Farmacêutica .Art. 95, n,' 5 do código.
S. A. Indústria e Comércio - Cum: e:guarde-se solução do processo de 16 - cie - Indústria e Comércio
transferência do registro ante- 'Antonio Nogueira S.A.
1 :01 INDEFERIDO O SEGUINTE pra a exigência.
.
PEDIDO DE. INSIGNIA
ó.O 323 909 - Salus - Classe
N.° 528.614 - Laboratórios , Moura rior.
N.o 337.755 - Ester Sultan '- 4 - sie - Indústria •e Comércio
Brasil Orlando Rangel S. A. -- Cum- aguarde-se
solução
do
processo
de
N° 371.958 -- Chá Espasil Byla
Antonio Nogueira S.A.
a exigencia.
transferência do : registro - anteClasse 3 - De Laboratórios Farma- pra
N.0 323..910 - Solos - classe
N.° 528.618 - Labortórios Mau- rior:
cêuticos Espasil • S. A. - Tendo em
40
- de - Indústria e Comércio
ra Brasil Orlando Rangei S. A. N.o 337.759 ---,Ester Unau - Antonio
vista u reg. 241.838.
Nogueira S.A.
Cumpra a exigência.
aguarde-se solução do proeesso
N.o 323.911 •-• Salus - classe
N." 528.627 - Sociedade dos Vi- transferência do regtstro anteVOI INDEFERIDO O SEGUINTE.
11 -.Indústria e Comércio AntOPEDIDO DE NOME COMERCIAL nhos do Pôrto Constantino SARL - rior.
mo Nogueira S.A.
Cumpra a exigência.
N.o 333:641
Sonder do BraN." 348.237 -- Construtora Real S.
N. "528.639 - -Da Pont do Brasil, sil S.A. Indústria Farmacêutica • N.° 334.854 13olinha clas41 - de - Indústrias de Cho• - - Dc Construi° Real S. A. - S. A. Indústria Quirnicas Cuaspira - aguarde-se solução, do proces- se
colates Enda S.A.
lace do„
reg. 145.763.
so de transferência do registro ana exigência.
N.o 338.082 - Beechies - clasN.' 528.659 - Sociedade 'Paulista terior.
FORAM INDEFERIDOS. OS SE de Artefatos' Nletalárgicos S. A. NP 333.819 - Sonder do Brasil se 41 de - Beech Nut Life Sas.
GLUNTES . PEDIDOS DE TITLILOS Cumpra a exigência.
S.A. Industrio •Farmacêutica - vara Inc.
N.° 343.'718,- Casa das Sombriliguarde-se
solução do processo 'de
N,..°
528.853
---,
Pedro
Breves
r../
Com-*
N." 353.193 - A - Seringueira transferência do re gistro ante- nhas - classe 13.36 - de - Rupanbia
Cumpra
a
exigência.
Classe 39 -.De César Mendes - Em
bin Wasserstein. .
Stevenson Es Ho- rior.
N. 5'29.569
rake do reg. 260.507.
N.o 403.617 N.°
339.799
Sonder
do
Bras::
T.L. - clasCumpra a exigência.
N," 379.663 Deloyt Prendei - well Limited
se 5.11 - de - Metalúrgica TriIndústria Farmacêutica •
N."
530.921
Casa
Paes
Móveis
Classe 3 - De De Loyt Plendel Socieaguarde-se solução do processo de âng ulo Ltda.
•
.
dade Administradora Predial S-C - Ltda. - Cumpra a exigência.
N.o 423.360 - Thia noglan transferência do registro anN.°
531.046
Ramos
Cardoso
Nos tèrmos e fundamentos da oposi.
terior. • •.
classe 3 - de - Instituto NacioCia. Ltda. - Cumpra a exigência.
ção de fls. 9.
N.o 341.265 - Vinicola Rosito nal de Quhniotcrap1a Ltda.
N.° 447.393 - Varzèa Palace
Ltda. - aguarde-se solução do
DIVERSOS.
POI PRORROGADO O SEGUINTE
processo de transferência do re- notei . - classe 33, 41, 42, 43 - de
PEDIDO DE TITULO •
- Varzea Palace Hotel S.A.
gistro anterior.
N,° 307.153 - Irm3o Sahasioff
Ltda.
Aguarde
solução
do
proCia.
'
N.° 345.249 - S.A. Brasileira{
NP 385.036 - Caf; Maya N.' 209.880 - Casa Santos - ClaSse. 23 - D Sasemiras Adriático 5. cesso de alteração no registro anterior. 00 Tabacos Industrializados Sabra-i classe 41 - de - Café e Bar Haya
N.° 311.781 - Haltrich S.. A. In- ti 7-- aguarde-se 'solução cio pro- Ltda.
ção de elemento de confronto, nem tão
dústria
e
Comércio
Aguarde.soltição
cesso.
de
alteração
do
registro
anNP
489.859
Auto
Rir -- clasA. -- Não dispondo mais a repartire- terior. .
se 21 -- de - Re p resentações e
pouco o próprio titular e nada cons- do processo de alteração no do
N» 347.911
Needle Industries' i'mportaçõea Vitória Ltda. Auto
•tuteio, a16 então. neste DNPI que con- gistro.
N.° 314..700 - Laboratório Zombe- Limited aguarde-se solução do Riv - como requeildo.
tearle a pretensão do requerente prorprocesso Cie transferência do reN.o 499.760 - Eucalcio - clasrogue-se o registro c estando pagas , as letti S. A. - Aguarde-se a solução gistro anterior.
alteração
no
registro
de
do
nrocessó
se 3 - de -- Inátituto Quimieo
taxas devidas, para que abranja peN.o
349.215 - Fazenda Massan- Campinas S.A. .
riod . ) hábil . de tempo, isto 'é, de 15-5-61 anterior.
N.o 500.840
N.° 319.816 - Instituto Vila Brasil gano Sociedade Agrícola - aguarOtobiol - classe
a 15-5-71.
Láboratório de Produtoi. Q1.11 MICOS e de-se solução . do processo de, 3 - de - Laboratórios NitraEXIGÊNCIA
Biológicos S. A. - Aguarde-se so- - tranferência , do registro anterior. farm S.A.
NP- 350.568 - Condomínio do' N.o 501.022 - São José - clasN.° 447.093 - Aveia Pariras In- lução do processo de alteração do reEdifício
Santa Isabel - aguarde- se 29 - de . - Souza Taloll &
gistro
anterior.
*disstria Bsasileira S. A. - Cumpra a
N.° 322.939 - Henrique Alberto se solução do p-rocesso de transfe- Pardelli Ltda.
exigência.
Rocha de Melo - Américo Pereira de rên- ehr do registro anterior.
Foram prorrogados os seguintes
• DIVERSOS
N.° 351.964 - Sondar do Brasil
Souza e Sá Filho e Clóvis Soares Bipedidos de titulas:
S.A.
Industrio
Farmacêutica
calho
Aguarde-se
solução
do
proN» 366.545 - Confecções Tupan
Ltda. - Prossiga-se com os novos cesso de transferência do registro an- aguarde-se solução do processo de
N.o 501.757 - Esso - classes
transferência do .registro ante- t -16 -- 21'-- 33
exemplares dos quais foram excluídas terior.
2 -- 4 -- 8
rior.
• N.° 326.810 - S. 'A: Brasileira de
41 - 42 - 46 - 47 1- de - Hume.s
N. o 353.673 - Produtos Quími- ble Oil & Refining Company
.N.° 379.203 - Ames Comercial e Tabacos Industrializados Sabrati bnportadora Ltda. - Aguarde-ese o Aguarde-se solução do prorFss do al- cos Doll'Ovo Ltda, - aguarde-se prorrogue-se o registro, retificanteração de nome . do registro, anterior. solução do processo de alteração do-se a data para 3 de abril de
térmo 428.659.
•
1951 é com averbação de contra°327.148 - Moinhos Unidos Bra- cio registro anterior.
N.° 458.654 - Perfumaria Lopes
N.°
357.604
Instituto
Qui- to 'de exploração a favor de 1)
.
Aguarde-se
solução
sil-Mate . S. A.. Indústria e .Comércio S. A. mioterápico Brasil Ltda. - aguar- Esáo „Standard cio Brasil Inc, por
do processo de transferência do regisquive-se.
de-se solução do processo de trans- despacho de 15 de junho de 1950..
tro anterior..
ferência do registro anterior.
EXEPEDIENTE DA SEÇÃO DE
2) Esso Brasileira de Petróleo S.
N.° 331.488 - Sonder do Brasil
• PRORROGAÇÕES
S. A. Indústria Farmacêutica - Aguar- • NP 357.605 - Instituto Quimio- A., por despacho de 27 de setem-de-se'solucão do processo de transfe- terápico Brasil Ltda. - aguarde- br ode 1961.
Dia 21 de março de 1962
se solução do processo de transfeN.o 501.768 - Esso - .elasses
•rência • do registro anterior..
e
• " EXIGÊNCIAS
1-2 8-- 16 -21 33 -41
.N.° 331.801 - Sonder do Brasil S. rência do registro anterior.
NP
362.039
Sonder
do
Brasil
A. Indústria Farmacêutica - Aguar- S.A. • Indústria Farmacêutica - - 42 - 46 - 47 - de - HumN.? ,317,.838 - Ladisláu Pollak
de-se solução do processo- de transfe- aguarde-se solução do processo d: ble Gil & Refining Company Cia. Ltda. - Cumpra a exigência.
roificando-se a data para 3 de
.
N.° 398.216 - Ciba Societe Ano- iência do registro anterior.
transferência do registro anterior. abril de 1951 e com averbação de
* N.° 334.351 - Instituto Therachimi. . N.o , 363.332 Sonder do BroSil contrato-de exploração a favor de:
nyme
Cumpra* a exigência.
N.° 487.578 - Werneck & Cia. Li. ca Ltda. -Aguarde-se solução do pro- S.A. ' Indústria Farmacêutica - 1. Esso Standard do Brasil Inc
cesso de transferência...P:1o' registro ao- aguarde-se a.' .-solução do processo por despacho de 15 de junho .de
taitada - Cumpra 'a exigência. .
•
•
• N . 385.616 - Laboratório de Pró-- redor. , de. transferência "do registro an:- 1960 - 2lEsso Brasileira de PetróN.° 334.366 Instituto Th'erachimi- tenor. 'dutos QuImicos e Veterinários Vigor
leo -S.A., por despacho - de 27 de
ca Ltda. - Aguarde-se solução do proN.o 363.393 -. Laboratório Cli- „setembro de 3961.
Ltda. - Cumpra a exigência.
/ N.° 505.150 - Farmiatra da Bra- cesso de transferência do registro 'an- max S.A
A. - aguarde-se ., solução
N.o 501.776 ••-• Esso - classe
sil S. A, Produtos Químicos: Forma- terior..
do processo de alteração do regis- 1 -2 -. 4 8 - 16' -,2I - 33
Evan MediCal Sup- tro anterior.
- 335.441
N.°
cêtrticiss e Biológicos - Cumpra a exi- 41 - 42
46 - 47 ---- de Aguarde-.se solução do
pTies Lirnited
N. 527.411-- Tecidos H.F: Pin- Humble Oil & Refining GoMpany
N.° 505.337 - Olga-Boccdni Pao- processb de transferência do' registro to S.A..-- aguarde -prazo..', - • - retificandajse a data para 3
Foram• prorrogados .os seguintes de abril de 1951 e coiu averbação
anterior.
•
•
!uai -,Cum p ra -a exigência.
N.°.336.272 - Sonde- do Brasil S. pedidos de marcas:
510.916 - Borg . Warder COrde contrato de exploração a faNP 311.849 - 'Confiança - vor . de - '1) Esso Standard do
A, Indústria ,Farmacêntica - Aguar,
ricsation - Cumpra ,d exigência.
. N." 511.681 - 'Sociedade Vermi .tõ- cle,se : solução -do processo, de trade- classe 42 - de - G.H. Munmrn. Brasil Ine, por despacho de 16 de
É - Co' Societe Vinicole de •ChaM-• age)Stz) , de 1960 - 2) Essa Brasiréncia tio registro anterior .„
titas Ltda. -•- •.• Cumpra-a
exigência.
,
•
•

1 124 Terça-feira 27
leira de Petróleo S.A., por despacho de 27 de setembro de 1961.
Esso - classe
N.0 501.777
- 2 - 4 , - 16 -- 21 -- 33 -.41 - 42 - 46 - 47 - de - Humble Ou & Refining Company retificando-se a data para 3 de
abril de 1951 e com averbação do
contrato cle exploração a favor d'e
1) Essa Standard do Brasil Inc,
por despacho de 16,de agOsto de
Essa Brasileira de Pe1960 . trela) • S.A. por despacho de 27
de setembro de 1961.
classes
.N.0 501.778 - Esso
16 -- 21 ---23
1 -- 2 ---- 4 -- 8-16
- 41 42 - 47 de Ifumble
Oil & Réfining .Company - retiiicando-se a data para 3 de abril
de 1951 - e com averbação eTe con-trato de ex.ploração a favor de --1) Esso Standard do Brasil' Inc,
por despacho de 16 de agOsto dó
1960 - 2) Esso Brasileira de Petróleo S.A., por despacho de 27
de setembro de 1961.N.° 501.779 - Esso - claases 1,
2. 4, 8, 16, 21, 33, 41, 42, 46:47 de - nuble Oil 85 Refining Company
- retificando-se a data para 3.4.51
o com .averbação de contrato de exploração a favor de: . 1) Essa Standard
'dei Brasil Inc. 2) Essa Brasileiro de
Petróleo S. A. por despacho ttle 27.
9.61.
Forra prorrogados os se‘uintes
cedidos de marcas
--. classe
N.° 501.890 1- de Edg7•ar Krug.
N.° 502.176 - Seis ' Virtudes -classe 44 - de Guilhermino Sebastião
de Paula.
'•
N.° 502.579 --a- Dregacentro - classe 3 - de Drogacentro I,tda.
- de Sojoia.Ltda.
N.° 503.570 - Sojoiá-- classe 13
N.° 503.608 - Foto Cine - claaae
n2 de Foto Cine Club Bandeirante.

Caxambu --- classe
N.° 503.613
41 - de Vinicola jarinu Ltda.
N.° 503.731 - Casa Chopia -classe 49 - de • Emygdio Gouvaia
Cia. Ltda.
N.° 504.709 --a Revista dá Mor- todos 'Bolsa de Mercàdorias de São
Paulo". - classe 32 - de Bolsa de
Mercadorias de São Paulo.
Birkett - classe 9.1
N.° 504.972
- de Aurelio Hasson as Cia. Ltda.
- retificando-se a data para .24,8.
•
51.
Monroe - clasaa 1
NP 506.322
; a' •
ea- de Arnold Benytincs.
N.° 506,962 - Butterfls; - .tlaaaa
22 - de Societe Anonyine
as FiIteries Reurries.
Rio Pardo - chis.
N.° 509.568
se :19 a:a de Companhia Agrícola ; e
••
•
Pastoril Fazenda Rio Pardo.
N.° 510.062 . - Elgin - alasse 4S
- de Indústria Química Ele:: Ltd,:
classe 32 - N.0 510.063 - Sei
de Sel .Sociedade de ExPansão do
•
-' •
.•. alo Ltda.
• N.° 511.186 --a-Blecksinith :•-a•
se 21 - de Ronaldo Tkotz.
claSse- 16
• N.° 512.551 -a--;•Silita
•"- -.de Material! ria,ra CenstioaCes lat.1.•
3ita Ltda,,a t
N.0 514.260 ----- Flor : 'Morena
classe 48 -a- de Alfredo Salerni.
FlOIM - classe 36
- N.° 517.045
-' de. Miatuel Fleks.
Agencia do DeaPa517.813
cho Moraes - classe 33 -- de Mames
-

•
N.° 524.061 -- •TuPan ' -- clasae 6
, -a- de Estabelecimento 'Mecl'inico
pen S. A,

GVARIO OFIC:AL (Seção fr)

N.° 524.849 - Polimex - classe 11
- de Polimex Importação e Exportação Ltda.
N.° 527.494 - Glo Cará - classe 1
- de S. C. Johnson a; Sou Inc.
N.° 527.753 - Vitirus - classe 3
- do Faria as Cia. Ltda. - classe 3.
clasN.° 528.072 - São Nicolau
se 49 - de Casa São Nicolau Socieda..
de Anônima Indústria e Comércio.
N.° 528.087 - Camaro! - :asse
48 - de Perfumarias Phebo S. A.
N.° 525.091 Emblernátiaa classe 36 - àe. atas. Macintosh as
Co Limited; •
Maiden. Form N.° 5284192
classe 36 - de ,Maidenform Inc.
N.° 528.587 - Maria. Estrela classe 41 - de ria. Paulista de Alimentação!
N.° 528.421 - Tarzan - Classe 41
- de Marin Companhia S. A'.
N.° 528.422 - Bhering - classe 41
-- de Bhering Companhia •. A.
Symbiostyl - ClasN.° 525.687
se 3 - de Laboratórios Silva Araujo
Roussel S. A.
ClasN.° 528.689 - Panhormyl
se 4 - de Laboratório! Silva - Araujo
Roussel S. A. N.d 528.587 - Cerveja Itália classe 42 - de Cia. Anterctica Paulista Indaiatrfa Brasileira de Bebidas
e Conexos.
N.° 528.932 Florategus --classe
3 - d jogo Gomes Xavier fa Cia.
Ltda.
NP 523.945 - Diadema - classe
1 -. de Quirabrasil Química 'Mutiria) Brasileira S. A.
•a
N.° 529.071 - Flivtofucus
classe 3 -• de Coelho Barbosa 3a Cia.
- retificando-se a data para 13.6:52.
N.° 529.072 - C B - classe 3 de Coelho Barbosa as Cia. - retificando-se a data para 9.3.52.
N.° 529.081 - Diuretin - alasse
3 -- de Knoll ar, Cie Aktiengeseliachatt.
N.° 529.889 -- Sirop Farnel de Laboratório P. Farnel
cla.ase 3
Limitada.
N.° 530.363 - Simões - classe 42
-de Adega Internacional Ltda. -retificando-se a data para 6.7.52,
N.° 530.651 - Empacas - dessa 8
- de João joaé Ruivo Cariciai/e.
N.° 530.310 - Orchidea - classe
22 - de S. A. Moinho Santista Irdót.trias Gerais.
N.° 530.512 Sovispera classe
42 - de Soyis S. A. Sociedade Vi.
nicola Suzanense Industrial e Cornarciai - para 'assinalar um vinho ticoroso espumante a base de pera.
N.° 530.930 - Alcabloc - classe
8 - de Societe des Accumulateurs
Fixes Et de Traction.
N.° 530.936 -- Quilate - alasse 41
- de Sovis S. A. Sociedade Vinicola
Suzanenso Industrial e Comercial.
N.° 531.025 - Nevazul - classe 2
-- de Prol'iutos Químicos Elekeiroa S.
A. -- retificando-te a data para 13.
4.52.
531.059 - Sandoz - classe 5
de "Santic-az S. A.
NP 531 -:090 - Sandoz - classe 1
- GO Saraaoz S. A. -•
Foi prorrogado o se4Suin1e pé4ido "
de insígnia
•
N.° 523.370 - A Corrente Organiaaçho de Seguros Gerais - de Wilann
de .Cergueira Leite e jayme Doanire.
guica,
Forprorrogado o seguinte peXdo
de- n.Jrne eomcrcial
•
- N.' 528.420 Vaga Engenharia -e,
Comercio Si A. -- de ;Vaga , Engenha.:
rle e Comôr-cio S.

Foram prorrogados es sstguintes
• pedidos de títulos .
N. 273.928 Ao Munido dos Dó.ces - classe 41 --5e Fábrica de Deices Modelo Ltda.
323..043 - Jardim Qui Si SaN.° 323.
classe '33
da Compara/ia
na
Junqueira de Ima-avela - na classe 33.
N.° 525.092 - Agencia Nogueira classe 33 - de Sebastião Nogueira.
EXPEDIENTE DA 'SEÇÃO DE
PESQUISAS
Dia 20 de março de 1962
Notificação
'Uma vez decorrido o prazo de recitas.° previsto pelo artigo 14 da Lei
n.0. 4.048. de 29.12.61 e mais dez
dias 7- para eventuais juntraclaS
cursos, e do mesmo n5o se tendo valido nenhum interessado, ficam noalficados os requerentes abaixo meneidnados a comparecer a êste Departamento
a fim de efetuarem o pagaraiento
taxa final. concernentes a expedição
dos fesPectivos certificados dentro do
prazo de sessenta dias - na forma do
parágrafo único do artigo 134 do 'Código da Propriedade Industrial.
Foram deferi:cies os séguintes pedidos
de marcas
'• •
N.° 382.759 --a C. C. - França
aa Cia. Ltda. - classe 41 - (re publicado). •
N.° 482.173 - Fig. de Mapa -e
Abelha - Governo do Estado de Sião
Paulo - elasae 3 .--- (como marca aonérica).
N.° 482.174 - Fig. de Mapa e
Abelha - Governo do Estado de São
Paulo - classe 2 - (corno marca . genérica).
N.° 42.175 - Fig. de Mapa e
Abelha - Governo do Estado de São
Paulo - classe 1 - (como marca ggnérica).
N.° 482.176 -- Fig. de Mapa e
Abelha - Governo do Estado de São
Paulo - classe 17 - (como marca genérica).Fig. de Mapa e
N.° 482.177 -aAbelha ,- Governo de Estado de São
Paulo -- classe 16 - (corno Marca genérica)..
. .
N.° 452,178 ' - Fig. de Mapa' e
Abelha - Governo do Estado de Sôo
Paulo - classe 15 - (como marca aenérica),
,
N.° 482.179 - Fig. de Mapa e
Abelha - Goaerno do. Estado de Sao
Paulo - desse 14 - (cerne marca genérica).
_N.° 452.180 - Fig. de Mapa e
Abelha - GoNerno do Estado de São
Paulo - cIasae 13 - (como maréa generica).
N.° 4E2.181 - Fig: • de Mapa •e
Abelha - Goaêrne do Estado de.São
Paulo - classe 12- (como marca genérica),
Fig. de Mapa e
N." 482.122
Abelha - Goaerr;o. do Estado de Silo
- (como marca gePaulo
classe
•
nerica).: '
,- N.° 482.153Fig: de Mapa -,e
Abelha Governa do' Estado de São
Paulo --a- classe Il. (como marca • -aenérica).
• N.° 452.184- - Fig. .de Mapa • e
Abelha - Goro do Estado de - São
elasae '9 (como' marca gePaulo
N.° 452.185 de Mapa- e
Abelha - Governo do Estado de Silo
Paulo - classe 8 (corne merca ge-a
a
• - • •'' .
•
núrica).
N.° 482.186 g: - •• rí .• de 1s7a-1)a ,e
GOveipo do Estado' de • Saiu
Abalha

ae

•

. Março .de

Paulo - classe 7 - (como marca ae- .
nerica.
N.° 482.157:- Fig. de Mapa e'
Abelha - Governo do Estado de São
Paulo -a- classe 6 a- (corno marca ger
nerica)'.
a• N.° 482.188 - Fig. de Mapa e
Abelha
Governo do Estado de São
Paulo
classe 5 - (como marca geaérica).
N.° 452.189 -- Fig. - de Mapa e
Paulo _. classe 33 _ (como marca, genérica).
N.° 482.191 --. Figa de Mapa e
Abelha - Governo do Estado de São
Paulo - classe' 31 - (corno marca ga•nérica),
N.° 482.192 - Fig. de Mapa e
Abelha - Governo. do Estado do São
Paulo - classe 30 - (corno marca genéliCa).
N.° 482.193 .--- .Fig. de Mapa
Abelha - Governo do Estado de São
Paulo - classe 29 -a- • (corno marcare116ric.°
Fig. de . Mapa e
N a) 4. 82. 19 4
Abelha - Governo do Estado de São
Paulo - classe 28
(como marca gea
a ).4
n e ri c. t,
N 482.195 Fig. de Mapa e
Abelha - Governo do Estado de São
Paulo - classe 27 - (como marca genérica)„
N.°, 482.196 - Fig. de Mapa e
Abelha - Governo do Estado de São
Paulo - classe 26 - (como marca gcnérica),
N.° 482.197. - Fig. de Mapa e'
Abelha - Governo do Estado de. São
Paulo - classe 25 (como marca genérica).
N.° 482.198 -. Fig. de Mapa e
Abelha - Governo do Estado de São
Paulo - classe 24 (como marra ge-

•

ril"ic
N.°a).. 1 82..199 - Fig. de 'Mapa e
Abelha - Governo . do Estado da São
classe 23 - (como marca ge1.Paulo
3
N.° 452.200 - Figa de Mapa _e
Abelha - Governo do Estado de Sã('
Paulo - classe 22 (corno marca genérica).
N.° 482.201 - Fig. de.. Mapa e
Abelha - Govarno do Estado de.Siio
Paulo - classe 21 - (como marca gea
na:Tical) •
N.° 482.202 - Fig. de Mapa e
Abelha - Governo do Estado de S'a-o
Paulo. - classe 20 (corno maraa
gen(rica).•
N.° 482.203 - Fig. de Mapa e
Abelha - Governo , do Estado da São
Paulo - classe 19 - - (corno marca
genérica).
•,•
.
.
• 482.1a)4 - Fig. de mapa e. abelha - Governo do Estado de São
Paulo - classe 18
(Como marca
gencrica)..
,
.
N', 482.208
.Fig. de mapa e abeGovôrno do- Estado: de 'São
. a).
-. classe . 44 - (Como mará
r ic
uPeanuel o
N9 482.20
Fig.•.de mapa c abeGoverno do Estado de São
lha
classe 43 - (Casal° marca
Paulo
• •'•
generica)
N. 482.210 . -a•- Fig. de-mapa c ab •r- •
Govèrso •do Estado . 'cle São'
lha '
•(Como' 'marca
Paulo. - classe • 42
.
•
generica) ,..
Estaco de' S;:o
lha, ,-....C'éverno•
Goi;èrno
l'2.. stado de• São
(Como 'Marca •
clasac 41
P.•-atica

generica.).•
Fie. ..demi:um c abe.N 9 iá2.212'
Governo • do' Estado 'de 'São
lha
c'..z.-sse 40- - (Cama , marca Paulo
1<;" 482.211..- Figa c'e rampa e, aisaaa

,, Gavêtro' • do. Estado da • São•• • 1,

_
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Paulo - classe 39
(Camo marca
gencrica) .
482.214 - Fig. de mapa c abe111,1 - Governo do Estado de São
Paulo - classe 38 (Como macra
generica ) .
NI 482.215 de mapa e abelha
,Governo do Estado de São
Paulo
classe 37 - (Como marca
generica)
N 9 482.216 Fig. de mapa• e abelha - Governo do Estado . de São
Paulo - classe 36 - (Como marca
gencrica) .
N 9 482,217 - Fig. •de mapa e abe• lha Governo • do Estado de São
Paulo - classe 35 - (Como marca
generica)
1\15 482.218 - Fig. de mapa cabelua Governo do Estado de São
Paulo - classe .34 - (Como marca
generica) .
N, 482.219 -7 Fig. de in‘pa e abelha - Govêrno do Estado de São
Paulo -- classe 50 (Como marca
generica) .
NI 482.220 - Fig. de mapa c abelha -* Governo do Estado de, São
Paulo - classe 49 - (Como marca
generica) .
NI 482.221 - Fig. de Inapa 'e. abelha - Governo do Estado de São
(Como niarca
Paulo -classe 48
generica) .
NI 482.222 -• Fig. de mapa e alielha - Governo do Estado 'de São
Paulo - classe 47 - (Como marca
generIca) .
N' 482.223 - Fig. de mapa g
de .São
lha - Governo do Estado de
Paulo - classe 46 .-- (Como marca
generica) .
N 9 482.224 Fig. de mapa 'e abelha -- Governo do Estado de São
Paulo - classe 45 - Corno marca
gencrica. - Retificações !crentes à
publicação do dia 15-3-1962.
-

Divisão Jurídica

.

EXPEDIENTE DO DIRETOR
Dia 21 de março de 1962.
Translerència e Alteração de Nome
de Titular de processos
Notificações: .
São convidados os requerentes abaixo mencionados a comparecerem a
êste Departamento a fim de efetuarem
o pagamento das taxas de transferência e alteração de nome dos mencionados processos:
Novaquimica Laboratórios S. A.
(pede para ser anotada nas marcas):
Ormina n9 134.318
Menagol n9 134.939
Glutiamin 119 140.838
Tónico Cristine n9 151.378
.Esolon n 9 180.686
Dozelin Beta n 9 184.269
Dozeneurin n9 193.222
Neo Helmitan n9 215.897
Dozelin Gel n9 231.225
Dozelin Beta Gol • n9 231.228
Novaqunnica IV 250.215
-Dozelin 11 5 256.756, as alterMes de
noinei - Anotem-se. .
'Shell Brasil S. A.. (Petróleo) (pede
'Pia ser anotada nas marcas:
Shell Dervoil 11 9 144.305
SilVer Shell n9 . 144.974
, Shell n9 145.891
Spirax. n9 147.958
-shelltOx n9'148.691
Eplizoto n 9 151.203
Epicure n 9 151.201
Elvira n9 152.149
Elvirrt n 9 152.150
Epikole 11 9 152.838
Calepon n 9 152.840
Epieure 119 152.839
Xislia n 9 154.293

Shell n9 154.574
Shell n9 151.675
' Shell ,n9 154.676
Shell /19 151.1r17
Emblemática n' 155.542
Shell n9 155.513
Shell n9 155.544
Shell n9 155.982
Dieselina n° 156.284 r""
Solarina 119 156.285
1
Shell n9 156.430
Shell 119 156.431
Shell n9 156.432
Shell n9.156.433
Shell 119 156.434
Shell 119 156.435
Shell 119 156.436
Aldrex xis 159.060
Dielcirex n9 159.061
Celconus n9 159.062 •
Coniva n9 159.063
Conus n9 159.064
Rayconus n9,159.065
Synconus n 9 159.563
Shellsol n9 159.625
Shell fl9 159.662
Shell n9.161.158
Conus n: 161.162
Rêyconus n9 161.163
Synconus n 9 161.164
Coniva n9 161.243
Triona' n9 162,440
Arbocida n9 162.600
Ca1epon n9 163.903
Fenex n 9 164.289 .
Resitox n9 166.714
Celconus nT•170.236
Shell n9 170.482
Citrano 119 178.126.
T C T n9 181.773
Dentax n9 182.069
Terolas n9 182.070 as alterações de
nome) - Anotem-se as alterações de
nome tendo eia vista o Decreto número 51.137.
Shell Brasil S.A. (Petroleo) .(pede
para ser atol mia nas marcas:.
Colastak n. 132.071.
.
Colaseure it. 182.1172.
•
silo:1 it . 171.789 (insignia).
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Exiancias:
Cluett Peabody S, Co. Inc. (no pc.
dido de contraio exploração na 111a rCa
Salli:01' 1
. 1.éd J1. 235.518) - Satisfaça
exfgenebt.
Pirelli S.A. Cia. Industrial Brasileira (no pedido de einitrato de
pifa:ação na marca l'irelli ii.196.41"fh)
- Apresente eliebe.
Noticiário
Oposição

Ernesto Rothschild.S.A. Indústria e
Comércio - .oposição ao termo numero • 119.158 modelo industrial de
Duarte Bailia .Ennes.
Reti[icações

•

Térino: .95.625 - Privilégio de in.
venção . para: ç.Vidro Silico • alcalino
calico _ suas aplicações. - Requerente: Socteté Anonyme cies Manufactures des Glaces et •- Prodtsits' Chimigues de Saint - Gobain, Chatiffy
k) • Girey - Pontos publicados em 2.1,
•
de novembro de 1961.
abaixo
mencionados
Ficam os pontos
retificados .por tetem said? com
incorreções no Boletim do (lia clezenope de março de 1962

do despacho que deferiu o terno
mero 309.925 marca Flamex de Flamet
Indústria c. Comércio S.A.
Alonsantb Chemical - Recorrendo
cio despacho que deferitt o termo número 327.175 marca Monisan de Agro
Química Monitor • Limitada.
Tecelagem Santa Luzia S.A. correndo do despachei que indeferiu o
termo 327.270 marca Tecelagem Santa
Luzia S.A.
International Sim Co. - RecOrrendo do despacho que deferiu o termo
n° 331.560 marca Casa Standard clé
Equipamentos Técnicos Artigos para
Escritói. io Casa Standard Limitada.
. Construtora Cosmos Limitada - Recorrendo do despacho que deferiu o
tétano 342.560 nome comercial Kosmos
Engenharia S.A. de Kosmos Engenha- .
ria S.A.
S.A. Indústrias Reunidas. P. Matarazzo - Recorrendo do despacho
que indeferir: o termo 345.268 titulo
Eiffel Boutique.
Manifattura Pastore - Recorrendo do cirspacho que indeferiu o
térino 355.394 marca Ragno.
Mestra Máquinas para ' Estradas- So•
ciedade Anônima Indústria e Comércio - Recorrendo do despacho que
indeferiu o termo 357.119 marca Mestra.
Amancio Gomes da Silva (recorrendo do despacho que indeferiu o termo
358.034 marca Severa) .
Emilio Romani 5 Cia. S.A. (recorrendo do despacho - que deferiu o
termo 358.068 marca Indiana de Irmãos Malucelli 5 Cia. Ltda.)

Termos:
•
102.712 - Privilégio de invenção - Processo e dispositivo para o
estudo ,e a medida de característica dos
solos - Requerente: Louis Franstiois
Auguste Menard - Data depositaá,-i
eM 28 . de maio de .1958.
NI 103.01.3 - Privilégio de invenção - Aperfeiçoamentos em registros
Fábricas de Manteiga Sancor Coopecônicos,. para .torneiras, chuveiros e.
Unidas Limitada (recorrendo
81tell n. 171.229.
aquecedores elétricos - Requerente: rativas
do despacho que indeferiu O tèrrno a.*
Mien J1. 171.227.
Alvaro Coelho da Silva - Para et
Cala Sell
365.252 marca Sancor)
n. 182.073.
data depositada eia nove de junho
Embl a ina t iça ri. 134.198.
- Astor de Matos Carvalho (recor1958.
. -••
Lensitol ii. 134.206.
Lensitol n. 134.207.
N9 103.160 - Priléqio de' inven- rendo do despacho que indeferiu o
Teepol n: 135.301.
ção - Uni. aparelho respiratório de termo 365.457 marca NIultatnide)
T C P n. 185.853.
circuito aberto - Requerente: Otto
Oposições
185.771. •
Felts de La Roca.
Colaslak u. 185.797,
NI 103.202 - Privilégio . cle invenColnstal: n. 135.793.
Condoroil Tintas S.A. (oposição ao
Terolas ri. 185.799.
ção - Aperfeiçoamentos em ou relati- termo 517.740 marca Brasiplex classe
.
Aldrin a. 181.208.
vos a fechaduras para gavetas e simi- 16 de Maufal S.A, Importação e CoDieldrin a. 181.209/
lares - Requerente: Lulg1 Papaiz - mércio).
.Culaseure 11..185.889.
Data depositada em 17 de junho de
Laboratório Levrier Ltda: (oposição
Shell com • ICA /I. 189.599.
1958:
ao termo 514.191 marca Sayonara)".
8u p ers1u;11.- ti. 139.610.
The Nestle Co. Inc. (oposição ao
N9 103.928 - Privilégio de invenShell ii. 190.407.
Shell n. 190.408.
ção - Reservatório para sistema hi- termo' 515.870 marca Kerrenioça de
1CA ii. 190.411.
• dráulico - .Requerente: The 'Vale And Produtos Alimentícios Kerrenova L1.
Protelox il. 194.217.
Towne Manufactuiing Company - mitada) .
ElvIra . ri. 194.236.
Fica retificado o número dos pontos ' American Radiator 5 Standard .Sa.
Endrex a. 194.281.
Tiitary Corp (oposição ao Vamo mime,.
reivindicados para <rires».
Enchia n. 191.282.
to 517.229 marca Ideal classe 10 de
•
N° 104.805 - Privilégio de inven- Carlos Pinheiro Carvalho J
Sliell DiDesoline ti. 194.28,.
r. ) •
.Spramex ri. 194.287.
ção para: Processo de filtração para
'• .
Máquinas Agrícolas Poial 5 .A0
,Spraniex si. 191.767.
fluidos trabalhando. em circuito fechaTerolas n. 200.555.
do c dispositivos para a sua opera- (oposição ao termo 519.555 marca
Nycron classe 6 de S.A. Cotonificio
Miei! n. 200.893.
ção
Requerente: Gerard Fritsch.
Gávea) .
Slielllox n., 200.961."
. N9 105.362 - Privilégio de ' LuvenSingle.Shell ti. 201.371.
Indústria e Comércio Bertral Ltda.
ção Uni nôvo tipo de caçamba co- (oposição no térmo 519.264 marca
DoubleSlieli n. 201.372.
Triplo Sliell
letora, adaptável ao chassis de qual- Vanguard Classe 8 de Vatiguard Rea
201.373.
Colden Sliell n. 201.374.
quer -veiculo, para coleta, por. carga cording Society Inc.).
Colas n. 201.922.
manual, de 'materiais . de baixa densiCieiro Técnica Paulista Ltda. (opoDutrex a. 201.923.
dade - Requerente: Antônio Queriz sição ao termo 519.222 marca T 5 B
Shell a. '202.053.
do Amaral. •
clas;s‘ 8 de The '"Flicenas 5 Bett3 Co.),
•
Miei] il. 202.054.
Os pontos acima mencionados. foram
Sliell a. 202.055.
Feigenson S.A. Indústria • e . Coméra. 202.056.
Publicados em dezenove de março
cio. (oposição ao termo 517.658 tittdo
Sbellaraz a. 202.174. .;
1962 por terem saído com incorreções. Transistor Master Ltda. classes 5 - 8
- •
,
n. 202.525.
.
- 1 .0'.. . 11 - 17 - 33 - 53 de
Mie-1 1 1'-l;1 ir ti. 202.792.°
•
. RECURSOS'.
'T ransistor Master Ltda. ) .
.
/1.. 203.151:
1 Metalürgiea Rossi Ltda. (opo•liçãci
•
Sau gajol n. 2n1 .15n.
• José Mendes Batista e RisortO No- l ao tétano 517.800 marca Rosil classe
mexicall Ea:;!,.• il. 201.007.
nato - Recorrendo do despacho que 6 de :-Silvio *Rodrigues)
"Energilia, o. 201.309.
Cia. Empreendimentos e Adtninis.
Riablemalieii a. 201.653 , 'as altera- indeferiu • o Urino , 102.254 modelo • de
'
tração IBEC (oposição ao termo rt.1
ções de" nome).
s: - Aparelhos c Matefial 517.646 marca Crescinco ' classe :3 ' de
Anoie,iii-se as alterações de aeOrdo
ElétricO
com o dec. 51.137:
Limitada -- recorrendo i P-3nquímica S.A.). •
Z"'
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Recordati Laboratório , Farmacológico

S.q.A. (oposição 'ao tèrmo 518.795
marca Entcroveg classe: 3 de A. Siqueira Cl Cia. Ltda. )
',Iirnãos • Fraccaroli (.5 Cia. Ltda.
'(oposição ao ténno 519.259 ruarc7ç
Zyglo classe 1 de' Maghaflux Corp.) .
siço
ténno 5/7.360 marca
Inclutrias Gessy Lever S.A. (opocl=e 46 Hermanuy Indústria e
Co.nrcio Há: S.A.). •
irruar S.A. Comercial c AdtriiiVstradora (oposição ao térmo 518.332
marca joniar clzsse 40 de Jomar Re,
.
-presentações Selecionadas
Feigenson S.A. Indústria .e -CmtérCio (oposicrio térmo• 517.657 nome
comercial Transistor Master Ltda.).
&ela Editora e• Propaganda top:sstção 'ao ténno 488.351 marca Conat..a•
bana classe 49 de Cia. Paulista de
PapéiS e Artes .,C pá-ficas) .
Edniond Lohel--(oposiçSo ao t--i,nno
363.155 de Schenlabs Pharmaceuticais
•
Inc.) .
RocheSter Auto Importadora Ltda.
'(opósição ao térmo 517,427 marca
Rochfer classe . 6 de Indústrias Mecânicas Rochfer Ltda.) .
,Metalúrgica Estarnpex Ltda. (oposiçL'o ao térino 521.355 titulo Estamptee classes 1 até 11, -' 14 - 15 -1.7 até 20 - 26 33 - 39 40
até 49 de Estamparia e Beneficiammra
de Tecidos Estamptec Ltda.) . •
Mfgue/ Barbieri .(oposição ao tito.
521.352 tindo . Orban classe 4 até 50'
de Orban Organização Brasilrfra
• Imóveis c COnstruçõeS Ltda.).
Saturno Engenharia c Comércio Limitada (oposição no térmo 516.913
insígnia Saturno classes 16 41 de Orga•nização Saturno Ltda.) .
S.A. de Construções Eletromecânicas Saca Brasileira (oposição ao Urmo 517.299 Marca Sasr classe 8 de
Sylvib•Fiori) .
Fernando Alterio 'fr Ltda. (oposiç1lo ao térmo •522 ,.627 titulo Fábrica
de Balas e Caramelos São Luiz classe
41 de Waldernar Gonçalves Farias)
Tabajara Vidigal Leitão (oposição
• ao térmo 521.832 marca •Tabajara
classe 50 de Tabajara Ltda. ) •
Cia. de Cigarros, Souza Cruz (oposição .ao termo . 520.327 título Bar Res•
taurante e Mercearia Capril.. .
Cia. de CigarrOs Souza Cruz (oposição ao térino 520.617 titulo Restaurante Alvorada) .• Cia'. 'de Cigarros Souza Cruz . (opisição ao térino '522.954 titulo Bar e
Mercearia Primavera de Bar e Mar.'
'cearia- Primavera Ltda.
Cia. de Cigarros Souza Cruz 't" ,oposição ao térmo 521.885 título 'alar e
Lanches Eldorado) . •
Cia. de Cigarros Souza Cruz (oposição ao térmo 521.354 titulo Como- Cloro);
The United Wire Works Litnited
T(oposição ao tèrano 516.873 marca
• .Unicaster . de .The United Steel Com:'
anies Limitecl) . •
The United Wire Works Limitcd
r (oposição ao ténno 516.874 marca
Unicast).
Union . Carbide Corp (oposição ao
térino 519,435 noMe comercir.I Casa
Era c' le Material Elétrico Ltda.) .
- . Union Carbide Corp loperSição ao
taram 519,436 marca Evo. da Caso
Era. - de Material Elétrico Ltda.) .
Industrial Fanificadora S. A. tonaaiçáo ao têrrno. 363.4a8 marca PRVitapão classe 41 dc Panificadora Vil:raiá° Ltda.)
Marcello fiala.ssara & Cia. • (oposfçaio O marca Hemofarma 1*ra:o núMero 516,740).

•

•
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•
Ganeaal Electric Co. (oposição ao
Astur Turismo Lida. topasiç5o ao
t&mo 512.170 marca Astrotur classe Urmo 517.378 marca. Sterco),
General Electric Co. (oposição ao
50 de Astratur Turismo c Prassags.ns.
tarma '516.705 marca Gece classe 6)
Ltda).
São Paulo .Alparaatas S. A, topoAstur Turismo- Ltda. (oposiçãa ao
taram 512.163. de Aetrottw Tttrisano sição no térnio 521.789 marca - 800
classe 24).
e Passag ens Ltda ,)
São Paulo Alpargatas S. A. (opoDeauville Modas Ltraa. (opasição
sição ao têrmo 521.75a marca 127
• térato 509.991 marca Deuville).
Cooperativa Central de Latleinios clame 24) .
Empreza. S.. E. Se de Transportes
do Paraná Ltda. (opasição at) Ur•Urgentes de São Paulo Ltda. tonoino 322.725 ' marca Choemel).
Flaçalo Brasileira da Sisal S. A. siçãa e.o térmo 51/.359 inaígnia SEC
(oposição ao "termo al3.728 marca de .Ssrviços de E-atrelas e Compras
'Ltda.)
Fibrasa)) .
Fiação Brasileira de Sisal S a A, • Caaloa Pereira Indústrias Quimicas
(oposição ao tartno 513.748 maréa S. A. (oposição ao ta.rino 522.745 -•
marca Regia, classe 48 de Oficina
Filana S. A.) .•
.
Laia= tori Prado S A . opo.siçã3 São José Lida.
São Paulo Alpargatas S. A. ((moa
ao tarmo 492.926 'nuca, Complexo
aição
tèrmo 521.758 marca 660 Homeopático Almeida Paulo!.
Atallah
Indústria. 'e Comércio Leal de Sa- clasSe 24 da Textil Victor
bao Ltda. - toposição--ao:tés rino núa:e- S. A.),
Feigenson S/A Indústria e Comérro 520.393 marca Lirrçax classe , 45
de Folimax Indústria, e Comércio Li- cio - Opoaição iilirmo-• 519.544
marca Kit classe 8 de Caia TV Rádio
mitada) .
Couvea Filho & Cia reposição ao Kit Ltda.
Máquinas Agricolaa Rand S/A UI-mo 522.018 marca Vima; classe
42 de Vinhos de Chile S.' A. Vinca) Opoaição ao térma 519.570 amarca
Friaa orifico Cruzeiro S. A. (opori- Nycron . classe 21 de , S/A Cotonificio
elo ao ternio 520,146 marca Alvora- Gavea..
lqáquinas Agrícolas Rolai S/A da claase 41 de.' Panificadora AlvoraOposição ao termo 519.560 marca'
da Ltdaa .
&amieiros Lime; & Cia. • Ltdaa (opo- Nycron c:asse 11 de. SaA Cotonlficio
sição ao têrmo 521.944 tIttilo Tele Gavea.
Rádio de Telerádio • Ltda.).
Andenson Clayton. &. Cia. Lida.
Cia. União Ces Refinatiores Açú- __ Oposição ao Vermo 519.66a marca
car e - Café (aposição no térino nú- São . Luiz clasae 41 de Matadouro 'de
mero 520.901 marca Pilão de Ouro Suinos São Lida. Ltda). •
classe 41) .
Raffaele Antonio Tildai'
OposaAguas Sanitárias Super Gliaao de ção ao têrmo 520.327 titulo Bar Resta:São Faial° Ltda.- (oposição - ao •
taurante e Mercearia Capri
Cyro
mo 518.677" marca ,Eanysol classe 95 Sachar.
Lever. Brother Fort Sunlight
Cia. Acunniladores Presto Lite 'Granja Branca S. A. (onosição ao Oposição têrmo 519.198 marca
taram 517.672 marca G B classe 41 Mato' claase 47' de Auto Posto Made George,s Broemme)
pol Ltda. '
•
Laboratório Torres S. A. (oposição
Equipamentás Induslrials. :Elsa Liao taram 378.533 marra Urabil clas- mitada
Opoaição
têm°
519.529
se 3 de Laboratório Vita S. A.) .
Valsa .classe 11 de Valsa Co• S. A. Schonbrunn & Co. Inc. opo- marca
de Veículos S/A.
sição ao termo 513.0•17 Marca snra- mércio
Arruda Fiam; & Cia. Ltda.. rin da Raimundo Nonato Lemos).
Jean Patol.' Parlament. (oposição ao Oposição ao termo' 518.067 titulo
tarmo 519.779 marca Jota classe. 46 Hervanario Caboclo Arruda.
Cia. Industrial de Papel Pira y de Química Industrial de Produtos
Oposição ao têrrno 515.879 marca
Para Limpeza Joia Ltda.).
Essex productions Inc. (oposição Siar cIrsse 38 de Herbert Mayer &
ao têm° 518.438 marca" Reprise - Cia. Ltda.
.•
Leão Junior
Cia... S/A -- Opoclasse E de Pawal Publicidade Fofosição ao térmo . 524.555 marca Pepito
gráfica Ltda.).
Compagnie Ladu.strieile de; Piles classe 4/.
••
Cia. - Brasileira de Charutos DanEleetriques CIPEL 'oposição 20' tirmo 521.410 titulo Citei Conatruções nernann - Oposição ao 'termo 517.937
Instalações' Técnicas de • Eletricidade classe 44 Marca Diplomata.
Cia. Brasileira de Charutos dan•Ltda.).
Compagnie Industrielle des Piles nemann •a- Oposição ao tênia° 517.934
Electiques CIPEL (oposição 'ao tir- marca Dom Pedro classe 44.
ano 521.414 marca. Citei Construções
Laboratórios Farmacêuticos Espa-sil
e Instalações Técnicos de Eletricida- S/A - Oposição ao têrmo 524.200
de Ltda./a
marca Avirose.
Humble Oii Refining. Co. ' (oposiLaboratórios Farmacêuticos Espasil
c5ra ao termo 516.932 marca Candi- S/A - Oposição ao termo 522.565
eiro classe •46 de Fábrica de vetas marca Panergol.
Oucheari Ltda.).
Fairbanks Morsa -ai";^ Co. - OpoThe DOW chemical co. (oposição sição ao têm° .517.457 marca Pulveao Varino 518.330 marca Sarantex - diesel "classe .2 de Edgard Flandoli.
alasse 36 de Malharia Sarantex LiAgfa Aktiengcsellschaft. ~aimitada) . '
•
vão ao têrmo 520.193 marca Printon
Frigorifico WiLson do Brasil S. A. classe 50 de Fotolit6 Printo Ltda.
(oposição oo têrmo 522.773 marca
Sena Comercial e Imobiliária S/A
Presidente • Wilson classe 41 de Bar
Oposi ção ao tarmo 519.347. marca
Lanches Presidente • Wilson Ltda.) . classe 16 de Cama Construções
Bebras Comércio e Participação E. Cama
•
A.. (oposiçao ao tênia° 522.036 marca e •Mao de Obra Ltda.
Usina • Açucareira de Calo. S.. A, Rebras. classe 14 de Ernat Becker).
Industrias Alimenticias Cerlos de Oposição zo . térmo 519.825 nome - cáBritto S. A. Fábrica Peixe f oposi- marcial S/A. Industrias Zillo de S/A
Sa.A.
aão: ao térmo 517.641 marca' M B Indústrias
Oposiclasse 91
Estanislau dos
. acanto
. • -Manoel Freire da Silva
, ao. tèrino 455.772 marca Verdes
- "' •
Franco).
Mitihr. 2.ac..a.isa.e.41 de Carlos Eilezer de
• Lápis-J(311AM] Faber Latia. 'oposi- o
,
ção '"Ito tétano 517.643 marca. Apoio
Siam Beascan Gravações Comerclasse 50) .
^••
Cia. Produao,s Confianca
A: "- ciais , Saia - .0aosição .térmo núMarca- Editora . e Ora117.-:5
(oposição ao' termo 523.525). .
• Cia. Proa:Atos Confiança S.' A. * Musizal Balaio/ clasae 32 de
Gonçalves.
(oposição cio Larino 52-3.52G - mar- Carlaa
ca. Cornifuiça). ••
Sitaeo Belaaiii_,Gravaraits Comerco tLIrmo • miPrOdUtdS CO215.Ura
A -- ?!..als S/A -, cTosição eo ttk:Ino
E.27 1113:.-ca - clero 520.834 ratilca. Balaon' de • CarCOnfiança)
Gonaalves.
_cs S
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Stereo -Btl.-som Gravações Comera •
ciais S/A - Opo aição 20 térmo- nat.-mero 52.0.835 de Carlos SchusterachitZ •
Gonçalves marca Belsom.
Agua Sanitária Super Globo Ltda.
_a. Oposição ao terma 518.675 classe „
46 marca Detersol de Levar Brathers
Port Sunlight, Ltda.
Agua Sanitária Super Globo 'Ltda.
- Oposi ção tarmo 518.676 marca,
DearnosoI elasse 46 de Levar Brátheas
Port . Sunlight Lad. •
ua. Sanitária Super Gicbo Ltda. pcisição ao termo 518.674 marca
Supersõl classe aia de Levar Brother
Port Sun'inght 'Ltd.
•Sebastião Saldanha Marinho
(oposição ao tènno 522.772) • marca Diversões classe 32 de Edhora
Abril Limitada. •
Emissora de Televisão Continental S.O. 'Oposição ao térnio
502.645) _ marca TV9 classe 50 de
Bar e Lanches TV9 Limitada) ..
Sociedade Rádio Emissora Continental Limitada '(oposição ao tèrmo 387.055 marca Continental
classe 32 de Livraria Editora Continental Limitada) .
Sociedade Rádio Emissora Continental • Limitada (OpoSição a0,
tèrmo 507.989 marca Ultinta Noticia classe 32 de José Cândido de
'
Carvalho Filho) .
Sociedade Rádio Emissora Continental Limitada (oposição ao
tèrnio 507.480 marca Continental
clases 8 de Gravações Elétrica$
S.A.).
Sociedade de Moagens do Recife Limitada (oposição ao têrMo .. •
.517.503 marca Casa Guanabara.
•
classe 41) .
Mercearias Nacionais S.A. lopo- '
sição ao têrmo 513.692 marca Na-1'.
cional dá Nacional Importação e,
Exportaçao de Cereais Limitada'
classe 50).
Mercearias Nacionais S.A. (opo-:
tèrmo 516.029 marca
sição ao
Erci classe .50 Erci Escritório'
de Representações ConieN'iais e
Iinobiliário Limitada) .
Comércio de Louças Beirão S.A.
(oposicão ao. térroo 509.445 titulo ! '
Leão das Louças).
São Paulo Alpargatas S.A. (oposição a0 têrmo 522.170 marca Samba classe 36 de João Mavichian).
. • São Paulo Alpargatas S.A.. (oposição ao termcv.520.143 marca Tiveste cldsse 36 de José 'pintarei°
Neto)
Laticínios . Mococa S.A. (oposição ao tèrmo 519.705 marca Mococa , classe 41 de Valmir Diogepes
Pinheira).
Feigenson S.A. Indústria e Co- •
mércio (oposição ao têrmo 517.569
marca Materson classe 8 de Mas-.
terson Rádio e Televisão Limitada).
•
.Cerainica Sul Americana S.A.
(oposição ao têrmo 519.440 marca
Sul Americana clha.se 16 de Im0a ,
biliária Sul Americana Limitada).
Companhia 'Jardim Cafés Finos
e Produtos de Alimentação; (oposição ao térmo 518.471 marca Jardim classe 41 : de Antônio Almeida•CO. ntrales. • Automáticos Sermar. .
timitada , (oposição . 09 têrmo
519,695 marca Unipak classe 8.de
MinesOta
And Manufr.tu
ring Co.) .
. Wilerson S.A. Indústria e CoInércia (oposiçã.o no térmo 519.694
marca Wilson classe de The Eletric StOrag,e Eatery Co.) .
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(Seção ili)

iviarço de 1962 112.7

pontos publicados em 9 15 de' inaeço de 1962 - total de pontos Furanicos - requerente: Time Norwich
Pharnj.cal Company - houve .uma
de niarço de 1962 total de pontos 2. reinvindienclo - Dois.
N." 86.438 - modélo de utilidade ca de formula difícil de ser retificada,
N. o 104.087 modelo de utilidade
para "Nôvo modelo • de ventaro- para - Pistola Elétrica de Pintura - ficando o processo à disposição dos inlas" de 5ironnasa Suga pontos pu- eegnerente - Theodor - Krebs - Fo- teressados.
N. 98,640
privilégio de invenção
blicadoá em 9 de março de 1962 ram quatro o número de pontos reivinPreparação de resinas de permuta
.dicados
(pontos
,publicados
em
2
de
-estabelecido' em S. Paulo.
Anióneca - fracament, básicas. de 'CsN.° 104.289 privilégio de inven- março de 1962.
N." 86.999 - modelo de utilidade teres de Clorihidrina de Ácidos do tipo
ção Para "Processo e' aparelhagem
- requerente: Rolun Haas
para executar obras de • constru- - Novo e origina' modelo de Vassou- acrilico
Compatilly,
ra
requerente:
Deoclecio
Silveira
ção" de Erieb -Feldiner pontos pia7
N.' 95.315 - privilégio de invenblicados em 9 de março, de 1962 Barros e Dalisio Silveira Barros - Pon- ção:
Proceso de produzir novas ;infidos
depositado em 6 de *gosto de 1953. tos publicados em dois de março de de ácido
Ar:1-oxi-Acetico. - requeren1'L9 104.638 modêlo de utilidade 1962..." 88.241 - privilég'io
te: J. R. Geigy A. G. - h ouve t11123
N
de
invenção'
Pira "Ventarola com passatempo
- Aperfeiçoamentos nos cinzeiro troca de fórmulas dificil de ser ectifi-,
aistrológico" de IVIigue. 1 Melgarejo para.
tipo gaveta, ,particularmente dos cada ficando o processo à disposição
Guerrero pontos publicados em 9 do
usados em aeronaves - requerente: dos interessados.
Zle • março de 1962 -depositado em 28 Acre
N.". 104. 933 - privilégio de inven Comércio e Indústria de Apade agtisto de 1958. .
ção - Processo para a fabricação de
relhos
Niecániços
Ltda.
pontos
puN. o 104.738 privilégio de inveneia dois de março de 1962 'fica compostos da série de beta ção para "Novo processo de fabri- blicados
rdetif:cado o • local estabelecido para - - Natilideno - requerente para Bac:liscação de cartazes e expositores de Estado da .GUanabara
t-lie Anilin L Soda Fabril: Akeengesells.,
propaganda" - Clemar Estampa•
N." 100.607
para o pedido dePosi- chaft.
ria de Plásticos e Metais Limitada lado COMO MÁXiè10 de utilidade para
N. 106.128
privilégio de invennontos publicados em 9 de março argola c respectiva tampa de encaixe ção: Processo de fabricação de Sulfonil
de 1962 .total -de pontos 4.sob presSão para veoipientes cai geral -- - Uréias - reg ue ren te Farbweeke
N.° 104:364 modelo de utilidade requerente: Peter Muranyi - Pontos tioed. k t Aktiengesellschidt - Von m .
'para "Unia estamparia para fins
publicados em sete de março de 1962. !Welter Lucius f Burning -- Houve urna
culinários - de Comercial BottN." 106.468 - privilégio de inven- touca de formula . - a segunda- do pon• N. o 87.074 privilégio dó inven- mann -Utilidades Domésticas Lição
para - Câmbio sobressalente para to prinilivo, que hora se retifica
ção para Construção de Tetos mitada pontos publicados em 9 de
- - Na qual R 1 tem
de Gema A. G. Apparatebau Unçl março de 962 depositado em 8 de motonetas e outros - requerente: Pa- significado já dado..
nag:oti Georgis - Papadellis Stanzerei pontos publicados em 9 •agósto de 1958.
Termo a.° 92 979 - Priviiégio de
Pontos publ:codos em sete de fevereiro
de março de 1962 retifico o final
N. 0 106.047 privilégio de inven- de,1962
inverajiio- Processo para a • prepara
• do 1.° ponto: ... pelo fato que ção para "A p erfeiçoamentos em
ed ' rnerfinatios substituídos - Reos parafusos (3) se projetam atra- e,elfador rotativo" de André To- Retifi•cação dos pontos publicados cai ' co
mien:mie F. Ho/fitam/ La Roebe
vés de aberturas nos perfis cic sus- sello e Rino Natal Tosello pontos treze de março de 1962 por terem saldo Cie.
S.A. (F. Hoffmann tentação (5) e que se aparafusam Publicados em -9 de marçO de 1962
com incorreções
( he te Co. Aktiengesellscraft.
pelos mesmos de modo ajustável, retifico o final do 1. 0
Dato depositada paro treze de marponto:
os. perfis de sustentação por meio ceifador ser feito por -meio
Termos:
de duas
de 1957.
dé porcas (4) . Total de pontos polias ,cle correias múltiplas. Total .N." 89.599 - pr:vilégio de invenção çoHouve
uma troca de fórmula difí14.
.
de pontos 5.
para - . Processo Bioquitnico de desi- cil de ser retificado ficando o procesN.° 93.100 modelo de utilidade _N,.° 105.683 privilégio -de -inven- drogenação
de esteroides - requerente: so a disposição dos interessados.
para Nõvo modólo de sobretampa ção para "Uma tampa de fecha- Mercy 3 C".
Termo n. o 95.157 - PriviUgio de
Inc. - No ponto publie arruela de segurança regalável mento hermético para líquidos cado houve uma troca de fórmulas pu- invencrlo - Preparação de adipatos
pontos publicados em 9 de março' -voláteis" de Sociedade de Estudos blicadas, dificil de ser retificado, Pcon- halogenados - Requerente Rolim
de 1962 depositado em 19 de mit-_•co -Técnicos e Químicos de Aplicação do o processo á disposição dos inteees- I-faes Company - Houve irmo troca
de 195'7.
Setca Limitada pontos publicados sados.
de fórmulas difícil de ser retificado
N..° 94.655 modelo de utilidade em 9 de março de 1969.
N. 94.396 - para ."--• Pr;Vilegio de 'ficando 9 prozesso a disposi(filo doe
para "Nevo recipiente para 'transN.° 105.805 privilégio de inven- Invenção - Esteres complexos de áci- iilteressados.
portar alimentos e temperaturas ção -para "Processo 'de obter
água dos beta . fosfato-alfa, Beta -Lefinicamente
Ternso n.° 97.377 ---• Modelo de
baixas" de Kno Wum Chem pontos d
essalificada e desilificada For- Insaturados Monocarborcos -- reque- utilidade para - Nevo tipo de escapublicados era 9 de março de 1962. b enfabrielcen .Bayer Ak
- de BataafSch
e Petro- vo pua.? engraxar ((anatos - Requetiengesells- rente: N. V,
N. o 100.512 privilégio de inven- chaft poutbs p
leum Maãtschppij.
rente Renato Soltam.
ublicados
.
em
9
de
ção para "Distribiudor para, má- março de 1962.
N•" 94.647 privilég:o de invenção
O ponto publicado foi o enfie°.
quinas agrícolas" de . Sign:rui-1cl (N.° 107.785 modelo d.e utilidade - Processo para a fabricação e aplica1 - NOvo tipo de esceva para en•
Stol:land pontos. publicados em '9 para "Um iávo modelo cle suporte ção de amino-complexos dos sois metáde março de 1962 total de pontos p rotetor para chapas de veículos" licos dos ác i.clos poli-ditiocarbam'nicos graxar sapatos, constituído de madsira, metal, plástico ou de qualquer ou12.
de Indústrias Metálicas Silvestre para o combate ' dos animais daninhos. tro material apropriado para esta fl.
N. ° - 101.356 privilégio de itiven- Limitada
pontos p ublicados em O Requerente: Gcbruder - Borchers nulidade cm ciirea e
tamanho desejação • para "Aperfeiçoamentos na de 'março de 1962.QN.ldiengesellscha ft.
'construção de dispositivos de união
Fica retificado a data depositada para do, caracterizado pelo fato do ser
N.° 114.255 p rivilégio de invenapresentado num tubo longo hermetipor inversão -de forma" de Gerar- .ção de "Estabilizador interno para - Nove de janeiro de 1957.
camente fechado, o qual tem ubternado .Anglacla Domenech e Vicente foguetes militares" de 'Virgílio
N. 92.131 - privileçlo de invenção
Anglanda bomenech pontos . pu- .Cardoso Pina, pontos publicados - Processo de preparar •N- (5-Nitro- mente uma espiral colocada em sentido lerr,itudinal que girando, faz moblicados em-9 -de março de 1962.
2-Furii) Alcoilideno - 3 - Amaino
em 9 de março de 1962.
N. 0 102.354 modêlo de utilidade - N.° 114.365 privilégio de inven- 2 •--- Oxazolidonas - requerente: -The vimentar um embólo justaposto também no interior do tubo longo em
para :",N(Svo e original modêlo de ção para " Ap
erfeiçoamentos em Norwich Pharrnacal Company - data sentido tle vai e vem. Seguem-se os
• • arrinho de aterro" de Intercamde
jadepositada
'para
Vinte
e
nove
para bicicletas motocicletas
pontos de número dois e três.
- (rio Brasileiro Indústria e Comer- -selins
e motonetas", de Soares Produtos neiro de 1957 - houve também uma
-• elo Limitada pontos publicados de Borracha S.A...pontos publica- troca de fórmulas difícil de ser retifica- • Termo ri.° 9.7.019 - Modelo de
utilidade para - Ni'ivo tipo de deriu 9 de março de 1962 estabeleci- dos em 9 de março de 1962.
do, ficando o processo,,à disposição dos sandador
para cossinete e machos -' o em Pernambuco..
' N. o 114.508 privilégio de inven- interessados.
N.° 102.305 privilégio delnven- ção Para "Pneumático sem Câmara
N.° 92.413 - privilégio de invenção Requerente Myres Lima,
Os pontos publicados foram ,os anti•-ão para "Válvula .de +Conipensa-' de ar" de Elyo Paniago Vilela
- Processo de produzir zunidas hidro. pon- penadas do ãcido -2- N - Alcoil
,
gos.
•
•de ;Francisco Macedo Jreitosa/ (tos publicados em 9 de
, março de
1 - Nine° tipo , de desandador para
anítos publicados em 9' de março' 1962.
Piperid'uo
Mono •Carboxi1962 estabelecido oem Rio dc
AlcOil - Aleoil cossinete a mochos, constituído por
lico e Ácido - N
eeiro. •
Retificaçõel
- Pirrolidini - 'Mono
C.orboxilico, (a.;* peça única,. provida certrulie.cn• al.° 103.433 - privilégio de In- • Termos: •
- requerente: Aktiebolaget - Bofors te de uma calota de onde partem duas
enção para "Junta resiliente flan- Houve unia troca de fórmulas dificil hastes - urna fixa e outro móvel,. caracterizado- pelo 'fato da dita- coleta
cada"- de tClevite Harris Products N.° 94.405 - privilégio de invenção de ser retificado, ficando o. processo
ser-provida em sou fundo interno por
• inc. pontos publicados em 9- -de para - Coletores e Protetores de Café chspOsição dos interesados. •
-•
e otros, na Derrissa ou Colheita .- reN.° 96.090 - para privilégio de in- uma canaleta, cannlata esta, que tes.aaarço de 1962.
N: o '103.747 .privilégio de inven- querente - Dorval Soares-Pinheiro e wnção - 'Processo de preparação de •rxine num orifício" onde á encaixada
' ção para "Aperfeiçoamentos em Victor Balan - Pontos publicados em novos Ésteres de Piperichl - Dois - a ',peça o , ser traballinda.
Fin : lcaebinol -.requerente: Société der ,0s 'pontos acima mencinarafos, foou relativos a arpiradores de pó sete de Tevereiro - de 1962.
çam retificados - pot termo. soldn noa
N.° 79.018 - Aparelho Extintor de Usines Chim'quzs Rhône-Poulenc.
Ci1j0 motor vai disposto para traN
.
bOletins -do dia treze ele março de ,
97.457
privilégio
de
invenrequerente:
Minimax
Aktibalhar em duas velocidades dife- Incéndio versa).
Preparação de compostos Nitro- '2962 com incorreçóes
-156nt°3 'PublicAdOs .é111 ção
- rentes" de Aktiengelskabet FisteX. e.nfle.Oë11,":11drç
, I,

Milprint Comercial Limitada
(oposição ao termo 519.853 marca
Multiprint classe 28 de -Indústria
e Comércio Multiprint Limitada) .
Wylerson S.A. Indústria e Comércio (oposição ao termo 519.693
marca Wilson. classe -36 de The
Eletric Storage Baterny Co.).
Trol S.A. Indústria e Comércio
(oposição ao termo 519.701 marca
ImPretrol classe 46 . de Impetrol
Comércio e Indústria Limitada)-.
• Multimetal Comércio e Repte' scntações S.A. (oposição ao Verme 518.546 marca MM elase 11
de Tecidos M M Limitada).
Multhnetal Comercio e Representações S.A. toposiçãO ac Urino 518.540 marca M M classe 5
. de Tecidos M M Limitada) .
Forjas Nacionais S.A. Fornasa
(oposição ao termo 519.737 marca
Formacasa classe 16 de Fornecedora de Materiais Campinas S.A.
Formacasa).
,
Ret if icações

'

•

--aaS'ç.o.R..

12 Nielsen

•

•

o
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similares — Requerente -- Indús..tria9
RETIFICAÇÕES . DOS PONTOS
Travi, Grillo; Cassara LimiPUBLICADOS EM DESESSEIS DE
tada.
MARÇO DE 1962POR TEREM
SAIDO SOM INCORREÇÕES
Termo á° 70 .204 — . Privilégio ,de
invenção — Mariinete de Queda. —
Requerente — Ruhrtaler Gesenksclim:e(lerei F. W. Wengeler K. G: —
Fica retificado o local estabelecido —
Alemanha. •
Termo n" 73.569 — Para modêle
de utilidade — Dispositivo afiador de
facas. aplicivel a aparelhos liquidificadores. — Requerente. — Arrio Sociedade Anónima Indústria c Comércio.
Termo n" 76.023 — Modele; de utilidade _para Um , separador cie gema3
de ovos. — Requerente — José Antonio Moreira 'de Souza e Roberto Cru- Data •depositada para vinte e
seis de outubro de 1954. •
.
Termo • is' 91.605 —. Privilégio de
invenção para Processo de preparação
de, derivados solúveis - de epinocromo.
— Requerente — Gohei Tanabe el Co.
Ltd. — Depositada em oito de janciJ . O de 156. Pontos reivindicados
—.Cinco.
Termo n" 91.686 Privilégio de
invenção — .Aperfeiçoatnento em ou
relativo a cartas' envelopes de segurança cm relação ao conteúdo e a prova
de indevassabilidade por transparencia
— Requerente — Alexandre Gno.cchi.
— Depositada em ' 10 de janeiro de
1957.
Termo n° 92.598 Modde de utilidade para Um marcador de comando a clistãncia para quadra cie bola ao
cestei ou qualquer outra modalidade e
de esporte. — Requerente — Rodrigo
de Almeida Para data depositada
em vinte e oito .de janeiro de 1957 -Em São Paulo.
Termo n° 96.901 — Privilégio de
invenção — Um contator cletro-niaqntico Requerente — Bernardino de
Queiroz Guimarães — Local estabelecido — Estado de São Paulo.
Termo n" 96.944:
Privilég:o
invenção —..Nova máquina para cortar cabelo — Requerente . -- Angelo
Maestrello — Fica retificado o final
do primeiro ponto Como de praxe.
ilama haste central rosqueada de uma,
do9 referidos "clemento9..
N" 97.464 — Privilégio de invenção
Vasadeira APerteiçoada — Requerente — Marques Antunes Sociedade
Anónima Máquinas 'Agrícolas.
Termo TI° 98:121 — ,Modelo de utilidade -- Nevo tipo de prancheta com
Légua 4.T» provida de indicador de
distâncias — Requerente — José Prestes
Local estabelecido — Estada
•
•
de São Paulo.
Termo n° 98.984 — Privilégio de
Invenção — Processo para fabricação
de estruturas de canos compostos —
Requerente — Tabovit —
• Termo n° 103.101 Modelo de
utilidade N .3vó tipo de cabia de -engrenagens pára 'motores de combustão
interna — Requerente — Hetanidc!
Rosi— Data depositada .para oito .de
-•
maio de. 1958..
Termo ri° 106;182 Modelo d,
utilidade Uru álbum de fotografias duplas — Requerente — &ala Editora c
.Propaganda Limitada — Para 6 local
estabelecido— Estado da • Guanabara,
Termo n° 106.703 PriviIiyio cie
invenção Gabinete .cle,- refrigefador e
pfocsiso para éonfeeciona-10 •— Requerente — General Motors Corporation.
Termo n°'•107.265 — --Modelo de
utilidade para Nõ .vo.- modelo cle. .acondicionamento original para. marmelada,
Oisibada e 'outras massas corgenerts e

Privilégios de Invenção
T.P.Ii7k10 N." . 107 . 518
De . 20 de dezembro de 1958

TÉ,RM O N 108'. 379
ele C de fevereirei de 1959

Northon Indústria de Capotas e
Eátofamentos. para Veiculeis Ltda.
— São Paulo'.
:para
Privilégio de Invenção
— Ponteira para capota. de auto•
móveis.

Charles 1.3tzaré.. llantower —
Pontos -característicos'
São Paulo,„„,
Privilégio de Invenção para —
1. 0 Ponteira para capota de auNovo_ Cabide , para Gravidas.
tomóveis carac1erizado por • um
pino previsto em sentido práticael:jonfos. 1.:afacteris1iens
1.° Novo c'abide para gravatas,
caracterizado por ,ser eonstituido
por unia placa: vertical, na qual
são previstas salièneias em "U"
invertido, em , cada unia das quais
irlidula-se uni,. das extremidades
de unia .himina, por meio de uni
rasgo atravessado por um . pino,
sendo dila ^lâmina atravessada à
intervalos regulares por braços

mente transversal, na extremidade superior de uma pla•ca, mais
ou menos em meia lua, placa esta,
que apresenta uma reentrancia
superior. Segue o ponto 2:
•

• Tti:JUNIO N.° 107.582
De - 30 1 e dezembro de 1958

nlarço de 1962
colhida, eneostadit -contra a parede da irás . da cabine; apresentando esta. armação, i n feri orm entetrês travessões, dispostos transver-

saiu-lente, de dois doS quais pendem :irliculadamente commovil da
mento tio s'entido transverSa
dita armação, !lois pés que, quando a cama assume it posição t2
encostam no assoalho da
bine, sustentando e garantindo a
sua estabilidade em plano hori-

zontal. -- Segue o 1)0111)-.2.
TÉRMO N.o 109.717
de 13 de abril de 1959
Ieuela domei— Rio de Janeno
Pontos caTacteristicos da invencão cie "Disposição de ligações de
u mmulivoltimetro eletrônico para
fontes de tensão continua de alta
resistência interna" — (Privilégio
de Invenção' .

P012 ( os característicos
paralelos, fixos, cujas extremida- • "Uma cama refracta para euhi»es de caminhão" — 111odélo de . 1. 0 Disposição de ligações- de\
des sã') revira-1as para fqra.

-

1:0) total de 2 pontos.
TfiRMO NP 107.'",

de 5 de janeiro de 1959
Patente de lrodèlo de utilidade.
"Uni novo modelo de fecho para
Portas".
' Requerente: Qtto Felts de La
Roca.
Estado de São Paulo.
1.0 ) Um...novo modelo de. fêcho
para porta caracterizado por ser
constituídor de duas peças (1) e
(2) riiniples, sendo uma, (1), fig.
1, de material plástico ou outro,
na qual é 'incdustado o imã (2)
permanente. Um total de 3 pontos:
•

Utilidade.
Francisco Singjes Flório — Ribeirão Preto — .F.stadó de São
Paulo.
•Pontes Caracteristteçs

1.° Uma cama rctractil para cabines' de' caminhão, 0)11Sti luida

por unia armação retangular de
ferro tubular provida de molas
formando 'assim uni estrado, caracterizada por ser 'prêsa tal armação articuladamente no interior
e junto à - parede de trás da cabine
em altura mediana, por pinos, que
atravessando seus entestamentos
são prêsos às paredes laterais tia
cabine, ficando assim, quando re....•n•nn•nnnnn••n••0 ,•n•n.„

1,••••n

ACIONALIDA
LEI N.° 818- DE 18-9-49
II •

LEGISLAÇÃO POSTERIOF
DIVULGAÇÃO N. "X

Preço : Cr$ 20,00

A VENDA
,
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, .1
, Agência, : Ministério da Fazenda
1,atende-se a.,,peildos pelo Serviço de Reerabóláo Postal

uni milivoltimetro eletrônico para,/
fontes de tensão continua de alta
resistência interna, caracterizado
por .se constituir de dois estágios
com _acoplamento direto, sendo o
primeiro um estágio eletrométrico composto por dois triodos,
baixo coeficiente de amplificaçãb_
(18) em disposição "série compensada" funcionando em microcaracterísticas, Isto é, com tensão •
amidica abaixo do potencial, de
ionização do gás residual, corrente •
anódica reduzida, com filamento .
sub-alimentado e com polarização
de grade correspondendo ao po-tendei de grade livre, resultando
em corrente de grade inferior a •
lu-11 ampère com válvulas selecionadas (RCA 5.963 ou Ecc
82-12A471 porém com coeficiente
.de rejeição baixo, capaz de , medir 'tensõeõs provenientes de fontes de f.e.m. de alta resistência
interna pràticamente sem .débito
de eorrentea aplicável, por comeqiiêncím, ft medida eletrométriea
do p11, usando como transdutor
,um eletrodo indicador de vidro, e
o segundo estágio um circuito em
ponte (6SN7), com o instrumento ligado entre placas ' em série
•com uma resistência variável -que
ajusta a relação (delta E
delta
p1-1) — com atemperatura e em
paralelo com uma resistência variável que ajusta a calibração das .
escalas (mais 420 mV e o — 8 e
6 — 14 unidades de 'pH) selecionadas por uma chave inversora.' •
Um total de 4 pontos.
TÉRMO N. o 112.454
de 11' de agôsto de 1959
Metalúrgica do Levante Ltda. —•
•
São Paulo. '
Modelo de utilidade — para —•, _
novas disposições construtivas ex.!
válvulas para buzinas a ar.
• . ReirindicnçOes ,
1.0 — "Novas disposições com-,
trutivas e niválvulas para buzinas
a ar", caracterizada s.pelo fato de
se apresentar na -forma de corpo ,
tubular, por um dos topos-do qual
se encontra ligado conduto de as
conectado diretamente' a depósito, enquanto que pelo' lado oposto
penetra • baste ou pistão que em
sum extremidade interna apresenta a éle sólidàriamente disposto,
corpo de . tr°rracha ou similar: com, ,

,
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reitião delncnor diâmetro pela face ciosta e onde se assenta mola
espiral, sendo que, ainda, a referido pistão se apresenta acionado por alavanca ou por cordel a
ela ligado, enquanto que lateralmente o corpo tubular apresenta
em sua parte mediana ramificação ligada à buzina propriamente
d ita. Segue o ponto 2.
TÉRMO N. o 114.738
de 19 de outubro de•1960' •
Aurélio Mendes e Bomero Sampaio Filho — Estado . da Guanabara.
Modélo de Utilida.cle — para —
um aparêlho eletro mecânico rotador de ventiladores e aparelhos
anaiogos.
• 1• 0 — Aperfeiçoamentos em cmtos, caracterizados por compreenderem uma pequena lâmina alonpada - e ligeiramente recurvada,
-sendo lisa a 'sua face côncava 'e
apresentando em sua face convexa, saliências à. semelhança de
pinos, pouco alongadas e de formato qualquer. Um total de 3
nontos.
TÉRMO N.° 127.551
dc 7 de fevereiro de 1961
Eenedito Bcdin — São Paulo.
Modelo de utilidade — para —
nôvo.método de 'gravação e repro•
dução do som.
.

Pontas característicos
— O avo método ou processo de gravação Prevê um gravador dotado de' um ou mais microfones adicionais destinados .a

captar o som à distância de 14
metros mais ou menos da fonte
produtora de som, sem prejuízo

da gravação feita usualmente por
Ynicrofones colocados rv curta clistilricia da fonte produtora do som.
- "Nn total de 5 pontoS.

MIMO N.°127.552
de 7 de fevereiro de 1961
•Benedito Bedin —, São Paulo.
Modélo de utilidade — pára —
tiôvo estetoscópio.
Pontos característicos
.1.0 — O niivo estetoscópio é caràeterizado por compreende rdois
alto-falantes de ouvido, sustentados por duas hastes de. metal e
estas mantidas ern posição adequada por meio de uma mola, 'de
aço. Um total de 7 pontos.

OFICIAL.

anterior do calcado, estendendo.se para os lados, em trechos opostos, que
sendo esta tira paovida de reentrâncias
terminam' em extremidades inclinadas,'.
acanaladas verticais e paralelas entre
si.
Um total de 3 pontos.

(Seção Ilt)
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TÉRMO Ne 125.933
corpos laterais unidos por meio de
uma tampa de formato retangular,
De 11 ele janeiro de 1961
ocupando ditos corpos es partes lateRequerente: Zivi S. A.
Cutelos...
rais de dita mesa e deixando entre Pôrto
Alegre, Rio Grandedo Sul.
eles um espaço livre.
Pontos característicos de "Cabo
Segue-se o ponto 2.
para facas,' facões e similares-.
(Modelo Industrial).

TÊRMO N.° 125,759
•"••••
• TERMO N.° 99.25S
de 9 de janeiro de 1961 •
de 17 de dezembro de 1957
General Electric Company — EstaGeneral Electric Company — Esta- dos Unidos da América.
•'
dos Unidos da América.
• Ponto característico
Modólo
industrial
para:
"Um
gabiPontos característicos de rnodèlo in-Cabo
para facas, 'facões e similares,
nete
de
refrieeredor".
dustrial de; "Vaporizador".,
caracterizado por ser constituído por
um corpo trapezoldal cuja linha superior é reta c cujos lados estreitos
0(
j/
são oblíquos, sendo reto o lado que
7\-\
recebe a, lâmina e arredondado o
lado oposto, ao passo que a linha inferior é sinu,sa e sendo ainda que as
superfícies laterais compridas são
providas de uma parte central ligei•
ramente saliente que nasce no lado
estreito traseiro do cabo e que desaparco.: mais ou menos • na parte mediana • dêste, notando-se ainda que
ama das suprfícies laterais compridas se reviro para fora, alargando o
lado estreito que recebe a lâmina,
tudo substancialmente como decritr
e representado no desenho anexo.

(TrjA

1. 0 Vaporizador ou artigo semelhante caracterizado por um modelo
industrial desse artigo, conforme acima descrito e ilustrado nos desenhos
anexos, apresentando-se, visto lateralmente, e'Orbo sendo, verticalmente, cilíndrico e composto de tampa, corpo e
base; sendo a tampa dotada de: . a)
um prolongamento lateral onde se encen(ram 2 botões destinados ao contrõle de funcionamento do .vaporizador; b) uma saliência vertical em forma de cunha estendendo-se radicalmente a partir do centro para a periferia; c) uma reentrai/cie semi-circula:
em forma de um quarto de esfera na
parte oposta à dita cunha; d) caneluras verticais, regularmente espaçadas,
na parte circular de sua periferia; tende o corpo sua parte superior em forma . cúpula, fechada pela dita tampa,
e sendo o dito corpo dotado, em tida
sua extensão, de ranhuras circulares
horizontalniente espaçadas, exceto na
sua parte curva que interliga a parte
vertical com a horizontal; sendo a base dotada de 2 alças integralmente ligadas à mesma e espaçadas diametralmente entre si, tudo, substancialmente,
conformo mostrado e .descrito no presente relatório.
•

Pontos eãracteristicos

O que a requerente reivindica como
'nem° é:
e1.° Um gabinete de refrigerador ou
aparelho semelhante conforme acima
descrito e ilustrado caracterizado por
ser a parte fronteira dividida em quetrb seções' distintas, sendo a primeira
seção ou seção superior, constituída
por duas partes simétricas, a segunda
seção, mais estreita, sendo em baixo
relilvo formando listas horizontais, a
terceira seção constituída por duas
portas sineórricas de altura inferior à
dita primeira seção, e a quarta seção
sendo em baixo relevo formando o acabamento ornamental da parte inferior.

=MO N9 126.463
De 7 . de fevereiro de 1951

Nicala S.cardini — São Paulo..

Modelo Industrial — para — Uh.
dispositivo fixador de retrovisores,
part1cula1'men s2 de motonetas,
• •

19 uni dispositivo fixador de retiovisares, particularmente de motonetas, caracterizado por consistir mana
peça metálica maciça, sendo que sua
extremidade de contOrno é vasada
por uni furo circular, enquanto.;
ortra extremidade retangular é diametralmente fendida, cuja fenda trianguldr Um sua base no furo e seis
vértice na extremidade retangular da
TERMO N.° 125.760
;peça; esta peça é, também, vasoda
por um furo transversal .através • À
de 9 de janeiro de 1961
massa de sua parte retangular, no
General Electric Company — Esta- qual se introduz a haste do espelho
dos Unidos da América.
retrovisor, .recurvada e rosqueda ent
sua extremidade, a fins de permitir
- Pontos Característicos.
sua fixação por melo' de porcas. _Se.
Modélo Industrial de; "Fogão Por- gue o ponto 2.
tátil para exterior".
b que a
-eieindica cenei
TlUdO N' 126,736
'nóvo é:
TÊ.RMO , N.° 116.239
•
De 27 de dezembro de 196b
Tecitiart lit.portacão e Comére.o
de IS de janeiro de' 1960
mitadzi — São Paulo.
Caio Graccho Fernandes de Barras
, Pontos — Prego eorn cabeça perfu— Estado da Guanabara,
rada, Pixável por meio de Martelo
Modelo Industrial para — NO:o
a explosão — Modêlo4ndustrIal. ;1.
medeio de mesa-estante.

•

TÉRMO N. o 99.395/
de 23 de dezembro de 3957
Requerente: Fábrices Ger m ade
Lide. — São Paulo.
Modèlo industrial ,para: Nevo _moda() de preleção de calçados. •

••••
•

• I.° Um' fogão portátil pata tutetior
conforme acima descrito e ilustrado,
ri.41 , 103 caracteri.:ticos
caracterizado por um aparador de reso' raos em•aererísticos
pingos situado sôbre a ;gelha poste,
.1.0 NOvo moda) de. , prçteçiío de
.
1.0 :Nõvo modelo de mesa-estante, rior
calçcdos. caraettrizado por isr. , constiSegue:s* o ponto 2.
dOis
teúdo por uma tira disposta na parte carecterizdb por compreender
,
I

.

.
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,.

V' "Prego com cabeça perfurada,
flexível por meio de martelo à explosão", ,osrai;terizado por corpo cilindrico metál:co alongado, terminando numa de suas extremidades
em ponta cónica. 2 — alongada e dotado na outra extremidade de alargamento tronco-cônico 3, limitador da

penetração do prego, depois do que '
a base maior do 'tronco de côn.: se

projeta lerigitudinalmente contigorando cilindro 4 — tendo ha outra
extremidade outro cilindro co-axial ••
de maior diâmetro dotado de. furo
transversal ~ante e terminando em
chanfro obliqua. 7 — que configura .
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• TERMO N4 128.958gola .circular encerrada por 8
De :4 de maio 'de 1961
TERMO N.° 128.571
— de igual diâmetro do cilindro —
Da 3, de abril de 1961
de 4 de Março de 1961
De 17 de março de 1961
e que configura face extrema da ca.-.
beça cio prego. Segue-se õ ponto miCompanhia Industrial de Conservas'
Pier Luigi Bertolli — São Paulo.
•Antônio Bandoelcly e Eva I lori
mero. dois.
Alimentícias Cica — Estado da GuaSâo
Pauld.
nabara.
Muclêlo Industrial . para -- Navu taoModélo Industrial para "L•-• Uro itõvo
Modelo industiaal — para — Nava dèle de . ,garrafa,,
tipo de protetor para sapatos ein geral.
TERMO N9 127.677 •
inodélo de xecipiento para suco de
Trutas.
.
• •
de
15
de
março
de
1961
Elt,ronik Indústria e Comércio de
Artigos Eletrônicós Ltda.''
Estado da Guanabara,
Moelèlo Industrial — para — NOvo
'e original modelo de lanterna elé•
trica.l.

.•
1. 0 -,-- Nrivo tipo " de protetbr Para
sapatos em geral, feito de um c empêsto de tecido, plástico ou de qualquer
outro material apropriado em ec5r c tamanho desejados, caracterizado pelo
fato de o protetor prOpriamente dito,
apresentar o formato de um calçado,
convergindo iigeiramente para o lado
do calcanhar, com urnas arestas recurvadas projetando-se atê a parte inferior proVida de encaixe que se amolda
ao salto, tornando-se urna peça tinira,
para Proteger e embelezar o calçado.
Segue o ponto 2.

CG 1

Pons
característicos
W
MV° "MOCIé10 de recipiente para
SUCO r12frutas, caracterizado _ por
compreender inicialmente um trecho
cilíndrico principal, de • paredes fins,
abrangendo aproximadamente a aia:'de da altura do • recipiente, trecho
eatc separado inferiormente, por friio anelar contornante, de unia estreita faixa extrema, de diâmetro
suavemente ,decrescente, e cuja ,superficie, juntamente com a 4 fundo.
sendo inteiramente corrugada; e o
mesmo trecho cilíndrico principal
camtinuando-se superiormente segundo longo trecho suavemente troncocônico, separado, por estreito anel
cilíndrico. do gargalo do recipiente,
êste formado por. ttm curto pescoço
tronco-cônico, com borda livre engrossada' e de diâmetro ligeiramente
;largado; tudo substancialmente como
descrito e ilustrado nos desenhos
anexos. •

2•
Névo e original modelo -de
terna elétrica, caracterizada por ser
constituída de um corpo no sentido
longitudinal, possuindo os lados •achatadosè • ovalados em forma triamular,
distribuído Cm duas partes distintas.
A parte dianteira aonde se introduz
a lâmpada e o corpo ,própriamente
dito, em cuja parte tra.zeira exista
um pino de contato que pressiona
a pilha. Segue o 'ponto 2.
çrÉmmo 1,P? 127.889
'De 24 de março de 1961
Latsreano José Laidens — E.stado
da Gganabara.
MoOlo Industrial — para — Nova
form. ou configuração de aparelho
refrig4rador para rckescos.
•e

'ova forma lo. 0 'configuração de
, aparelho refrigerador para refrescos,caracterizado por 'consistir numa
xa délaase retangular, cujaz faces laterais% são providas' de aberturas retangulares protegidas por telas, , as
(Mais' Omitem- O- arejamento da
utidade de refrigeração nela instalada, ' enquanto, a face posterior é
fechada por uma chapa corrugnda.
jk base desta caixa prolongo-se -para
fora., formando uma prateleira provi..
da da uma chapa perfurada de esgo'tal/lento, destinada a suporte de do. pas-e coleta de Uri:tido eattravazado:
em que, na parte superior da caixa
- cata Montado um recipiente de pilato pu material transparente, assti-.
nitdoc, a conter o liquido; e em que.
4124, sob o mcipitnte e em direção
rtrateleira está instalada uma tor' 40.4 automática para abastecimento
dos
.
00 Pea. Bege • ponto L

• Pontos Caraeteri.ticos
•1. 0 NU° inodêlo de garrafa caracterizado por compreender utn trecho
principal, bojudo. hbrangenclo mais da
metade, da altura da garrafa, e que se
continua inferiormente portalargamento
anelar, (êste separado. por canaleto horizontal tontornante. de uma base pia-.
na circular,. também alargada, c por
outro lado, o mesmo trecho principal
sendo separado superiormente, por .fri• TERMO .N..° 128.949
so anelar saliente, de um longo pescoço
De de maio de 1961
cônico, de diãmetro gradativamente de'-•
•
crescente para • o al to, éste por sua vez
S. A. Indústrias Reunidas I'. Maseparado. por rativo friso anelar. de um iarazzo — São Paulo e filial no Estacurto terminal cilíndrico superior; tudo do da Guanabara.
substancialmente como descrito e ilusMOdélo Industrial para — NU() e
trado nos desenhos anexos.
original desenho ornamental para tecidos.

' TERMO N.° 1.28.919
De 4 de maiô de 1961
— Rio Grande do
• •Hauschild
Sul,
•
TERMO N.° 128.565
Modelo Industrial para , — Nevo e
•
De 13 de março de 1951
original formato , de • fécho para pasRequerente" — Kiyonti 'Kurio --- São tas, livros, agendas e similare,s.
Paulo.
Pontos; pára .— Original modelo de
Vaso Jardineira.

— -1\115vd "e original formato de
fedi° para pastas, livros, agendas e
similaresà, caracterizado pclo fato cle
apresentar a Semelhança de uru gancho
1. 0 — Original :modélo cl,e • vaso- retilíneo, como :o ilustrado no . desenhd
jardineira em que o vaso, , de formato anexo, fato que determina, no fecho, a
retangular, é Caracterizado ao -alto per existência de duas abas de atinalquer
um quadro cai formato de cal.ellho pla formato, .sendo uma delas. a mais certa
no, descendo' dos rebordos interaos do I (1), destina-se . a ficar,sobreposta à camesmo quadro, deixando margens: para 'pa do artigo no qual estiver aplicado
os quatro lados, para fora, as quatro e. a -outra (2). mais longa,. destina-se a
paredes do yaso, formando as mesmas ficar. embutida no 'artigo, e dele não se
?.arede's duas ondulações cada nina. pa- soltando - por possuir. nessa extremidara :dentro do fundo. até aos ' rebordos de, uma projeção."' 20 3 transversal, ; a
deste, que é. plano e dotado de um -ou' qual limitará o .seu deslocamento Para
mais furos paásantm. — Segue o pon- fora, no' ato de abrir o artigo no qual
• '
— Segue o ponto 2.
te. 2.
a
. A 3, I
. 1,J
•.t tia
. 'a •
1 *

.

7

•
• 1.0 — "Nóvo e' original desenho
namental para tecidos", em cilwes
contrastantes e vadadas, cara.cterizack
pbr -compreendes motivos representau,
do` xadrez bastante .grande, ,irregulax
•formado por listras -verticais e listras
horizontais; Tádas estas listras sZse
'muito 'irregula'res. recortadas, que
çant às vêzes com -um ponto fino e aca:
' bani com uma mancha grossa. As primeiras três verticais são bastante liai
tas, depois vão se distanciando de :til
mms.. e uma listra, fina, depois espaço
de 50 mms., e. três listras juntas, eapata
de 60 anuis., e -uma listra gFossa, espaço
de. 40 mins, e três listras batas. X.•
sentido , horizontal as -duas primeiras
listras são' largas mais ou menos
milímetros, com distância . -entre ela;
de 35 milimetros„ depois venk'xtum.,,
listra fina, espaço de 78 mins, urna hs
tra bera •fina,. 10 131111S. ;de .e.sPa;o: ma,
listra, grossa de .-30 aums., espaço .-de
mais., arma listra média, espaço de 3(,
mmS.„ e .duas listras bastanta Juntas.
nelas as listras .são estampadas en:
duas cõres sobre'postas chapadas cola
efeitos de "picot". Em cima das listras
e nos 'espaços livres
. . do -fundo 'existem
•
I,'

•
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contornados po,r pont*inhos, estampa- tando listras largas em três ciares didos em côr claia, e tôdas as estampas ferentes e chapadasa intercaladas t
descritas contornadas por filetes finos dispostas no sentido vertical, medindo
respectivamente 290. 288 e 290 mm.
em préto. As listras que intercalam são Estas listras são realizadas por .
usar, estampadas em uma Cor v:va cha- de listras finas de larguras diversas,
seis ceires .sôbre • fundo branco — Se- pada e ladeadas por duas outras de re- atingindo a mais larga, llmm. Estas
serva .do fundo. odo o conjunto estam- listas que foram as lis-tias principais
gue O ponto 2.
pado em seis córes sõhre fundo banco. são estampadas em uma côr, bem escura, com efeito da meio tom, o que
— Segue o ponto 2.
dá a impressão de mais côres em "deTER1.10 N. 90.234
gradée". Entre cada listra principal
De 30 de outubro de 1956
Observa-se .umas listras brancas de
TERMO N.9 128.951
reserva do fundo da peça na largara
AntônIa Mingane — São Paulo.
Da 4 de maio de 1961
aproximada de 5rnm., cada uma, toModélo Industrial para um vaso sadas, ,no entanto, no mesmo sentido
nita 7'10 infantil.
Novo e original desenho ornamen- vertical.
Conjunto realiza-do em sela
tal para tecidas — Desenho industrial côres sobrepostas
no fundo branco e
S. A. Indústrias Reunidas F. Ma- estampa coberta. Segue o ponto 2.
.
tarazzo — São Paulo e filial no Estada da Guanabara.
TERMO N. 128.9a3
De 4 de maio de 1961
S. A. Indterias Reunidas F. Mataram') — São Paulo e filial no Estado da Guanabara.
Desenho industrial para novo e original desenho ornamental pira tecidos.
manchas irregulares, cicie lershralt troncos e galhos si:cos de uma átv•y re, estampadas em qua • ro CÔCCa ontrastantes. sobrepo ,, tas coro efeitos de meiotolu. Todo o conjunto estampado em

4111- • L.M

)

C

•

Pontos Caracterislicos
Nova
forma ou configuração de
1.
vaso Sanitário Infantil, caracterizado
por ter na base a representação de
uma figura humana em virtude de
su p
o rtar dito va.so, cujos braços estilizados descem paralelamente formando um pedestal. Segue' o ponto 2.
—
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trastantes e variadas, caracterizado
por • compreender motivos representando listras fantasias, largas e estreitas, na' sent'do vertical, medindo
76nun. e 44in. respectivamente. As
listras más largas são formadas por
motivos grandes e pequenos, os primeiros, todos iguais divargindo apenas em relação às odres das estamdo funda. Estes motives, ligados no
sentido vertical, formam as listras
largas, que são intercaladas por outras mas estreita s, todas iguais,/ apre
sentando ligeira .difarença apenas no
cantem° dos motivts, listras que se
compõem de três outras, medindo a
tras mais estrelas. tadas iguais apresentando flamas isoluelas, uma sõbre
a outra, no sentida vertical. delineadas por filetas Pretas, manchas estampadas na c& secura e centro bran
co. O fundo de.s.tas listras é o meamo
obaeavado 11C S motivos grandes e que
entra também na confecção, das flores. Ambos os lados da listra central
são formados par listras de 17mm.
cada uma apresentando conjuntos de
duas floras, isoladas, estas estampas
bar cor Nava eentraetante. sôbre um
fundo da cor escura, com manchas
brancas ç filetes pretos em todos 0,s
sentidos e em sobaeposição. Todo .o
conjunto realizado em seis mires -aôbra tecido branca. Segue o ponto 2.

1. Nay ° e original desenho ornaTERMO NI) I2G, 955
mental paro tecides, em atires contrastantes e variadas, •caractertzado
De 4 de maio de 1961 ri
por compreender motivos representando listras verticais Irregulares e
SA Indubtrias Reunidas F. Mataintarcaladas a primeira das quais
razzo Sao Paulo e filial no Estado
mede mais ou menos 33 mins, a seda Cutiaia ba ra .
TERMO N.° 128.950
gunda 35 numa., a terceira 35 um. e
a quarta e a quinta 37mans., e a sexta
Descnbo Industrial para novo e
De 4 de maio de 1961
45mnis.. A primeira listra e estamoriginal desenho ornamental , para
pada
em
urna
côr
clara
chapada
com
tccidcs.
S. A. Indústrias Reunidas, F. Ma.s,cbrepasicão de duas côres, unia das
1. Novo ea original desenho ornatarazzo — São Paulo e filial no Es- quais é a,. côr mais clara das duas ou- mental para tecidos, em côres contado da Guanabara.
tras listras. Dentro de cada uma das trastantes e variadas, caracterizado
Desenho Industrial para — Novo e listras largas existe unia outra es- por campreender motivos formados de
original desenho ornamental para te- tenta, irregular, estampada em céu riscos e manchas irregulares que canpreta chapada que começa com lar- servam a direção- vertical e lembram
cidos,.
gura de imrn. e vae se alargar até trone3s . e galhos de árvores secas. Os
atingir 5inms., termin a do com 1rnm. troncos aão bastante .grossos em comA segunda, quarta e acata listras tão paração aos galhos muito finas que
brancas, de reserva do fundo da peça as vezes tomam posição diagonal lie a terceira é estampada em côr cla- gando um grupo de riscos o outro e
ra chapada com sobreposição • de ou- formando interessantes dasenhos. A
tra côr mais escura e filete grosso, maior parte das riscos é estampada
preto, no centro. A quinta listra é em uma côr clara, viva, chapada com
estampada na mffima côr clara da sobreposição de -outra cor média esterteira, com sobreposição de cOr cura, existindo ainda uma terceira
mais escura, que forma uni "degro- côr escura viva, que, as vezes, fica
ge:,r5z,22
dée", -tendo também a listra preta isolada ou separada das alemaia e oucentral.
Todo o coajunto estampado tras vezes cai. Ware alua.s delas, forwootwo,rawre.-~ano.remstr•Nowite...
t
„tmiltewassa
em aels côres, com efeitos de meios mando novo efeito de cores. Todo e
tons e . sobrepasição, no fundo bran- conjunto realizado em 3 mires sobre19
e original desenho orpostas no fundo branco, que aparece
I.° — "Névo e original desenho or- co. Segue o ponto 2.
entre os motivos principais em grau- namental para tecidos, em eõrea
namental para tecidos", em cdres condes manchas irregulares. Sue o contrastantes e variadas, earacteritrastantes e variadas, caracterizado por
zado por compreender motivos reponto 2.
TERMO N.9 128.952
presentando listras com estampas escompreender motivos representando lisDe
4
de
nulo
de
1961
tilizadas, dispostas no sentido vertitras dispostas no sentido vertical, meTERMO N. 128.954
cal, intercaladas e medindo umas,
S. A. Indústrias Reunidas F. Madindo de largura 40 mins.„iniarcaladas
De 4 de maio de 1961
• mais ou menos, 90 mm. e, outras,
por outras de 14, 19 e 14 nuns. A lis- tarazzo — São Paulo e filial no Es167,5 min, de largura. As listras mais a aa.
orn a mentada par de- tado da Guanobara.
tra mais larga é.
S. A. Indústrias Reundas F. Ma- estreitas apresentam estampas
forDesenho industrial para novo e • ori- taram) — São Paulo ,e filial no Es- naadas por 2 rosas e 4 fõlha.s •juJto
senhos que se ligam no sentido vertical, tendo uma estampa principal in- ginal desenho ornamental para te- tado da Guanabara: •
estil
ta
adas,
estampas
estas
d'
tan-:
Desenho industrial para novõ e ori- ciadas umas dá; outras, aproximada.;
tercalada por outras pequenas esrain- cidos.
ginal de,ser_ho ornamental para te- mente, 130 min, e neste espaço estãq'
pas. A estampa mais destacada aprecidos.
estampados grupos de quatro listras,
senta a forma retangular. mede 180
de 125 num, de oomprimeuto por 41
x 40 nuns., no centro da Qual existe uni
mm. de largura, cada urna, separada,
medalhão, também retanoular, contoruma da outra 5,4 mm. A disposição,
nado por motivos decorativos estampadas abares e dos grupos de Listras no'
dos em cdr clara. No centro do mesentido vertical, intercalando-se, fordalhão liá 11111.1 esfera, destacada por
nus a listra estra ga que se repete
um circulo de cór contrastante. e densempre do 'mesmo modo, divergIndoj
tro desta uma pequena fldr estilizada.
apenas, quanto ao feitio das nonas
• que apresentam ligeira diferença dek
.Na parte surrior. bem como na inuma para outra listra. A listra !ars,
ferior da esfera existem duas fldres
ga, isto é, a de 167.5 min. é formai-lar
pequenas muitn estilizadas c estampaapenas, por meio de riscos grossos 'è
das na mesma côr contrastaste do cirIrregulares dispostos PD1 (liag0.113'
culo. Nos quatro drt q ulos do, medadeixando aparecer nos intervalos q.
lhão saem peauenos desenho3. decora1. Novo e original desenho, ornafundo da Paça coberto por meio dei.
tivos e nas extremidades do motivo mentai para tecidos, tm córes con.
, "picota". Todo o conjunto realiza
principal duas 'estzmpas ornamentais. trastantes e varadas, caracterizado; .É. Novo e original -dosanha orna- em unia :cor .sõbre fundo branco.. —
Os motIvos que formam a listra são por compreender motivos repreaen-i mental para tecidos, em cores cor:- Segue o -ponto 2.

fr
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TRMO N 128.95d
•
De 4 de rindo de 1961 .
S/A Industrias Reunidas F. Matarazzo — São Paulo e, filial no Estado
da Guanabara.
Desenho industrial para —nOvo - e
original desenho ornamental para
tecidos.

D1,410 6F1C1AL (Seção 111)

Nlarc,...) de 19,32
.--

TÈnmo
entre todos, eistão 5 -japoneses, cada
129 .227
qual ccN, uma bandeira, e, na frente
De
16
de
maio
de 1961;
,
do grupo, uma casa; Ao lado uma
Benet Spinola Couto Fernandes.
tenda grande na frente da qual há
São Paulo ___
um grupo dê 10 japoneses com dois
Novo secador . de roupa para aparcavalos; uni homem segurando -três
escravos acorrentados; outro homem tamentm — Modola industrial.próximo a unia árvore, seguranda um
pássaro, e um me- nino correndo. Todos motivos descritos são executados
por meio de finíssimos filetes pretos,
alguns dêles em estampa de três cores," chapadas, bem claras. Todo o
conjunto realizado em quatro &ires
sobre fundo branco. Um total de 2
pontos.

racteriza - se por a região dianteira do seu assento ser projetada
para frente eai relação ao conjunto de apoio giratório inferior; as'
arestas superiores, dianteiras e Ia-.
tem-is do , assento são abauladas e •
a parede traseira do dito assento
é -inclinada em ângulo obtuso; noa
dois laterais contrapostos do as- sento estão . fixados dois rama
, horizontais em forma tubular ou
em hastes com secção desejada, os
quais se dobram para cinja; o ra'mo dianteiro inflete para cima em
esquadro, e o similar oposto em
ângulo agudo; nas extremidadea
superiores dos mesmos estão monTÉRMO NI 129.225
tados braços alongados, trapezóldes, com as extremidades dianDe 16 de maio de 1961
teiras, de 'menor largura; suas
arestas, inferiores são retas, e as
Pontos característicos
Benet Spinola Couto Fernandes.
,""mlt=GffEf"r"'""""Xl
superiores eoncordam em arco cirl
v
— Novo tipo de secador de rou- cular; nas -faces internas das poNovo tipo de aro para coador papa para apartamento, constituído de " siçoes
ra modêlo• industrial.
• ""
trazeiras de ambos os brametal, plástico, alumínio ou .de qual- ços tem montado,
NOvo e original desenho 'oratravés de dois
quer outro material apropriado em
nailiental para tecidos, em efires.cun-f
cores e, tamanho desejado, caracteri- suportes horizontais, o enciisto,
Irastantes .e variadas, caracterizado
zado pelo fato das varetas o:: arame com secção horizontal suavemenpor compreender motivos representransversais -serem providos de pe- te recurvada e contôrnos quadratando listras em fantasia; intercalaquenas ande se eneaixab as argolas, do, cujas arestas superiores condaa e dispostas no sentido vertical,
o que possibilita prender maior vo- cordam em arco de circulo; a face
medindo 25 mm. de largura, separalume de roupa. Uni total de 2 pon- superior do encósto éplana e coa-.
das por -outras listras irregulares em
tos.
corda com as respectivas paredes
cor preta e bastante destacadas, inc
dianteiras e trazéiras em ângulo
medem 6 min. ziada uma. As listras
mais largas, ou sejam as de 25 Moi.
reto; por sua vez, a• parte inferior
TÉRIWO N.° 129.228
são divididas em seções iguais apredo assentb concorda com ambas
sentando, respectivamente, cores vias paredes dianteira e traseira, em
•
de
16
de
maio
de
1961
vas, médias .e escuras, chapadas, inarco circular; o encôsto, assento
tercaladas pela reserva * do fundo
Nome: Benet Spinola Couto Fer- e braços são revestidos em plástibranco, observando-se que as cores
nandes
è •
.
co .ou outros materiais desejados;,,
estampadas de- tal forma que,
Invento: Névo tipo de suporte o assento apoia-se em molejo, e
também no sentido horizontal, se
que poderá, ser adaptado em qual- êste por sua vez, é montado em
acham intercaladas pelas seções
quar panela ou caldeirão, para co- plataforma laminar. montada no
brancas" de fundo. Todo o conjunto
zimento em banho-maria — para tõpo de tubulação telescópica, asrealizado em eine() cores sobre fundo
Pontos coiacteristiCOS
sentada em pés quadruplos, gira— modelo industrial, •
branco. Segue o ponto 2.
— NOvo tipo de aro para coador,
tórios, sóbre rodízios; a parte inconstituido de metal, , plástico, maferior do ramo de cada pé, condeira ou de qualquer outro material
corda com a região central do
TERMO N v 128,957
nPro prado para "esta finalidade, em
apoio telescópico em suave curcores e tamanho' desejado, -caracteriDe 4 de maio de 1961
vatura; a face superior de cada
zado pelo fato do dito aro, possuir
ramo tem aresta em ângulo obtu:A Industrias Reunidas F, Mata- um dos prolongamentos, exatamente'
so dobrando-se na extremidade,
razzo- — São Paulo e filial no Estado no formato da letra T do nosso abeeni. cuja superfície inferior se disda Guanabara.
cedário. Uni total de 3 pontos.
põe o rodízio.
Desenho indostrial para novo e
original desenho ornamental para te-:
_

TÉRMO Ni 129.226
De 16 de Maio de 1961
Benet Spinola Couto Fernandes.
São Paulo — Capital.
Néiva -tipo de jarra para ser adaptado o coador de café para modélo
industrial.

Pontos característicos
1. 0 — Novo tipo de suporte para

TS-:RMO N.o 129.294
Depositada em: 19 de maio de
1961; •
Requerente: Oswaldo Colombo
— São Paulo. '
Pontos característicos de: .`-Nova
e original configuração em ca-

ser adaptado empanela ou caldeirão, para cozimento em banhomaria, constituído por ato de tamanho , desejado, provido de pés,
de formatos variáveis , caracterizado pelo fato de ser provido de
uma leve borda que se amolda. ao deira".
contórno do dito aro, ajustando-o
à parte interior do vasilhame,
mantendo em suspenso a fôrma
nele colocada, para cozimento em

banho-maria. Segue o ponto 2.

19
NU() 'e original desenho ornamental 'para tecidos, em atires contrastantes e variadas, ' caracterizado
por compreender motivos represantando motivos típicos japoneses, dl,ferentes e repetidos, sendo: o primeiro representando uma casa de chá
qÉde se destacam, no interior, figuras humanas e no lado externo apenas unia; o segundo motivo apresenta, na. fundo, três árvores, 8 pessoas,
unias das, quais segurando of cavalo
e, completando o motivo, unia lenda.
Pontos coracterislicos
Na terceira' estampa, nota-se um
— Novo tipo de jarra para ser
pagode com 7 japoneses em pé, dois
'ajoelhados ao lado de "uma escada, adaptado o 'coador de café, constituicada qual com uma sombrinha, e,Tdo da dê barro, alumínio, plástico, -loulado direito, uma arvoro e um cara- ça ou. de qualquer outro 'material em
manchí",o; o . quarto motivo , represei:- cores' de,:ejada, caracterizada pelo
ta uma colina, uru rio, e uni barco fato- de ser um corpo de formato cócom três japon.isas e uni :t apou:is; no• nico, com a borda , soperior intercepquinto motivo está uni casal 'e • urna tada por cortes' lige:rim:eine u.retanerlanea. com sombrinhas abertas, e, gula' es para . encaixe tio aro do coafinalmente, no sexto motivo, o maior dor. Uni total de" 3 pontos,

TÉRMO N.o 129.293
Depoàitada em: 19 de maio de
1961.
I•
•
Requerente: Oswaldo Colombo
— São Paulo.
Modelo Industrial para —
nova e original configuração em
poltrona giratória,

1.0 — "Nova e original configuração em cadeira", eardeteriza:-Se
por a região dianteira do seu assento ser projetada para frente em
relação ao conjunto de apoio inferior; as arestas superiores dianteiras e - laterais do assento são
abauladas e a parede traseira do
dito assento é inclinada em angulo obtuso; . o' assento apoias-se em
dois ramo sharizontais -paralelos,
formados de- tubos ou liastes com

secção desejada, e êste par de ramos inflete/1i e se prolonaam para
baiNo, compondo os pós, e em que
os dianteiros' Sb verticaiN,. e Os
1 , ." •-•• .-Nova ,e original config,u-, trazeirOâ inclinadOs para tras, em
ração em poltrona giratória", ca- ângulo' obtuso; da região- póstero.
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inferior . do assento elevam-se dois
ramos paralelos (tubos ou hastes
com a secção desejada) nos, quais
tem montado o encestdi, com secção horizontal suavemente recurvada e conternos quadrado, cujas
arestas superiores concordam em
arco de círculo; a face superior
do encôsto é plana e concorda com
as respectivas paredes dianteiras
e trazeiras, em ângulo reta; por
sua vez, a parte inferior do assento concorda com ambas as paredes dianteira e trazcira em
arco circular. Segue o ponto 2.
TERMO N.o 129.295
Depositada em: 19 de maio de
ReqUerente: Ostvalda Colombo
— São Paulo.
Pontos característicos de: "Nova
e originai configuração em poltrona".
e011,01
14 I

L
"Nova e original configu1.o_
ração em poltrona", caracteriza-

terna do, fundo, nas adjacências feito • de im tubo flexivel, tipo bisnina.
das duas arestas menores, apre- terminando em uma conexDo •cónica.
senta-se nos lados com pequena tendo •na extremidade uma espátula. —
largura (2) c, a: seguir dita pare- • Uni total de 2 pontos.
de é rebaixada (3), compondo respectivamente dois cantos de enTikRMO N.o 134.480
e/isto- ; a caixa é totalmente
aberta na parte superior, e os
de 28 de nove.inbro de 19b.2.
bordos de seus dois laterais maioModelo Industrial — para —
res dobram-se para fora, em esquadro, compondo frisos cai am- José Avelino Gonçalves Filho e
bos os 'lados; cada friso é hori- Américo de Oliveira Borges.
Local estabelecido: Rio de Jazontal (5) na quase totalidade do
seu comprimento, porém, eles in- neiro — Estado da Guanabara.
TÉRMO N.o 129.374
clinam-se nos seus extremos, para
de 23 de maio de 1961
baixo em ângulo, obtuso (6), coo-se com as duas paredes
Indústria e Comércio de Arte- neetand
menores da caixa; as faces inclifatos de Couro e Tecidos Mela.
nadas .dos frisos são mais largas
Inca• rt — Rio Grande do Sul.
(7); as duas paredes horizontais
.?./Iodélo Industrial — 'para — extremas dos frisos tem extremioriginal desenho ornamental para dades ein curvatura suave (8),
tecidos.
com furos no centro de suas paredes, nós quais são encaixados os
' eixos de suportes deslocáveis
transversais (0) ; os laterais destes
% na posição de uso apoiam-se em
cavidades (10) :praticadas nos frisos laterais; numa ou em ambas
: as faces menores inclinadas da
aa...aixa tem porta-etiquetas (11) e
'et
42o bordo superior de cada parede
1,enenor termina revirado (12) para, baixo e para fora; a parede interna da caixa possui ealiência
,longitudinal (13) reforça. Segue o
ponto 2.
1.0 — Um nevo dispositivo de
propaganda adaptável a postes
— "Original desenho ornaprovidos de placas indicativas de
mental para tecidos", caracteriza- TÉRMO N.0 129.373'
logradouros públicos, caracterizado pelo fato de se consubstanciar
de 23 de maio de 1961
do por compreender suportes dunuma formai estilizada originária
da letra "II", no qual as pernas • Indústria e' Comércio de Arte- plos de hastes metálicas, -fixados
verticaia,são dotadas de prolonga- fatos - de Couro e Tecidos Ltda. aos postes por meio • de braçadeiras, estabelecendo ângulos nas
mentos arredondados, de espessu- Inaart — Rio Grande do Sul.
confluências dos' logradouros, os
ra Xacriável: na perna da esquerModal° Industrial — para — quais mantendo as placas indicada, na parte superior (1) • o arredondamento é maior do que a original desenho ornamental para Uvas de logradouros, mantém logo abaixo, placas correspondentes
inferior (5) sendo êste arredon- tecidos.
as miais são destinadas à propadado para fora, enquanto aquêle
ganda, pela inserção de dizeres
O é para dentro; a perna e:la direirelativos à divulgação de produtos
ta é igual a da • esquerda; porém,
ou dos endereços das casas comerdisposta invertida, isto é, a parte
ciais dos logradouros indicados.
arredondada - maior (2) está na
Sapa
o ponto 2.
extremidade Inferior e a parte
{
menor está. na • superior (G) . Ambas as pernas sãoa ligadas por urna
TiSRMO N9 89.003
barra simples; de espessura uniforme, cortada perpendicularmenDe 5 de setembro de 1956
te por outra barra simples (3) e
- Pave.si C/ Cia. Lida.
.
(4) Um total -de 3 pontos. .
Modêlo pàra novo modélo de Apa-

la vr geio doar a ft:* vis doca d.e r, bebi

compresso:o ., nos 111011.1rCS a explosào
de dois trai
te : Silvio rira nd Corrêa e
Alberico Seiling.
In Motor a explosão tiè dois tempos, cara eteriza dvi pelo, fato do sistema dealbo ent ação e recue til ia era()
de cilindro consentir a eliminação da
espiras:to e da pre-com p ressã o do ar
;der vis o ca!tcr. — total . de 6
pon tos

se por a região dianteira do seu
assento ser projetada para frente
em relação ao conjunto de apoio
inferior: a:g- arestas superiores dianteiras e laterais do assento são
abauladas, e a parede trazeira do
dito assento é inclinada em ângulo obtuso; a face inferior do as.sento apoia-se eai dois ramos horizontais paralelos, formados de
tubos e hastes. com -sução desejada e este par de ramos infletem
•e sq prolongam para cima e para
baixo, compondo os pés, e em que
cs dianteiros são um pouco desviados da vertical, e os trazeiros bastante inclinados para trás em ângulo obtuso; nas extremidades superiores de ambos os ramos dos
TÉRIVIO N.o 129.29G
pés, são montados' os respectivos
de
19 de maio de 1961
a
braços; cada braao tem feitio
alongado, na forma . trapezoide, em
Oswalda Colombo — São Paulo.
que os extremos dianteiros são de
Modelo industrial — para
menor. largura; as arestas inferio- original
configuração em caixa
res são retas e as superiords con- empilhável
para peças.
cordam em arco circular; nas faces internas das posições trareiras de ambos os braeos tem montado, através , de ' dois segmentos,
do enee'asto e plana e concorda com
as respectivas paredes dianteiras
e lanzeiras em ângulo reto; por
ana vez,, a parte inferior 'do assento concorda com ambas as pa--'
ICCIC3 dianteiras ou trazeiras, em
arco circular. Um total de 2 liontoa —
MIMO N9 aa.03
18 de nanreo de-

l'o;ItoN ca rr etc 2. 1 si à.. is de:

— "Original configu -ação em

tente de Invenção
,caiaaempilhavel para peças", ca".l.pfr r feiron mento *yr s isl ema de racteriza-se por'faeu corpo serrélativamente.,alotaaado e suas paplitor n; a vi'“ ) e d.: r..;:nehimenlo
Wi."

.
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eln das rate
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redes lateral-, arrumem aeafe
a parede ex-

i3spflação ,. ' itt trapezoidal invertido;

rato rara banheiro.
1.0 — "original desenho ornamental - para tecidos", caracterizado pelo fato de .se consubstanciar
numa - -forma estilizada composta
de dois louros de orientação inclinada (1 e 2), cujos talos se cruzam (4) inferiormente, ficando
entre ditos loirros , em sentido vertical ascendente, três' círculos (3)
de diferente diâmetros, sendo que
o maior ocupa a Posição inferior
e o menor não ultrapassa, as extremidades dos louros descritos.
Um total de 3 pontos.
.

Rein vidiençaes •
TeRmo N.°- .93:197 .
-.De- 6 'de 'fevereiro . de 1957
• 1°) Niivo *iludi:10 de pando pára
caracterizado por uma cai.,.(a
Nome: Leunila Diteheff S.
. Paulo banhe:ri',
de embuta- ,

arred6nda, internamente,
— Capital.
-provida de uma Inoldura saliente c;rInvento: NtSvo aparelho . para
cular, ovalada ou , cliptica, cEsposta em
cação do líquido removedor da cuti- tkno da abertur da caixa, dita malcula
Moeglo • de utilidade.
dura-sendo plana ou em relèvo, c' dita
P`.. •ralitn' podendo ter a parede intetna
:Pontes Carecteri,s1 icos
inferior provida de ressaltos parale. - N6vO - 'tipo de aparelho para los e - , orifícios late'rali para eventtial
a3licaerio do, liquido removedor -da cut(- intnaduçrlo de uni travesstlo porta.rõlo
cuia, czracter:zado pelo • fato .'_de ser de 'papel: — Segue:o ponto 2.
'r

e'
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TERMO N'O '108.285
cados e os outros arrendodados, aa
TERMO N 9 95.362
passo que a, placa mebilica sbreposta•
De
30 de .janeiro de 1959
M. I. de 8 de junho de 1957
apresentar-se em' corôa, com projeção
Modelo
— para: Nós/e
Cristiano Van Ray — São Paulo. 'anterior, paralelamente A 'qual w acha modelo deIndustrial
tampa de _panela.
Novo tipo de Porta-Retrato eoat 'outra, dotada. na face. spuerior, em
Panex S.A. Indústria e Cm-arria
mensagem de Bêts Festas e outros — posições diantetralmente opostas, .de
S. Pau.lo.
Modelo Industrial.
. d duas acromas ou ressaltos áplicados.
.sendo que as placas metálicas. em forma de comas, providas . .de contatas
' corespondentes. tem sua abertura máxima determinada por cavaletes fixos
à 'placa isolante. — Uva total r'e 3
pontos.
--

Reinvidicações
Nôvo tipo de . Porta-Rettato
19)
com mensagem de Bóas Festas e outrost constituído de papelão, plástico,
altuatinio ou de c;ualquer outro material' apropriado para esta finalidade
era cõres e tamanho desejado, caracterizado pelo fato da moldura, isto é,
do prota-retrato ser moldado . no forSeoue o
mato de letras e outros.
palito .2.
•

TERMO N" 105.514
De 11 de. outubro de 1958
Empr¡.sa de Agua.; de São Lourenço
S.A. — Estado da Guanabara.
Modêlo Industrial para um incx1Z:10
original de 'Paliteiro.

TERMO N o 116.911
De 2 de outubro de 1959
-Título: "Original modelo de abridor-fechador de garrafas" — Modelo
industrial.
Requerente: — Técnico Mecanica
•
Bristan. Ltda." — São Paulo.

1 9 ) Um mod,-. /o original de Paliteiro, compeeniendo tuna e/Miniatura de
um vasilhame de vidro semelhante às
garrafas de água enlacrai natural
marca "São. Lourenço", caracterizado
por apresentar um gargidó aparentemente de enair diymetro e saliência
externa, no qual se adaptará, por
pressão, uma tempa original, constituída por um corpo externamente cilíndrico de matéria plástica ou outro
material adequado. tendo ao centro
CaracteríslicaS
um orifício por onde saem os palitos.
i e "Original modelo de abridorUm total de 2 pontos.
fechador de garrafas", que se • constitui de um corpo chapado de feitio
e disposições convencionais e caracTERMO lol° 108.02
terizado essencialmente pelo fato da
face superior dêste corpo, ter proje• De 23 de janeiro de 1959
tado em alto relèvo, portanto, de
Dunlop Rubber Company Lignited
forma saliente a alça abridora própriamente dita. cujos peolongamen- — Inglaterra.
•
tos internos adentram àquele c5epo
Desenho Industrial para_ novo moespa ça da e paralelamente. (Segue o délo de Rastro para pneumático.
ponto ne 2).

TERMO N ., 125.788
Da 10 de janeiro de '1961
Mcdélo ,Induetrial para: Nova e
original configuração ornamentai
aplicada a. lanternas elétricas.
Qualitas Indústria e Comércio de
Aparelhos Elétricos Ltda. — Capitai
do Estado de S. Paulo.
g

Reifin icações
1'+ Novo modelo de tampa de panela
de pressão, caracterizado pelo fato de
compreender:- no sentido do centro
para a periferia da tampa circular
uma saliência plana centralmente furada contornada por uns rebaixo anular que por sua .vez é circunscrito
por um anel plano que comporta
motivos representativos de coreias em
cada quadrante do dito anel plano,
tendo numa peça inteiriça, terminanReivindicações
do na periferia da tampa suavemente para baixo, formando o encaixe
lo 'Nova e Original configuração
da tampa. (Um total 'de 2 . pontos) . ornamental aplicadas a lanterna:,
elétricas", de corpo aproximadamente paralelepipédico, com arestas arTÉRmo No 117.331
redondadas, dotado. num dos topos.
de
lente semi-esférica, provida de reDe 30 de outubro 'de 1959
gião cilíndrica, pela qual .se ajuste
Atílio Fuser R: Cia. — São Paulo, ao referido corpo, sendo que, pele
Modelo Industrial — para: Novo lado oposto do mesmo, se adapta ume
tipo de automóvel para uso infantil. segunda peça, com linhas concordar..tes. com a - primeira, e aproximadamente em -17", dotada. lateralmente,
em faces opoetas. i de rebaleos paralelos. conformando o conjunto aproJOmadamente um 'todo elíptico, com
curvaturas mais acentuadas para c
lado' da parte, e, então, nas faces
de maior área se encontram, junto à
periferia. degraus:. ao passo que, nas
demais laterais, se encontram saliências longitudinais, uma delas com interruptor intercalado.. (Segue o pon1 9 NCro tipo at .atomúva para to 2).
uso infantil, que se caracteriza por
ser confeccionado em material termoplástico, dotado de rodas de borTERMO /O° 99..395
racha, impulsionado .por pedais do
tipo gira-brequim, ' com 'a parte laDe 23 de dezembro de 1957
teral reta li geiramente abaulada, tenFrancisco Rodrigues Matoso — São
do a parte frontal em forma elipsoidal com saias nas rodas posteriores,' Paulo.
com pequena elevação na. parte posModUlo Industrial para novo . etted,:,•
terior onde se situa o assento. (Se- lo de Gerador de Vapos
gue o ponto no 2).
. TÉRMO N 9 123.340
De 22 de julho de 1960
1VIodelo industrial.
Requerente: Indústria e Comércio
de peças para autos "Benpre" Ltda.
Título: "Original' modélo de tubo
revestido de rede plástica". — São
Paulo.

' TERMO N9 99.423
De 24 de dezembro de 1957
• mdústrias Brasileiras Eletrometalorglcas S.A. — Capital do Estado ' de
Modelo Industrial para Interruptor
São Paulo.
AUtomático Centritugo para partica
de % IVIory Elétrico Monofásico.

lki
:

• 1

• .45. :#, 4 ......

.

v.m.,

rArr ,,V,4.:11 4(Meld,

,
Interruptor
Automático
Ceotri19)
fugo par partida de Motor Elétrico
Monofásico, caraOterizado por a placa
losango, com os vertices agudos trunisolante ter a formula aproxitnada de

nos de plástico,- entretecidos • numa
verdadeira malha.' tendo de espuon
em espaço. um fio mais largo e de
Coloração dliferente, que de.screve Uma
espiral em volta do tubo, +Segue o
ponto 2e.
•

Pontos Carach:risticos
1°) Nõvo modêlo iastro pára
pneumático, caracterizar:o pelo lato de
compreender, no' sentido transversal do
pneumático, sér:es paraMas e igualmente, espaçadas de três linhas em
zigue.-zague, que "formem sulcos :delimitando zonas de -.1troura conStante
— Lbn total 'de 4 p.)no...o-a.

.
ts. • .

Características
le "Original modelo de tubo revestidO -de rede plástica", constituído
de tubo de :borracha ',flexivel, ou então de .plástico conveniente, 'caracterizado . -por . ter - um -revestimento exe
terno 'formadopOr üma. rêde de plástico, 'ou mais .precisamente, por uma
refle formada por fios chatos
. . e,, pia-

' 14F I G.2
-. Pontos Característicos
1°) Nôvo modêlo de gerador de
vapor, caracterizado por uma base e
lindrica2com leve chanfro em sua borda inferior, sendo que. acalire a base,
eleva-se o corpo do conjunto, ligado
à base por meio de duas paredes anelares chanfradas, consecutivas, a mais
larga das quais apresenta urna pluralidade de orificios dispostos em linha:
o corpo mencionado é encaixado, pelas suas bordas superiores, na , aba
'anelar sal:ente de uma tampa cilíndrica, que apresenta estreitamente superior. terrniikando em um pequeno degriu 1 mitaalor;dc.. uma superficle superior abaulada, .provida de peãneups
orificioa. que circudtun uns orifieoy ceatral maior. -- 'Segue o .ponto 2. - •„
•

e

•

(
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Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Judustrial. Da'clata . da piiblijaçãO cokéçCa
correr o prazo de GO dias para o defnirr.ento do pedido: 4 15Uralite êsse prazo poderão. aprèse-riarrauaa arCílç.O .;s ao liipartan tinto
Kaelonal da Propriedade lnriustrial aqueles que se 5111garcm prejudicados com a Concessão do registro requerido
1-ermo ri' 526.410, de 31-1-62
Representações Norte-Sul Limitada
- Estado da Guanabara

Termo n1 526.421, de 31-1-62
Laboratórios Jesus, Limitada
,..4nranhão

Termo n.° 526.431, de 1-2-1962
Bau, Sociedad Anonima
Espanha

Termo n.9 526.438, de 1-2-1962
Paulo Dias Cassiano
São R.11110

J

PRORROGAÇÃt;

TONOSOJ,

§r"

.Clas'se 3 .
Artigos na classe
. .
Termo ri' 526.411, de 31-1-62
Intercontinental Farinaceutica
Limitada
.
São Paulo

hAdet-iniusor
Indústria Brasileira
Classe 10 •
Artigos na classe'
Termo ri" 526.412, de 31-1-62 -Pcsgiterias y Secacieros de Bacalao de
Espãna S. A.
Espanha

derit

Llasse

I ndústria Brasileira

Artigos na classe

Classe 48
Artigos na classe
Termo n" 526.422, de 31-1-62
Laboratórios Jesus, Limitada
Maranhão

Termo ri." 526.439, de 1-2-1962
Vemag S.A. Veículos e MáqurAas
Agrícolas
São Paulo

Jesu eite

Indústria Brasileira,
Classe 48
• Artijos na classe
Termo h" 526.123, de 31-1-62
Raul Schwah
Cia.. Limitada
Bahia

Da Bahia-

"
'Classe 41
Artigos na classe
• Termo n'' 526.415, de 31-1-62
R ,,r c Restaurante Pigalle Limitada
•
Estado da Guanabara

ti-*rastleira
Classe 42
Artigos na' classe
Tèrrno n" -5-26.416, de 31:1-62
Bar e Restaurante ,Piga
lle Limitada
stado da Guanabara
Classe 43
Artigos na .classe
_
n" ,526.417, de 31-1-62
Bar e Restaurante Pigalle Limitada
'
Estado da Guanabara

Bar, Restaurante

E3oite Pigàlles
Classes:. 41
— 43
Titulo •
Termo n" 526.418, de .31.-1-62
Bar e Re:Itatirante Pigalle Limitada
EsiaJo da Guanabara

Bar e Restaurante
Pio n sie Ltda.
Nome Comercial

Para a Bahia

Classe 41
Azeites (Cernestiveis)
Termo ri.' 526.433, dc 1-2-1962
• Laticínios do Nordeste S.A,
Alagoas

•
i ndústria Brasileira

Termo n." 526.440, de 1-2-1962
"Discalbrús' bistribuidora Brasileira dJ
Calçados Ltda.
São Paulo

Classe 41

Para o Nordeste'',
Classe 27 .
Frase de Propaganda •
•••nnnn••-TermO n" 526.424, de 31-1-62
Correia de Araujo ei Moutinho
tada
Alines Gerais

Classes; 6, 7, li e 21
Artigos na classe

Laticinios F

Classe Z6
Artigos na classe

Tèrino n." 526.434, de 1-2-1962 -

Laticínios do Nordeste. S,A•
Alagoas

Termo n. 1 526.44l, de 1-2-1962
Instituto Pinheiros, Produtos'
Terapêuticos S.A.
.f3
São 'Paulo
á.

Laticirdos
do Nordeste S. 1N.;

Pouso do Chia
Classes: 33 — 41 — 42 — 43 Título
Termo n* 526.425, de 31-1-62
Laboratórios Blosintética S. A.
São Paulo
-

THIOPORANJ
INDUSTRIA BRASILEIRA'
Classe 3
.Artigos na classe
Termo n" 526 .428.. de 31-1-62
Alberto 13.irriaidon Guimarães Filho
Estado da Guanabara

AMOROSA
Classe 32
Artigos na classe
Termo IV 526.429, de 31-1-62
Guimarães Filho
Alberto Bal - ; Estado da Guanabara

A
•
FELICWADE
Clcue 32
Artigos na classe •

AJTA CONTRA A', ia
-b
;DOENÇA

Nome Comercial
Termo n." 526.435, de 1-2-1962
Laboratório Vila Ltda.
Guanabara

)I.
Classe 32
Programas de rádio e teievisáq
Termo n.9 526.442, de 1-2-1962
Svelt —' Indústria Eletrónica Ltda.
Sio Paulo
5

Classe 10
, PrOd
uto Odontológico•
Termo ri." 526.436, cie 1-2-196-2
Tecidos Ltda."
Guanabara

O Pintor

Risca Preços;1.

SVELT—INDUSTRIA

ÊiETRÔNICA LTDA.
Nome

Comercial

Termo n." . 526.443, de 1-2-1962
Comercial c Importadora "Szimar'"
Limitada
$ão Paulo

Classes: 8, 9, 11, 13, 14, 15, 23, 24,

30, 32, 34„35, 36, 37, 48 e 49
Tecidos e congêneres

14 A

"1"%1*-nto 11.9 526.437, de 1-2-1962
Tecuios Ltda."
Guanabara

Artigos na classe

stinzAma
Classes: 8 9. 11, 13, 14, 15, 23, 24,
30. 32. 34; 35. 36, 37. 48 .c 19
Tecidos e coryMercs

.

R

Classe

Tèrrno n," 526.414, de 1-2-1962
Darcy Cerda Mahn
São Paulo

,DARO-Y
Industr..5
Classe 36 .
Artigos na 11ZINSC •

4

r-

`
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Termos os. 526.445 ã 526.446, de
1-2-1961
Americano — Café
Comércio
S.A. Indústria , de
•
•••
São Paulo
•

D 0.>„
.
Industria Brasiaeira
SK

Classe 4/
Classe 42
Artigos na . classe

•

Termo n. 1 526.447, de 1-2-1962
Discalbras" Distribuiclbm Brasileira de,
• Calçados Ltda.
São Paulo
vM

t

AGI

r T, E xI .

Classe 36
Artigos na class4
,Termo n. 1 526.448, de .1-2-1962
'Wiscalbrzís" Distribuidora Brasileira
de Calçados Ltda.
• São Paulo

• •D
Industria Brasileira
Tétano n. 1 526.455, de 1-2-1962
Alsimar Rebello da Costa
Guanabara

•ti. A R I
•••••••••

LABORATÓRIO DE APERFEIGOAMENTO

K

1

L EX,

Classe 36
Artigos na classe

• Termo 33. 1 -526.449, de 1-2-1962 ,1
-Vem° S.A. Veículos e Maquinas
.
AgriColas
São Paulo

Classe 32
A:tigos na classe

Termo n." 526.450, de 1-2-1962
"Tmpire" — Indústria Nacional de
Rádio c Televisão S.A.
São Paulo

Classes: 32 e 33
Artigos na classe
. Termo n." 526.456, de 1-2-1962
Alsimat Rebello da Costa
, Guanabara

AR

Tèrmo n. 1 526.470, de 1-2-62 •
Simab S. A. Comércio e Indústria
Guanabara

Indústria Brasileira'
Classe 8
Classe 11
Artigos na classe'
Termo n. 4 526.465, de 1-2-1962
Peres Ferragens, e Ferramentas . Ltda.
Guanabara

I

Classes: 32 e 33
Artigos na classe.
Termo n. 1 526.437. de 1-2-1962
'Ricardo Fernandes Ribeiro
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 41
Ração para cães

Termo n. 1 526.172, de 1-2-62
Fam3ãcia Circular Ltda.
• Guanabara

FERES
Indústria Brasileira

Farmacia eprogária
CIRCULAR.

Classe 11
Artigos na classe

Titulo de Estabelecimento

Classes: 3 e 43

Termo n.' 526.466. de 1-2-1962
José Yoneji Zaki
• Guanabara

Termo n." 526.473. de 1-2-62
Confiança Transportadora Lt.:la.
Guanabara

4.

Ternio; n." 526.458. de 1-2-1962
Lapidação Diamante Guanabara Ltda.
Guanabara

otermico
Indústria Brasileira

Classe 33
Insígnia comercial

• Classe 8
Artigós na classe

Termo n." 526 ..174. de .1-2-62
Simão Dalmolin 6 Filhos
Rio Grande do Sul

Liariabara
Classe 13
Pedras preciosas

:Termo n. 9 526.451, de 1-2-1962
r Fábrica de Malas A:teca Ltda.
São •Paulo

Termo 33. 1 526.159. de 1-2-1962
Titan Engenharia c Arquitetura S .A.
Guanabara

Termo n." 526.467. de 1-2-1962
Munir Elias •
Guanabara

TItan,Engenharia

e Arquitetura

Classe 35
Artigos na classe
• 1.
ClaSses: 16, 25 e 33
Termo . n. 1 526.452, de .1-2-1962
Manu`ntura de Engradados de Ferra
Titia° cie Estabelecimento
• "IllE17 - Ltda.
_ Termo n.' 526.460„ de 1-2-1962
São Paulo
Titan Engenharia e Ergigietura S.A.
.
Guanabara
NI 'E P •

INO.

BRASILEIRA";
Classe 36

'Artigos na clases

1 ilreLa
Sim; o

Tèrmo n.' 526.468. de 1-2-1961
Indústria Quimiért Danúbio Ltda.
Guanabara

,.

M

Classe /5
Artigos

ÀR

Classe 52
Artigos na classe

na classe

'Indústria Brasileira
Classe 2
Artigos na clases

•

I

Pili!4(;(1

NO1,1n:110

ii0,JE: Cr$ 2,00

Fiktesi
ek

414.

„Classe 42

• Vinho tinto de
Termo - n. 1 - 526.175, de 1-2-62
Indústria, - Comércio e Cultura *Bancleirantes Ltda. .
Paraná

•

Indústria Brasileira.

Delrnolin e.

09,0.31 ttO Sato .*

Industria Brasileira

Classe II.
. Engradados de levo
Termo 33. 1 526.453.. de .1-2-1962
Ecljtóra c Encaeernarlorn "Formar"
.
Limitada
São Paulo

ndústria Brasileira
Classe 4
Artigos da classe

ESCOLA DE R ÁDID
E TELEVISÃO'

Nome Comercial

\‘AZTECA*.
Industria Brasileira

Artigos da classe

RADIO TÉCNICO

n ••••

"EDILPIRE"—IND.CST,4I,
NACIONAL DE .1:ADIO
TELEYISÃO S/A.\\: 1 I

Indústria Brasileira'
. Classe 31

Termos os: 526.163 526.454, de•
.1-2-1962
Construtora Travassos Fernanda Ltda.
Guanabara
•

ennel
Classes: ,6, 7,
e 21
Artigos, na classe'

Termo .n. 1 526.469, de 1-2-62
Intercal
Sociedade Intercãiubia
Mercantil Ltda.
Guanabara

Quando os Clubés
SE-DIVE-ÁTEM

ClaSse 16
, Artigos na classe

..;•11

t

Termo n.1 526.462, ' de 1-2-I962
Sylvio Mendonça ,Elaciel
Guanabara

Termo n.° 526.454, de 1-2-1962
— Distribuidora Industrial S,A.
Sã Paulo.

í

BANDDRANTES
:inclOstria Brasileira'

i
. Clitsr:e 4
1 1\...1ajoir;,1 de t;',da espécie. em br ,.i.) 91.1
parei./lInellt".• preparalt,3

