ESTADOS UN1D

1
SEÇÂO
ANO XX - N. 68
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE PATENTES
Dia 3 de abril de 1962
NOTIFICAÇÃO
Unia vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei número 4.048 de 29-12-61 e
mais dez dias - para eventuais
_ajuntadas de recursos, e do mesmo
não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerente abaixo mencionados a
comparecer a êste Departamento
a fim de efetuarem o pagamento
.da taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta
dias -- na forma do parágrafo
único do artigo 134 do Código de
' Propriedade Industrial.
FORAM DEFERIDOS OS SEGUINTES PEDIDOS DE PATENTES DE
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO EM
FACE DO LAUDO TÉCNICO
NP 63.116 - Bomba de engrenagem helicoidal com carcaça não
rígida levantada atrás - Societa
D'Exploration Des Brevets Moineau.
NP - 101.663 Arma sem recuo
para projétil empenado - Bela
John Edward Zettl.
NP 101.677 - Nôvo saearrolhas
Jacomo Bertoll.
N." 102.047 - Instalação de suspensão por fluido - General Motors Corp.
N.o 102.217 - Electrodio para
várias finalidades usado em processos .c lectroquímicos Siemens
& Halska Gesellschaft M. 13. H.
N." 103.496 -.
de alma
elást len
Romco
• N." 103.397
Aperfeiçoamentos
em prensa moldadera para material fundido - Otto Tanun
Brand ão.
N.o 104.247 - Nova espcinja para limpeza - Manufatura Nacional de Pláslicos S.
N." 104.951 - Engate a1ternall5 • 0 de rodas a eixo-motor -.dusf ria Japs LI da
N» 108.592 - RCOStrO de - fechalnrnto para paAsagens com um
corno da ved;!r:o de material comprilnivel com ela,tividade de borracha - Eriedr Oh Sluehbe.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
. INDUSTRIAL
N.° 107.411 - Aperfeiçoamentos em liquidificatiores - Eletro
Indústria Walita S. A.
N.o 110.523 - Aperfeiçoamentos
introduzido em cabos de cafeteiras, bules, chaleiras e similares Alumínio Fulgor S. A.
N.° 130.266 - Aperfeiçoamentos em interruptores de embutir
- Sylvio Mottola.
FORAM DEFERIDOS OS SEGUINTES PEDIDOS DE PATENTES DE
MODI?.L0 DE UTILIDADE EM
FACE DO LAUDO TÉCNICO
N.0 65.642 - Novo modèlo de
brinquedo - Metalúrgica Central
Limitada.
N.o 85.119 - Nova disposição em
abanadores para Café e outros •-•
Angelo Gazzotti.
FORAM INDEFERIDOS OS SEGUINTES PEDIDOS DE PATENTES DE PRIVILEGIO DE INVENÇÃO EM FACE DO LAUDO
. TÉCNICO
N.o- 72.680 - Processo para fabricação de cerveja - Luneburger
Kronenbrauele A. G.
N.° 74.741 - Nóvo tipo de máscara protetora - João Wiebe.
FORAM INDEFERIDOS OS SEGUINTES PEDIDOS DE MODELO
DE UTILIDADE EM FACE DO
LAUDO TÉCNICO
N.° 58.387 - Carburador queimador para fogareiro e outros Sousa & Fosco.
N.° 64.439 - Ralo e peneiras
embutida - Pinto & Schirrner Limitada.,
EXIGÈNCIAS
N.o, 54.855 - Francisco Passeri
- Satisfaça exigência.
N.° 62.641 - António Juan Mir,
Henrique Juan . Mir, Aldo Ferro
Pastor e Geralciô Ferro Pastor Satisfaça exigência..
N.o 63.188
Max Fueihrer Satisfaça exigência.
'N» 71.072
Adolfo Levit
Satisfaça exigência.
Societa 'Anônima
NP 71 ..682
(.3,' ,D; --a Satisfaça exigência.
NP 73.'731 - Rutilai Geraldo da
Satisfaça exigência.
Silva

N.o 73.447 - Osvaldo Consentini e Eliseu Laugênio - Satisfaça exigência.
N.° 78.062 - Almex Inc. - Satisfaça exigência,
N.0 79.965 - Robert Edouard
Vidor Jean MiOque •*-- Satisfaça
exigência.
N.0 81.463 - Grasso's Koninklijke Machinefabriken N. V, Satisfaça exigência.
N.o 84.103 - Eusta,ce S. Dunn
- Satisfaça exigência'.
N.o 88.020 - Paulo•Plechl e p ino Sizzl - Satisfaça exigência.
N.o 89.036 - Gilberto- Godinho
da Argollo Nobre - Satisfaça exigência.
N.o 39.441 - Rudolf .Majecen Satisfaça exigência.
N.° 90.097 Rederiaktiebolaget
Nordstjernan - Satisfaça exigência.
N.° 90.166 - Ernesto Marin° Satisfaça exigência.
•
NP 91.341 - Jayme Sbragia
Muniz - Satisfaça exigência.
N.° 91.596 - Sapdoz S. A. Satisfaça exigêncid".
NP 92.018 - Minnesota Mining
And Manufacturing Co. - Satisfaça exigência.
N.o 92.043 - José Pinto - Satisfaça exigência.
N.°. 93.606 - Kurt Peters - Satisfaça exigência.
N•0 94.163 - Bohme Fetichemie G. M. B. 1-1. - Satisfaça
exigência.
N.° 94.334 - Stauffer Chemical
Co. - Satisfaça exigência.
N.° 94.556 - Produtos Químicos
Guarany S. A. - Satisfaça exigência-.
N.o 95.427-.. Esthyl Corp. - Satisfaça exigência.
N.° • 97.243 - Cias Pfizer & Co.
*Satisfaça' exigência.
N.O 98.112 - Renzo Fini - Satisfaça exigência.
NP • 98.117 - Clovis Forreira
Sampaio - Satisfaça exigência.
N.° 98.132 - Paulo Straitsz Satisfaça exi,gencia.
N.° 93.209 -a-• Yosbimitu ImaSatisfamura e Olivio Zuanaci
.
ça exigência. ,
N.° 98.253 - Cia. Quinuca Rhodia Brasillera..- Satisfaça exigência,'

N.° 98.295 - Akticbolaget
da Maskiner - Satisfaça exigência.
N.° 98.453 - Franz Plasser
Ing. ' ,-`psef Theurer - Satisfaça
exigência.
N.° 98.813 - Leônidas Sampaio
dos Reis - Satisfaça exigência.
N.o 99.128 - Max Lowenteina
& Cia.
Satisfaça exigência.
N.° 98.824 - Luiz Paulo nanico
- Satisfaça Crxigôncia.
N.o 99.189 - Armando Terribili - Satisfaça exigência.
N.0 99.519 - Felix Viscarguena-,
ga Basaldua, - Satisfaça exigência.
N.0 100.523 .- American Steei
Eounclries - Satisfaça exigência.
N.o 100.532 - 'II. D. Hudson.
Manufacturing Co. -, Satisfaça
exigência,
N.0 100.864 - Luiz Alfredo Mendes de Andrade e Aloysio .Andra- Satisfaça exigência.
N.° 100.998 - Solvia Sociela
Anonyrne - Satisfaça exigência.
N.° 103.661 - Societe Anonymo
D'ExplOsifs et de Prodults Chimiques -a- Satisfaça exigência.
N.0 103.713 - Noi : ton Co - Satisfaça exigência.
N.° 104.134 - Indústria . e Comércio Sasazaki Ltda. - Satisfaça exigência.
• N.° 104.243 - Higa.shi
Chemical Co Ltda. - Satisfaça
exigência.
N.0 104.406 - Cledio Cordoville - Satisfaça exigência.
N.o 104.621 CIBA Sociétk
Anonyme - Satisfaça exigência,
N.° 104.632 - Vyzkummy A.
Zkusebni Letecky Ustav - Satisfaça exigência.
N.° 104.649 - The Britsh Drtoc
Houses Limited - Satisfaiç'a exiN.° 104.725 - Union Carbiclo
cari)
___ satisfaça exigência.
N.° 104.731 - Toyo Koat,su Industries Incorp - Satisfaça exi"N
ne.oia
- Fa rben f a briRen
Bayer 104.751
Akti en g eselischaft - Satisfaça exigência.
• N.o 104.753 - Farbenfabriken
Bayer AktiengeseYschaft - Satisfaça exigência.
Farbenfabrikert
NP 104.754
Satis-•
Bayer Akticngesellschalt
faça exigência.
) 104.766 - Ciba Société Ano.
Satisfaça exigência. •
nyNM'e
N.° 104.780 - Johannea Krus3
- Satisfaça exigência.
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As Repartições Públicas
deverão remeter o expédiente
destinado à publicação. nos
jornais, diáriamente,' até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão ta.r‘2-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seçãe, de Redação, das
9 às 17,30 horas, "no máximo
vté 72 horas após a saida dos
órgãos oficiais. •
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as' assinalaras poderse-ão tomar. , em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As , assinalaras vencidas
poderão ser suspénsas , sem
aviso prévio.
•
Para. facilitar aos assinantes
• a verificação do prazo de validade de suas assinaturas. na
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR-GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFEL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO

MURILO FERREIRA ALVES

MAURO MONTEIRO

DIÁRIO OFICIAL
SEÇÃO sli

Gaçie da publicidade. do •xpedI•nta do Departamento
Raciona/ de Propriedade Industrial do MInfatário
de for/Ostras

•

CogFarcIo

In pasto nas oficinae Co Deputar-cudo da Imprcns* Nacicnal
•

ASSINATURAS

BEPARTIOES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:•
Capital e Interior:.
600,00 Semestre .
Cr$450,00
Semestre . . . . Cr$
Cr$ 1.200,00 Ano
Ano
Cr$ 000.00
Exterior:
Exterior:
Cr$ t000:ho
Cr$ 1.300,00 Ano
Ano
parle supericir do .enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

continuidade no recebim'ento
dos jornais, cevem os assinantes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
mínima, de trinta (30) dias.

N. o 100.230 - Ciba Société Anonyme - Satisfaça exigência.
N.° 106.264 -- Chemische Werke Aktiengesellschaft - Satisfaça exigência.
N.° 106.399 - American Cyanamid Co - Satisfaça exigência.
N.° 106.405 Le Vitrex - Satisfaça exigência.
N.° 106.411 - Recorckati Laboratório Farmacológico S A• 7-Satisfaça exigência.
N.o 106.414 - Manabu Akashi
--e. Luiz Kenwichi Yukisaki e 'Masatoschl Kitsuta - Satisfaça exigência.
N. 0 106.425 - Tadeus Reich.stein
- Satisfaça exigência.
N.° 106.441
Ruson Laboratories Inc
Satisfaça' exigência.
N.° 106.745 - Uclaf - Satisfaça. exigência
N. 0 106.968 - Société Anonyme
des Manufacturesdes Giaces et
Produts Chimiques de Saint GoBayer Aktiengcsellschaft - Sa- bain Chauny & Cirey •- Satisfatisfaça exigência.
ça exigência.
N.° 105.934 - Kalle & Co Ak- N.o 107.039 - Société Induztiengeaellschaft - Satisfaça exi- trielle de Brevets et D'études SIgência.(
BE - Satisfaça exigência.
N.o 105.800 - Zinimer's Erben
N. o 107.085 - Algauer AlpenKG - Satisfaça exig§ncia.
• aillch A G '- Satisfaça exigência.
N.o 106.020 - Farbenfabriken
N. o 107.261 - Francisco MonBaycr Aktiengeseliscaft - Satis- tanhês - Satisfaça exigência. .
faça exigência.
.
N.° 118.250 - Richard Erich
N.° 106.022 - Farbenfabriken Gebhardt
r - Satisfaça exigenCia.
Eayer Aktiengesellschaft - SagaN.o 120.817 - Bendix do ' . Brafaeb. exigência.
N.° 106.024 - Farbenfabriken sil Equipamentos para .AutoveiBayer Aktiengesellschaft - Satia- culos S.P. - Satisfaça exigência.
faça exigência.
N.o 106.076 - Cano -Beba S PV/A NP t20.s:0 - Mercedes Garcia
de Della Baila, Arnolfo Emir Bolg- Satisfaça -exigência.
N.° 106.101 - Merck & Co Inc nesi e:Frank Fabricio Guilhermo
Savelli - Satisfaça exigência.
- Satisfaça exigência.
NP 123.723 - Edita DuschinsNP 106.104. - Les Usinea , de
ky - Satisfaça exigência_
- Satisfaça exigência.
N.° 125,769
P,echiney ComN.o 106.112 - Ciba Société AnO- Pagnie
• de Prodults Chimiques et
name
Satisfaça exigência.

Electrometallurgiques - Satisfaça exigência.
N.° 127.685 - Josef Usef Freisler e Sophie Zoya Freisler - Satisfaça exigência.
N.° 128.027 - Drumstick Inc Satisfaça exigência.
N.o 129.207 - Thomas Hedley
8r. Co Limited - Satisfaça exigência.
N.° 129.231 - International Mac
Gregor Organization IMGOSatisfaça exigência.
N.° 129.481 - AUtOmatie Sprinkler Corp of America - Satisfaça exigência.
N.° 129.650 - Tecnart Importação e Comércio Ltda. - Satisfaça exigência.
N. o 129.919 - Onni Vilho Virkkila - Satisfaça exigência.
N.° 129.920 - Onni Vilho Vikkila - Satisfaça exigência.
N.° 130.926 - Dalile Pereira
Szyszka - Satisfaça exigência.

N. o 104.783 - Minnesola Mining and Manufacturing Co Satisfaça exigência.
N. 0 104.818 - Ettore Manzoli111 - Satisfaça exigência.
N.° 104.914 - Farbenlabriken
Bayer Aktiengesellschaft - Satisiaaç exigência.
N. 0 104.922 - Commissariat a
L'Energie Atomique - Satisfaça
exigência.
N.o 104.942 - Syntex S.A. Satisfaça exigência. .
• N.° 104.952 - The National
Cash RegiSter CO - Satisfaça exigência.
Ciba Société AnoN.° 104.956
nyme - Satisfaça exigência.
J M :Caber Corp
NP 104.982
- Satisfaça exigência.
The Chemstrand
N.° 105.017
Corp - Satisfaça exigência.
N.° 105.038 •- American Cyanamid Co - Satisfaça exigência.
N.° '105.031 .- Fart; en f abriken

Divisão de Marcas

Abril de 1962
- As Repartições Públicasi,I
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e ás
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos ediçães dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato, da assinatura..
- O funcionário público fe-.deral, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar,
esta condip--io no alo da assinatura.
- O custo de cada exemplar •
atrasado dos órgãos oficiais
será; na venda' avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido.
a êste Departamento a fim, de eletuarem o pagamento da taxa final

concernente à exepedieão dos respectivos certificados dentro do prazo de
sessenta dias - na forma do parágrafo único do art. 134. da Código
da Propriedade Industrial.
FORAM REGISTRADOS OS SE• GUINTES PEDIDOS DE
MARCAS
149, 201.619 - Vironnolo - Classe
3 -.11 Laporab5rio Farmaceutico Internacional S.A. - Republicado.'
N9 346,55? - Panificadora Pa,raiso
Ltda - Calam 41 - Paraíso - Republicado.
N9 349.125 - B - Classe 5 Bimental S.A. Indústria e Comércio
- Republicado.
N. 363.13'l - Revista Paulista de
Bridge - Classe 32 - Paulo Morais
Austregesi/o - Republicado.
•
EXPEDIENTE DA SECA° DE
PESQUISAS

Dia '3 de abril de 1062
NOTIFicAÇA0

Uma vez decorrido o prazo de re-

curso previsto pelo art. 14, da Lei
n9 4.048, de 29 de dezembro de 1061
EXPEDIENTE DO DIRETOR
e mais dez dias - para eventuais
Dia 3 de abril de 1962
juntadas de. recursos, e do • mesmo
não se tendo válido nenhum interesDIVERSOS
sado, ficam notificados os requerenN. 369,135 - Timotéo Sabões tes abaixo Mencionados a compareNeto - A g uarda-se a decisão no cer. a êste Departamento a fim. -'de
termo n o 333.898, ora em grau de re- efetuarem o ;pagamento da tsva ficurso
nal concernente a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo
EXPEDIENTE DA' SECA° DE
de sessenta dias - na forma do paTRANSFERÊNCIA.
rágrafo ún:co do art. 134, do Coi:go
Dia 3 de abril de 1962

da Propriedade Industrial
?FORAM REGISTRADOS Os SE-

NOTIFICAÇA0)
GUINTES PEDIDOS DE
Uma vez d
' ecorrido o prazo; de ?ree 1
MARCAS
curso previsto peio art.- 14. da Lei
n9 4.018, de 29 de dezembro de '1961 NO 349.1641,- Esmalte de Colonia'
e mais dez dias - para eventtials - Classe 48 Studart S.A. - Inuntadas de recursos, e do mesmo dústria e Comércio.
não se tendo válido nenhum interesN9 358.374 - Jusiinor - Classe 21
sado, ficam notifica requeren- - -Auto Jualraar Ltda - ccan exclutes abaixo mencionados a comparecer são de frisas e grades.
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N 9 363.149 - Pravaz - Classe 4 Tween n.° 239.059 - Sorbo nú- 353.771 - Frutex Confiança nú- (2,,tn
Díuicreotntdeo
(p deBrasil S. A. In dastri tt
Piavas Recordati Laboratórios So- mero 247.742 as alterações de mero . 175.213 as alterações de
pata ser anotada tia
ciedade Anônima - Sem direito ao nome). - Anotem-se as altera- nome) - Anotem-sei as altera- marca Matalesrna termo 229.135 a
uso exclusivo do emblema da farmá- ções.
OU de nome.
alteração de nome) - Anote-se a alcia e dos dizeres puritas, sclentia e
Laboratório F. Pierre S. A.
Studart S. A. Indústria e Co- teração de nome.
ethica.
(Pede para ser anotada na marca mercio pede para ser anotada
Wingback Inc. (transferência para
N 9 381.260 - Parck Lana - Classe 42 - Euchanan Mckenzie 84 Co. Ph Ars /o Cal n. o 144,884 a al- na marca Decoionia termo 313.017 o seu nome da marca WingLack n.°
Ltd.
teração de nome) - Anote-se a alteração de nome) - Anote-se 233.686) - Anote-se a transferaneia.
a alteração.
a alteração de nome.
EXIGÊNCIAS
Comércio
e
Indústria
de
Rupas
Quimica
Médica
Farmacêutica
Wynlit Pharmareuticals Trust Peg.
N9 225.768 - Quimiatra Sociedade.
Arlônima. Produtos QUimicos e For- S. A. (transferência para o seu Mobartex S. A. (pede para ser (transferência para o seu nome das
anotada na alteração de nome marcas Cepegram a.° 239.961 - Vinome da marca Dinimagra.
mareuticos - Cumpra a exIgê.beia.
N9 264.166 - Instituto Parmoteta- mero 145.859
Anote-se
a na insignia Credi Barki termo tacoagol n.° 240.115) - Anotem se
pico Neovita S.A. - Cumpra a exi- transferência.
332.341 a alteração de nome) - as transferências.
, gência,
Cbarapion Papera Inc. (pede para
Camisaria Varca Ltda (trans- Anote-se a alteração de nome.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Macapa Indústria de Auto Peças ser anotada nas marcas Champion
terência para o seu nome do
PRORROGAÇOES
titulo Camisaria Varca número S. A. (pede para ser anotada nas Papers n.° 243.407 - Champioo a.°
149.074) - Anote-se a transfe- marcas Micapa termo 386.011 - 148.154 - Colorcast n.° 204.739 Dia 3 de abril dc 1952
Macapa termo 336.912 - Cada Ma- Kromekote n.° 247.998 as altera;Gel
rência.
DIVERSOS
de nome) - Anotem-se as alterações
NovaquimIca Laboratórios S. A. caco com o Seu Carro termo 386.916 de
nome.
N9 531.223 - Cio. Química Duas (transferência para o seu nome - Macapa termo 386.926 - as_alte.
Ancoras - Aguarda-se o prazo Hermanny S. A. Perfumaria to
rações de nome) - Anotem-se a$ alda
mrca
Glocodiona
n.°
151.373)
Republicado.
Cutelaria (pede para ser anotada na
terações de ',orna.
No 432.523 - The Sherwin Wil- - Anote-se a transferência.
Usinape Usinagens de Precisão marca Sabonete 33 perfumado até o
liams Company - Classe 1 - Kem
Ricardo Saio (trnsferêncla
Tono - Dê-se andamento coam re- para o seu nome da marca Ltda. (pede para ser anotada na nuir- fim n.° 244 304 a alteração do nogistro novo ficando o prazo a conter Oceania n.° 155.304) - Anote-se ca Usinape Usinagens de Precis5c me) - Anote-se a alteração.
desta data em diante. - Clichê PuLtda. termo 387.369 a alteração da
Cideopee Manufacturing Corp
blicado em 17 de dezembro de 1919. a transferêhcia.
W. & T. Avery Limlted trans- nome) - Anota-se a alteração da (transferência para o seu nome da
marca Emblemática n.° 245.333)
FORAM PRORROGADOS OS SE- ferência para o seu nome da nome.
A. Kirnball Co. .(transferência pa- Anote-se a transferência.
PUINTES PEDIDOS DE •
marca.
Avery
n.
o
164.405)
MARCAS
ra o seu nome das raarcas Kimball
Laboratórios Brunem: S. A. (peAnote-se a transferência.
tkrno 391.552 - Kl:tribal/ termo n.° de para ser anotada. na marca M 5
N9 531.265 - Sonho de ValsaDamo
S.
A.
rul,
e
com.
391.553
Kimball termo 391.554) p.° 246.324 a alteração de nome) Classe 43 - Indústrias de Chocolates
Export. e Import. (pede para su - Anotem-se as transferências.
Lacta S.A. - Republicado.
Anate-se a alteração de nome.
N9 531.383 - Licor de Banana - anotada na marca União número
3. B. Martins ta Filho Ltda. ( peQuímica Médica Formacaulica
- Indústrias de Chocolate Lacta So- 164.979 a alteração de nome) de
para ser :metida na marca Ótica
Ltda.
(transferência
para
o
seu
nonas
ciedade Anônima - Repoblizado.
Ante-se a alteração de nome.
da marca Sidercal termo 392.7531 - São Paulo 11. 0 246.664 a alteração da
N 9 531.603 - Licor do Sanada Indústria de abacOs Goldbeck Anote-se a transferência.
nome) - Anote_se a alteração de
Classe 42 - Destilaria Ipiranga Co.
mérclo e Indústria- Soctedado Anóni- S. A. (pede para ser anotada
C. B. 84 Cia. Brasileira de Extra- nome .
na marca Gladiador n.o 177.483 são (transferência para o seu norna
ma - Republicado.
Lareira Instituição a Serviço da
a alteração de nome) - Anote-se da marca $05 termo 393.1921 - Família (transferência para o seu noa alteração de nome.
me da marca Lareira n.° 247.745) -Anote-se a transferência.
Divisão Jurídica
Zapparoll Serena S. A. IndúsWzilrlernir Paula Freitas Santos e Anote-se a transferência.
Importadora Industrial Ertel Ltda.
tria e Comércio (pede para ser Antonio José Gonçalvea Moreira Lai
EXPEDIENTE DO DIRETOR
anotada nas marcas Pirodete nú- to (transferência para o seu Immo (pede : para ser anotada na marca Almero 113.634 - Frutiflora nú- da marca Superbal/ n.° 124.236 - vor n.° 247.849 a alteração de nome)
Dia 3 de abril de 1962
mero 159.702 - Foral número Superball n.° 44.331 - Superwald - Anote-se a alteração.,
J. B. Martins 85 Filho Ltda. -59.525 - Pireshiono n. o 207.946 n.° 183.537 Superwald ri.. •
Contrato de exploração de
patentes
as alterações de nome - Ano- 191.273 - Superwald n.° 197.880 (transferência• para o seu nome do
- G 18 rac7 199.150 - Superball titulo Ótica São Caetano n.° 254.1:13)
5. T. U. P. Sociedade Técnica tem-se as alterações de nome.
The D. P. Battery Co. Limited G 18 n.° 208.845 - Superball n" - Anote-se a transferência.
para a Utilização da Pretensão (transferência
Mead Johnaon Endochimica ludúspara o seu nome 241.543) - Anotem-se as transfe(Processos Freyssinet) S. A. da marca Tudor
Via Farmacêutica S. A. (pede para
rencias.
n.°
160.172)
(pede para ser anotada nas pa. Lakme Sociedad aAnonima 1ndua- ser anotada na marca Nitricidina n.°
tentes priv. invenção n.° 47.007 Anote-se a fransferência.
Iria! y Comercial (transferência pata 255.911 a alteração de nome) Cia.
Brasileira
de
Chocolates
- 23.946 - 51.092 o contrato de
o seu nome da marca. Turen número Anote-se a alteração de nome.
sua exploração) - Averbe-se os (transferência para o seu nome 128.858) a-- Anote-se a transferêaIndústria de Meias Titan S. A.
das
marcas
Aviação
termo
221.803
contratos de exploração.
axemische Fabrik von Hayden (pede para ser anotada na marca TiKri
Kri
termo
125.983)
• S. T. U. P. Sociedade Técnica
.
da.
tan n.° 258.353 'a alteração de nome)
para a Utilização da Pretensão Anotem-se as tran.sferênclas.
Aktiengesellschaft (transferência para - Anote-se a alteração.
13orbonite S. A. Indústria da o seu nome das marcas Gyneclorina
(Processos Freyssinet) S. A.
Torrefação Agulhas Negras Ltda.
(pede para ser anotada nas pa- Borracha (pede para ser ano- n.o 131.972 - Sulfoderm número (transferência para o seu nome ,cia
tada,
na
marca
É
va
termo
234.802
180.762) - Anotem-se as transferên- marca Café Agulhas Negras número
tentes priv‘. invenção n.° 49.040
- 49.831 - 49.921 - 50.249 - a alteração de nome) - Ano- das.
250.517) - Anote-se a transterenAugusto Fernandes Quadra (trans- da.
50.382 - 52.633 - 53.324 - tem-se a alteração de nome.
Laboratoires
du
Dr.
N.
G.
ferencia
para
o
seu
nome
das
roucas
53.969 o contrato de sua exploIfnber Warco Co. (transferência
ração - Averbem-se os conratos Payot Etablissement transfe- Farmosalix, n.° 147..357 - Farm°. para o seu nome das marca, II W
rência
para
o
seu
nome
da
marca
gin n.° 156.332 - Farrnoepax n.°
de exploração.
- 11 W n.° 258.619) Irradiet termo 270.179) - Ano- 177.074 - Glyciotan n.° 189.757 - 253.617
Anotem-se as transferências.
Tran sferên c ia e alteração de te-se a transferência.
Libvacina n.° 198.536 - Libicalcina
Rhein Chemie S. A. Comércio •
nome de titular de processos
Produtos Farmauticos Simes ra° 198.775 -a- Pulmogon n.° 214.328 Indústria de Produtos Químicos.
Farmoplex
n.°
219.793
FarraoNot:ficaties - São convidados do Brasil S. A. Wede para ser
(transferência para o seu nome da
os requerentes abaixo menciona- anotada nas marcas Verapan sedan n.° 223.722 - mal n.°.233..442 marca Evenal n.° 260.009) - Anodos a comparecerem a este De- têrmo 291.07 - Cardioregis têr- - Farmosais n.° 237.529) - Ano- te-se a transferência.
partamento a fim de efetuarem
mo 292.971 - Casil tèrmo 319.924 tem-se as transferêncais.
Bucka Spiero Comércio Indústria •
Bourjois Societe Anonyme (trans- Imp
pagamento da taxa de transfe- as alterações de nome) - a. Anoortação S. A. (transferência pe.
ferência
para
o
seu
nome
da
marca
rência e alteração dez nome dos tem-se as alterações dê nome., Apogge n.° 119.196) - Anote-se a UI O seu nome das marcas n Cometa n.•
157.429 - Cometa, n.° 193.913.
mencionados processos:
• Fundição de Ferro Maleável
Ardo Sposatti (t r ansferência para o
Bodegas y Vinedos, ' Giol So- Omega S. A. (pede para ser transferência.
S. A. Indústria 'O-.Comér- seu . 1301710
cledad Anonima ai, anotada . na marca Omega termo doWylerson
da marca Trapua nGmero
(pede para ser anotada'n•'S' marAnotease, a tratieferenComercial (pede para': Ser ano- 297.752 a'alteração de nome) - cas Wylerson fi.°' 228.079 2- cWyler, 157.489)
tada na marca Diamante
Anote-sea a alteração de nome. soa n.° 237.572 - Wylersoa n.°
Wakamoto S. A. • Produtos Quimimero 75.558 a alteoção a,de
Doces Confiança/ S. A. In- 237.573 - Wylerson n.° 237.574 nome) - Anote-se aaa1teração
dústria e Comércio (pede para ser Wylerson n.° 237:575 - • Wylersort cos e Farmacêuticos (pede para ser
.r
de nome,
anotada , rias marcas Licor Rhum a.° 237.839 -- : Wylerson n.° 231 4O anotada nas marcas Wakamotri núme- Walramoto n.° 169.327
' Atlas Chemical Industries Inc. Confia/10, termo 07.046 - Limão - WylersonlVi.° 237.841
Wyler- ro 166.083
Algivita n.° : 237.522 aa alterações
(pede para ser anatada Agis Confiança termo 358.509 - Tan-ma° 237.842: : 1-- Wyleason
de nome) , r-a. Anotem-se as alterações
marcas Darco n. o .144.527'
gerina, Confiança têrmo 358.54) 237.843 ---ía Wyleifiérit
Atlas n. o 13.626 - Atiai,númeal
a/Itaranpa ila. Confiança termo, alterações 'de itorii;)
ad'etr3
.
OW11-an
•_
ainal
Cor, struaão
162.117 - Span n. o 239.054 a:- 58.51I"9. L Içole' 'Confiança têrmo, alterações.
Coexco (transferência para o seu no-
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DIVERSOS
Irmãos Bruderer S. A. Fábrica de
Anote-se a transferência.
Tecidos Sensper Idem - Junto ao ter- Ouro o. 227.988 - Anotem-se.
' Perke, Davis 5 Company - No poPravaz Recordati Laboratórios S,
Indústria de: Palitos São João Ltda. mo 352.716 - Satisfaça exigência.
dido do apostila do registro número
A. (pede para ser anotada mas mar - Transferência para o seu nome do
Emproa Brasileira de Publicações 254.513 - Marca Clor Arsenox.
mas Angina Bismutho n.°..185.306 titulo Fábrica de Palitos Universal 31, Ltda. Embrape - Junto ao termo
N. 0 517.307 - Indústria e ComérIvIedical n.° 185.767 -e- Angieri- 2a0.135 - Anote-se a transferência. 386.103 - Satisfaça exigência.
cio Marques Ltda. - Aguarde-se
tu)! n.° 205.869 - Benzalkonium
Kodak Brasileira Comércio - e InN. 391.218 - Vencedora Ltda. - prazo.
Pravaz nae 205.872 - Angeritrol n.° detsttia Ltda. - Pede para ser anota- Satisfaça exigência.
N.° 5a5.046 - Rádio Excelsior
207.060 -e• as alterações de hornei da nas marcas Portra termo 91.340 Fábrica de Máquinas de Costura S.A. ---,Aguarde-se o prazo.
- Anotem-se as alterações de nome. Osiria termo 183.434 - Laborex ter- Renner Ltda. -. Junto, ao termo n.,
N.° 526.325 - Cia. MelhoramenLaboratórios Edison Bezerra S. A. mu 244.272 - Kodagraph termo .. 140.737 - Satisfaça exigência.
tos de São Paulo Indústrias de Papel
(pede para ser anotada nas marcas 253.862 as alterações de nome - AnoMirmesota Mining And Manufactu- - Aguarde-se o prazo.
Japecaroba n.° 185.510 - Edison n.° tem-se. .
sing Co - Junto as mercas 175.084
N.° 531.133 - 531.134
Shell Brasil S. A. Petróleo - Pe- -- a, 150.819 -- n. 152.663 n. 531.135_ - Cor! Leoni N. V, • • ••1•9
197.747 - Sangue Vita n.° 200.283
de
para
ser
anotada
na
marca
Emble- Purifarr Edison a.° 210.638 -157.363 - n. 171.013 - re • • • . Aguarde-se o prazo.
Toninfan Edison n.° 211.505 - Solta- mática termo 361.172 e alteração de 171.014 -- n. 174.254 -- n. 174.885
N.° 531.773 -531.774 çeo de Chlorhydro Phosprato de Cal nome - Anotem-se.
n. 190.563--- n. 191.296 -- n. 531.776 - 531.777 - Ibesa
Isauro Figueiredo - Transferência 195.943
Creozotado n.° 236.998 - Agrientex
n. 205.175 -o n. 209.490 tria Brasileira de Embalagens S.A.
n.° 249.264 as alterações de nome) para o seu nome da marca Novo Ho- - 11. 221.018-n. 223.022-n. - Aguarde prazo.
- Anotem-se as alterações de nome. rizonte termo 390.218 - Anote--se. 227.790 - n. 230.894 - n. 238.242
N.° 531.815 - Marcel Modas LiWalter Diab - Transferência pa- - n. 239.757 - n. 247.214
Eduardo Henrique Peçanha (transn. mitada - Aguarde o prazo.
la
u
seu
nome
da
marca
Mogiana
terferência para o seu nome da marca
248.213 - n 253.084 - Satisfaça
Orientador Comorcial e Industrial a.° mo 391.235 - Anote-se a transferên- as exigências.
FORAM PRORROGADOS OS
cia.
187.757) - Anote-se.
SEGUINTES PEDIDOS DE
J.
as
E.
Atkinson
Limited
Junto
Augusto de Abreu 8r. Filho (trame. • Homilia Bernardas da Rosa - a marca n. 156.991 - Satisfaça exiTiTULOS
ferência para o seu nome da marca a- ransferencia para o seu nome da mar- gência.
Patriota a.° 203.864) - Anote-se. ta O Rei das Borrachas termo ....
N.° 397.448 - Casa Yvette -a
Massa Falida de Confecções Três Ceasae $6 - De Eberienos 6 Cia. LiN. V. Philips Duphar (pede para 391.528 - Anote-se a transferência.
Feires
Ltdde'
Junto
a
marca
ser anotada• nas marcas Duphar ra°
Faiar Chemisch Pharmaeutische Famitada.
220.913 - Duvadilan n.° 227.829 _- brik G M 13 H a- Transferência para 89.956 - Satiafaça exigência.
N. 0 417.126 - Teixeira Barbosa
Antenor de Vivo - Junto o marca 6 Cia. Ltda. - Classe:e42 - Para
as alterações de nome).- Anotem se o seu nome das marcas Laboratórios
• Fher' S. A. termo 393.916 - Sulma- n. 129.764 - Satisfaça exigência.
as alterações.
Emblemática.
Manoel Maria Pereira - Junto a
N.° 424.1S6 - Empresa BandeiSoutiens Morisco S. A. (transfea ther termo 393.917 - Bilifher termo
rencia para o seu nome da marca Mo- 393.918 - Pectofher termo 393.919 marca n. 129.764 -- Satisfaça . exi- rantes - Classe 33 - Do Empresa
gência.
Bandeirantes de Transportes Rodoviáris n.° 221.320) - Anote-se a trame - Anotem-se as transferências.
Isaac Jackson as Sons Fasteners Li- rios Ltda. - Na classe 33 - Retififazenda.
• Exigências
mited - Junto a marca fl. 149.114 cando-se o data para 5-2-45.
J. E. Martins 8s Filho Ltda. (tratar- Satisfaça exigência.
N.° 429.401 - Companhia Cidade
lerência para o seu alma • da marca
The F.lectric Storage Battery ComJardim - De Companhia Cidade JarSão Caetano n.° 229.966) - Anoto- pany Junto a marca n. 255.477 EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE '- dim.
se a transferência.
.
Satisfaça exigência.
PRORROGAÇÕES
N.° 453.852 - Das Feiteiras Laborateria Catarinense S. A. (Pe•
Bukh Sabroe Motores Diesel e ReClasse 43 - Dc Faria 6 Cia. Ltda.
do para ser anotada nas marcas Sa- frigeração Ltda. - Junto a marça n.
'Dia, 3 de "abril de 1962
- Considerando-se as escevaa para
navita n.° 231.487 - Santa Catari- 259.243 -a- Satisfaça exigência.
dentes e retificando-se o data para
na n.° 233.948 Santa Catariaa
Union Carbide Corp - Junto a mar- EXIGÊNCIAS
25-11-50.
termo 341.241 as alterações de ncme) ca n. 259 ..264 - Satisfaça exigência.
N.° 456.625 - SH - Classe 15
- Anotem-se as alterações.
N V Philips -Phonographische InN.° 524.140 - B. Guersant G. - De Sientens Ifalske AktiengeselEmpresa União de Transportes S. timaria - Junto a marca n. 162.141 Ranson 6 Cia. Óptima -e- Apresente
Ischaft - Retificando-se a data para
A. (transferência para o seu nomo - Satisfaça exigência.
clichê.
23-4-13,
do titulo Empresa' União de TransPapelaria e Tipografia Paupeiro S.
N.° 528.604 - Laboratórios MouN.° 476.9,08 Ferodo - Classo
portes Ltda. n.° 88.872) - Anotem- A. - Junto a marca is. 192.166 - ro Brasil Orlando Rangel S.A.
28 - De Ferodo Limited - Com
e.
Satisfaça exigência.
Cumpra a exigência.
averbação do contrato de exploração
Calil Reunidos Agro Iadustrial S.
Minaa • Kolanian - Junto a marca
N. 0 219.401 - Carl Leoni Ltda. a favor de bedústrie Nacional de Lonas
A. Crai (pede para ser anotada nas u. 197.366 - Satisfaça exigência.
- Cumpra a exigência.
para Freios S.A. - por- despacho de
marcas Crai n.° 120.393 - Izilda n.°
S. A. Feltro Renner - Junto
N. 0 275.016 Fazew4s e Con- 7 de março de 1950.
224.327 - Izildinha n.° 225.876 -- marca n. 216.887 - Satisfaça exiBertalued.S.A.
çampra
a
fecções
N.° 491.638 - Rapid - Classe 7
Ferradura termo 342.84$ - Izilds gência.
exigência.
- De Mesbla S.A.
termo 447.890 as alterae8e9 de noS. A. Cotonificio Gavea
Junto
Classe 1 -a
Na° 275.017 - Irea Indústria de
N. 0 493.808 - P
Fabrique cenorlogerie Anguelus So- as marcas as. 222.342 - n. 222.343
rne) - Anoteea-se as alteraçOel. - - n. 222.344 - n. 223.396 - n. Roupas e Afina S.A. - Carnma a Do Pignatari Administração Indústria
e Comércio , S.A.
ejete Anonymer.(eede para ser anota- 223.397 - termo 393.024 - termo exigência.
N.° 493.809 - P - Classe 3 --.
N.° 396.345 - Branco 6,'Caetano
da na marca 'Angelus n.° • 147.499 a 393.025 - Satisfaça exigência.
'De Pignatari Administração Indústria
Anotease ár I Ormonoterapia do Brasil S. A. - Ltda. - Cumpra a exiaenciSaa
alteraçao de "nome)
alteração de nome.
N.° -397.008 - Produtos Químicos e Comércio S.A.
Junto a marca n. 228.273 - SatisfaN.° 493.810 - P - Classe O --_Guarani
S.A. - Cumpra a exigência.
Ormonoterapia Richter do Brasil S. ça exigência.
De
Pignataai Administração Indústria
N.°
482.353
Correntes
e
EngreThe Hoover Co -o Junto a marca n.
A. (pede -para ser anotada nas marnagens Coragage S.A. - Cumpra a e Comarcio S.A.
ras Gonoscat n.° 163.075 -- Placai..- 114.716 - Satisfaça exigência.
N.° 493.811 - P - Classe 10 ter n.° 218.451 - Forcetol número
Novocol 'Chemical 'Manufacturing exigência.
De. Pignatari Administração Indústria
229.172 - Midalgeno n.° 233.748 CO Inc - Junto as marcas n
N.° 493.823 - Pignatari AdminisComércio S.A.
- Plafil a.° 241.218 - Cardiopia 159.086
n. 180.776
n. 219.321 tração indústria e Comércio S.A. - e
.14. 0 493.812 - P - Classe 12 ra° 241.308 - Hormobras número - n. 243.306 - n. 253.166 - ter- Cumpra a exigência.
Pignatari Administração Indústria
256.790 - Flebocortide a.° 256.941 mo 154.212 - termo 212.219 -.SaN. 0 493.824 - Pignatari Adminis- DeCpmercio S.A.
- Eike-Lados/a termo 274.390 - At, tisfaça exigência.
tração Indústria e Comércio ,Seia. 1V) 493.813 - 1' - Classe 17 -transferências te alterações de nome)
Santapaula Melhoramentos S. A. Cumpra a exigência.
De Ja ignatari Administração Indústria
Junto a marca n. 201.576 -a- Sa- Anotem-te as transferencias e alN.° 493.834 -'Pignatariaiadminis- e Caanércio S.A.
terações.
tisfaça exigência.
1
. tração Indústria o Comércio S.A. -.laj,° 493.81:4 - P - Classe 21 Laboraterio O r bi e fio r a Ltda,,
Santapaula Melhoramentos S. A. - Cumpra a exigência.
• ' De Pignatari Administração Inaestria
`a
'atransferencia -para o -seu - nome da Junto a marca n. 208.218 - SatisfaEvans edical 1.4' o, Comércio S,A.
N.°'497.653
marca Sanaliver Virias n.° 166.044a. ça exigência.
mited - Cumpra a exigência:N.? 493.815 - P -a- Classe 25 •
'
Swift And Co - Junto a marca. n.
- Açote-se:
N. 0 497.900 - Companhia Mona- De - Pignatari Administração Indireria
229.982"Satisfaça
exigência.'''
-Demayo Indústrias Farenaceuticai
-cas, Vinhedos, Indústria, Comercio. e_ Comércio S.A.
Ltda. -- Tranaferencia paraeo seu no- a A RetifiCa 'Modelo Indústria e Co- Importação e ,Exportaças. --e Cumpra
N.° 493816 - P - Classe 30 mércio S. A. - Junto a marca na
me da marca Colpolase ri. 167.370
e
• a ..
. De Pignatari, Administração Indústria
a 'exigência.
P
V
M
n.
261.493Satisfaça
exiAnote-se a transferência..
ael.° 515.316 --a- Norma Textil ,L1- 9 Comércio
gência.
mitada - Apresento clichê: a ;.jt ' e ° 493.317 - P Clasae 3 -•
Laboratório Torres . 5. A. - Pode Renato a liaft - Junto of marca
De
rigretari - Administração Indústria
.768
'Faristácia
Pdateal
pala ser ,anotada na marca Vitiodil
531.
:V.°
Satisfaça
trocaram termo 393.280
171.687 a transferência' e alteração - de exigência.
• , O; Consórcio S.A.
Cumpri a exigência.'
"Lida.
493.818 - P - Classe
nome - Anotem-se as Iransferenclas e
eal .°, -531.852 -a- Laboratórioi Silva
Premiar Importadora.. e Expos-tad/3ra
Pignatari Administração Indasttia
!
'• alteração.
S. A. -- Junto ao termo 393.906 '- Araujo Ruud S.A. - Çtanitese6' exi- -2eDe
Canse raio S
Indústria • Comercio Bernardo Sathieça e exigência:
gência. ,
' •
Mayer Ltda. --• Tunsfezência para •ce
1
me da marca Coexco n.° 181.923) seu nome das marcas Ouro n. 186.420

-
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N.° 493.819 - P - Classe 46 De Pignatari Administração Indústria
e Comércio S.A.
N.° 493.820 - P - Classe 43'De Pignatari Administração Indústria
e Comércio S.A.
N.° 493.821
P - Classe 1
De Pigrtotari Administração Indústria
e Comercio S.A:
N.° 493:822
P
Classe 5 De Pignetari Administração Indústria
e Comércio S.A.
N.° 493.825 - P - Classe 12 a-,
De Pignatari Administração Indústria
e Comércio S.A.
N.° 493.826 - P - Classe 16
De Pignatari Administração Indústria
e Contercia S.A.
N.° 493.827 - P - Classe 17 -•
De Pignotari Administração Indústria
e Comércio S.A.
N.° 493.828
P - Classe 21 De Pignotari Administração Indústria
e Comércio S.A.
N.° 493.830 - P - Classe 30 --De Pignotari Administração Indústria
e Comercio S.A.
N.° 493.831
P -- Classe 33 De Pignotari Administração Industria
e Comércio S.A.
N. o 493.832 - P - Classe 40 De Pignatari Administração Indústria
e Comércio S.A.
N.° 493.833 - P - Classe 46 De Pignatari Administração Indústria
e Comércio S.A.
N.° 493.835 - Pignatari (P) Classe 1 - De Pignatari Administração. Indústria e Comértio S.A.
N.° 493.836 - Pignatari Classe 5 - De Pignatari Administração. Indústria e Comércio S A.
N.° 493.837 - Fignatari (P) Classe 9 - De Pignatori Administração. Indústria e Comércio S.A.
N.° 493.838 - Pignateri (P) -Class," 10 -- De Pianatari Administração. Indústria e Comércio S.A. Como relerido.
N.° 493.839 - Pignatari (P) -Classe 12 - De Pignatari Administração, Indústria o Comércio S.A.
N." 493.840 Pignatari t1°) -Classe 17 - De Pignatari Administreção, Indetstt•ia e Comercio S.A. -Como reqeruido.
N." 493.842 Pignatari (P) -Classe 25 - De Pignatari Administração Indústria e Comércio S.A.
N.° • 493.843 -Pignatari . (P) Classe 30 - De Pignatari Administração Indústria e Comercio S.A.
N.° 493.844 - Pignaterl (P)
De Pia•matari Administracia,gge 38
ção Indústria e Comércio S.A. -•
Como requerido.
N.° 493.845 - Pignatari (P) -"Classe 40 - De Pignatari Administração. Indústria e Comércio S.A.
N.° 493.846 - Pignatari (1)1
46 - De Pignatari Adininhtleção Indústria e Comerão S.A.
N." 493.847 - Pignatari IP)
Clesse 48 -- De rignatar i Administração Indústria, e Comercio SÃ. .1
Como requerido.
N.° 499.200 - I' --a Classe 13
De Pignatari Adminiatração Mande
e Comércio S.A. -- Manos para bonaCal
I,
N." 499.201 - P - e- Claes. 15
- De. Pianntari Adminikétetplio
trin e Comércio S.A •
apar- I lins vrotiladores ,da c 1:15341 3.
N ." 499.202 - I' - Classe 18 -De Piastatari Adminis.tração Indéúris
e Comertirt S.A. - Menor pare aroros blindados.
Classe 29-.
P
N.° 499.2(13
Administração Indústria
1"
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• Comércio S.A. - Menos para velas,
remos e lemes.
N.° 499.201 - - Classe 24 De Pignatári Administração Indústria
e Comércio S.A. - Menos para cortinas e tules.
N.° 499.205 - P - Classe 49 --a
De Piguatari Administração Indústria
e Comércio S.A.-- Menos para ve.
locipedes.
N.° 499.206 - P - Classe 6 De Pignatari Administração Indústria
e Comércio S.A."- Menos para correias de transmissão.
N.° 499.207 - P - Classe 15 -.
De Pignatari Administração Indústria
e Comércio S.A. - Menos para bonecas.
N.° 499,208 --• P
C1asse•s18 -De Pignatari Administração Indústria
e Comércio S.A. - Menos para carros blindados. •
N.° 499.209 - P - Classe 20 De Pignatari Administração, Indústria
e Comércio S.A.
N.° 499.210 - P - Classe 24 De Pignatari Administração Indústria
o Comércio S.A.
N.° 499.211 - P - Classe 49 De Pignatari Administração Indústria
e Comércio S.A.
Menos para velocípedes.
N." 499.212 - Pignatari Classe
6 - De Pignatari Administração Indústria e Comercio S.A. - Menos
paro corroias de transmissão. •
N.° 499.213 - Pignatari - Classe 11 - De Pignatari Administração.
Indústria e Comércio S.A.
N.° 499.214 - Pienatari - Classe
IS - De Pignatari Administração Indústria e Comércio S.A. - Menos
para carros blindadua,
N.° 499.215 - Pignatari - Classe 15 - De Pianatari Administração
Indstria
Comercio S.A. - Re2istro menos para bonecas.
N.° 499.216 - Pignatari Classe. 16 - D 5 Pianatari Administração
Imiti:Alla o Comércio S.A. - ;gemas
para aparelhos ventiladores da classo
n.° 8.
N.° 499.217 - Pjanatari. - Classe
20 - De Pignatari Administração Iudústria o Comércio S.A: - Menos
para velas, remos e lemes,
N.° .499.218 - Pignatari - Classe 24 - Do Pianatari Administração
Indústria e Comercio S.A. Menos
para cortinas e tules.
N.° 499.219 -- Pignatari - Classe 49 - De Pignatari Administração
Indústria e Comércio S.A. Menos
para velocípedes..
N.° 502.034 - Nina - Classe 41
do Cia. Leco - de Produtos Alimentícios - Retificando-se a data para 16
de junho de 1952.
N.: 502.035 - Piuta - Classe 41
_ De Cia. Leco de Produtos Alimenlides - Retificando-sé. a data para
16 do junho de 1952.
N.° 506.693 - I' - Classe 28 Da Pignatari Administração Indústria
e Comércio S.A.
P
Clama 28 -N.°. 506.694
De Pignetati MIrninl&tração Indande
• Comércio S.A.
•11.° 517.980 - Insígnia USS Classes 5 e 16 - De Brazaço S.A.
N.° 525.525 - Tri-Bromoval -Classe 3 - De Farm:Ma e Laboratório Farmaervas Ltda. - Retificandose a data pata 2 de. setembro de 1961.
N.° 527.375 - Eulocine - Classe
3 - .De : Laboratórios Fartnackeicos
Espana S,A,
Fiattr-a de Corta
N. 0 • 530.631
- Classe '15 - De Companbi.,‘ , Cerá.
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N.° 110.257 - Síntese Editorial
mica Industrial de 09R %CO Retilicando-se a data para 3 de setembro Ltda. -Arquive-se.
Ficam os processos abaixo relaciode 1952.
N. o 531.011 Sta. Helena - nados, arquivados. N. 0 12.751 - Viciaria Fachin.
Classe 34 - De Manufatura de Tapetes Santa Helena S.A. -- RetificanN.° 299.016 - Imobiliária Farisl
do-se a data para 10 de outubro de Limitada.
N.° 338.196 - °Uai° Novaes.
1952.
N.° 531.132 - Reina - Classe
N.° 350.414 - Administradora
Luz Ltda.
44 - De Carl Leoni N. V.
.11
N.° 352.506
Societe Monsavota
N.° 531.783 - Plymouth C-fig.
- Classe 31 - De Plymouth Cordage L'Oreal.
N. o 355.418 - Condomínios do
Company.
N.° 531.796 - Crema de Lima - Edifício Flórida.
N.° 338.604 - Adhemer Alvos
Classe 42 - De Pedro Dornecq S.A.
• N.° 531.797 - Manzanilla Prodl- Tejxeira ti Cia. Ltda.
N.° 361.076 - Imobiliérja Domus
gio - Classe 42 - De Pedro Domeq
Limitada. '
S. Anônima.
N.° 361.120 - Distribuidora 1.9.N.° 531.832 -- Rhodiaseta - Classe 36 - De Cia. Brasileira Rhodia- ranjalense Ltda.
N . O 361,636 - Aurora Estima
ceia Fábrica de Raion.
N.°. 531.833 - Opahba - Classe IIernandez.
N.° 361.640 - Oacar Deccia.
36 - De Cia. 'Brasileira Rhodiaceta
N.° 361.650 - Eurico dos Santos.
Fábrica de Raion.
N. o 361.672 - Nilson Risarde.
N.° 531.834 - Nerane - Classe
36 - De Cia. Brasileira Rhocliacete
N. 0 361.749. - Fábrica Nacional
Fábrica de Raion.
de Envelopes Ltd a.
N.° 531.835 - Cidalba ClasN.° 361.852 - Waldemar da Conse 23 - De Cia. Brasileira Rhodia- ceição,
ceia Fábrica de Raion.
N.° 361.948
Marietta Cardozo
N.° 531.836 - Citialba - Classe de Moura Dias.
22 - De Cia. Brasileira Rhodiaceta
N.° 361.974 - José Alves Torres.
Fábrica de Raiun. •
•
N.° 362.433 - Jose Matutino de
N.° 531.837 - Cidalba - Classe Assunção.
34 - De Cia. Brasileira Rhodiaceta,
N.° 362.439 - Jose Matutino de
Fábrica deaRaion,
Assunção.
N.° 363.235 -- Lenidas GaiteisFORAM PRORROGADOS OS SEman.
GUINTES PEDIDOS DE FRASE
N.° 363.752 - Laboratórios FarDE PROL•AGANDA
macêuticos Exactus S. A.
N.° 365.881
Mecal Mecânica
N.° 509.178 - Fox o calçado que
acompanha passo a passo o progresso Geral S.A,
N.° 364.173 - Ubiracan Reposdo Brasil - Classe 36 De Comientações Ltda.
panhia Calçados Fox.
•
N. 0 364.271 - Acarpi Importação,
N.° 518.323 - Quem diz Vita. diz
Exportação
e
Comércio
Ltda.
Fratelli. quem diz Fmtelli. diz guaraná. Guaraná Fratelli Vita é guaraN. 0 , 364.273 - Acarpi Importação
ná - Classe 43 - De Fratelli Vita Exportação o Comércio Ltda.
Indústria e Comercio S.A.
N.° 365.922 - Maria das Neves
N.° 531.778 - Suba Mie o preço Azevedo.
desce Classes 15 - 23 35 N." 367.261 - Laboratório de Bio36 - 41 e 48 - De Chapelaria Olím- logia Clínica S.A.
pica Ltda.
N.° 367.649 - Editora Club das
Artistas Ltda.
FORAM PRORROGADOS OS SEN.° 387.986 - Laboratório remos
GUINTES PEDIDOS DE EXPRES- S.R.I. Sociedade de ResponsabiliSÃO.
dade Ltda.
N.° 368.158 - Comércio e IndSaN.° 513.619 - Corman expressão
máxima em especialização - Classes iria de Essencias Saccoman Ltda.
N.° 368.159 - Comércio e Indús7 - 28 - 31 e 6 - De Cortnan Comercial 'Técnica de Correias e Man- tria de Essências Saccoman Ltda.
N.° 368.341 - Planasa Plásticos •
gueiras Ltda.. - Com _ inclusão da
Nacionais S.A.
classe 6.
N. o 368.345 - Indústria d. MaN.° 531.850 - 'Os gémeos do cot/fedo - Classe 40 - be Armações lhas Pirainitex Ltda.
N.° 368.531 - Indústria de Metei
Probel S.A.
Gratula Lida
FORAM PRORROGADOS OS SEN.° 368.534 - Firpavi Construtora
GUINTES PEDIDOS DE TiTULOS e Pavimentadora Ltda.
N.° 368.535 - Sileco Pinturas e
N.° 500.181 - Móveis Casa Nunes
Ltda. __Fiasses 23 - 24 - 31 - Revestimentos Ltda.
N.° 368.655 - O. C. Santiago.
34 - 37 e .40 - Do • Móveis Casa
N.° 368.660 -a- Manuel Joaquim
Nunes Ltda. - Retificando-se e data
: Gomes de Faria e José Inácio Guerpara .10-12-51.
510.744 - 'Laboratório York reiro.
- C:lattses 1 --- 2 - 3 e 48 -- De
' N.° 369.670 - Manear) Ótica Importação e Representimão Lida,
Indústrias York S.A. - Produtos
4., N.° 368.686 - -Fitimbres Fites
514,848 - Transportadtasa .)Adesivas Ltda.
N.
Cresciumense - Classe 33 - De .1‘,It° 368.642 - Ifema S. A. Ilidas•
Martinito Acácio Gomes.
tria e Comércio de Ferramentas Me; quitats Aparelhos.
EXPEDIENTE DA sEçÃo DE
N,.° 368.700 • - Pastelaria Santa
RECEPÇÃO. • INFORMAÇÃO E
Branca Ltda.
•
• EXPEDIÇÃO
' N • ° 368.703 - Francisco Raffaelli.
N.° 368.753 - Lare Laboratório*
• •Dia 3. (ie.:abri lila 1962
Retinidos Ltda.
ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS ' ¡NI ." '368.979
Argilog Clav S. A.
• N.° 368.980 - Argilas Clay
Tubuvit S.o.A
• N.° 101.497
l N. o 368.982 -- Argilas Cloy S.A.
Arai. va.aa
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Marca - 1.1M.
Indústria Villares S. A. - oposiN9 518.571
Classe 38 - De Tecidos M. M. LI. ção ao térmo - 522.396 - marca
Atlas - Casse 511 - de Atlas Imda5.18.572 - Marca - MM - pressora Ltda.
C
rilliN
ata:se 39 - De Tecidos M. M. Li- • Usina Maringa S. A. - Indústria
mitada.
e Comércio - oposição ao têm° N9 518.573 - Marca - MM - 518.024 - marca Usina Cafeeira MaTecidos
M.
M.
LiClasse 40 - De
ringá - classe 41 - de David Rodri/Miada.
gues Alfredo.
N 9 518.574 - Marca - mst Virgilia Soaaes Gloria - oposição
Classe 41 - De Tecidos M. M. LI- ao tal.= 523.437 - marca Café Mamitada.
tinal - classe 41 - de Café Integral
N9 518.575 •-•-- Marca - - MM - Ltda.
Classe 42 - De _Tecidos M. M. LiIndústria Arca Ltda. - oposição
mitada.
ao' tèrmo 522.714 - marca Arca
119 518.576 - Marca - MM - classe 36 - de Fábrica de Calçados
Clasae 43 - De Tecidos M, M. L1- Arca Ltda..
mitada.
Imita& Faldini - oposição ao t&N 9 51$.577 - Marca - 113.1 - mo 523.156 - marca Maria - classb
9 518.546 - - Marca - MM - Classe
Tecidos
M.
M.
44
De
23 - ténia° 523.153 - marca - MaClasse 11 - De Tecidos M. M. Li- mitacb.
ria - classe 36.
•
mitada; 518.578
Marca
aLM
N9
Conapanhia. Brasileira de ChocolaN9 518.547 - Marca
M.
M.
LiTecidos
Classe
45
De
tes - oposição ao termo 519.3e9 Classe 12 - De Tecidos
naitada.
marca - Banal. - classe 41 - de
mitada.
518.579
Marca
MM
N
9
Dresler Ltda.
N9 518.548 - Marca
Classe 46 - De Tecidos M. Li- Riggiero
'rhe Nestle Company Inc. -posiClasse 13 - De Tecidos
mitada.
mitada.
N9 518.530 - Marca - MM - ção ao teu.= 520.035 - marca - NiN 9 518.549 - Marca - , MM - Classe 47 - De Tecidos M. M. Li- nex - classe 3 - de Glaxo Laborateias Limited.
Classe 14 - De Tecidos M. M. Li- mitada.
The Nestle Company inc. - opamitada.
N9 518.581 - Marca - MM - siaão
ao ténno 512.765 - marca DeN9 518.550 - Marca - Classe 4 8- De Tecidos M. M. Lilactais - classe 3 - de Laboratório
mitada.
mitada.
Classe 15 - De Tecidos M. M.• LiN 9 518.582 - Marca - MM - Brasileiro de Pediatria S. A.
Serviços Técnicos Organcx S. A.
mitada.
Classe 49 - De Tecidos M. M. LiOrganização' Mecanizada Engenharia
N 9 518.551 - Marca - MM - -mitada.
tioposição ao termo 519.242
N9 518.583 - Marca - MM Classe 16 - De Tecidos M. M. LiClasse 50 - De Tecidos M. M. Li- tulo Orgamac - classe 33.
mitada.
D'Olne Companhia de Tecidas AuCluett Peabody & Co. Inc. - opoN 9 518.552 - Marca - MM Classe 17 - De Tecidos M. M. Li- sição ao térmos - 518.282 - marca rora - oposição ao tèrrno 519.176
Boladizada - classe 36 - de Alfre- - marca Sontex - classe 36 - de
mitada.
Elnakos Pantelis Batzakas.
N 9 518.553 - Marca - MM - do Lopes Farinha.
Universal Piotures Company Inc.
Emprasa de Propaganda Eposa
Classe 18 - De Tecidos M. M. Limitada.
A. - oposição ao tê:mo '520.286 - - oposição ao térmo 518.493 - marca Universal - classe 32 - de Cia.
N: 518.554 - Marca MM - marca Letreiros Luminosos.
Companhia de Calçados Semerd- Universal de Fórforos.
Clas.se
' 19 - De Tecidos M. M. Lijian - oposição ao tarmo 520.137 - Diamond Chalra Company InIc. mitada.
oposição ao térrno 523.108 - marca
Minnesota Mining and Manufactu- marca Marcia - classe 38 - de Vi- Diamond
- claascast3 - de Diamond
ring Company - Oposição aos tér- cente Alegrettl & Filho.
Sivam Companhia de Prcdutos pa- Power Spscialty Corporation.
anos:
•
N9 518.555 - Marca - MM -- ra Fomento Agro Pecuário - oposi- Diamond Chain Company Inc. -.Classe 20 - De Tecidos M. M. Li- ção ao ténno 522.310 - marca Cipan oposição ao tomo 523.191 - marca
OPOSIÇÕES
- classe 19 - de Comércio e Indús- Diamond Power - .classe 6 - de
mitada.
N9 • 518.556 - Marca - MM - tria de Produtos Animais Cipan Diamond Power Speciality CorporaS. A: Moinho Santista Indústrias
Gerais - Oposição ao Tèrmo nú- Classe 21 -.De Tecidos ISL.M. Li- Ltda.
Sequeiros, Lopes & 'Cia. Ltda. Indústria de Calçados Dado S. A. U°n.
mero 520,981 - Marca - Mohairlia mitada.
ao térnao 521.201 _ marca
nen - Classe 23 ,- De Waldomiro
N 9 518.557 - Marca - MM - - oposição ao tanna 522.785 - mar- oposição
Telerad - Casse 3 - de Bernd Kurt
de Souza.
Classe 22 - De Tecidos al. M. Li- ca fisterlagos - classe 36 - de José Haseldff
e Hans Otto Schops.
Alechinski.
Feigenson S. A. Indústria e Co- mitada.
Sobrasco SOciedada Brasileira de • J. Sarcone & Cia. Ltda. - oposimércio - Oposição ao 'armo nú.
N9 518.558
- Marca - MM Construções Ltda. •- oposição ao ção ao tarrno 525.480 - marca A
mero 517.659 - Expressão - Tran- Classe 23 - De Tecidos M. M. ,
tétano 523.921 2- marca Sobrapo - Princesa - classe 36 - de Calçados
sistor Master - Classes 50-41 -De mitada.
classe 16 - de Sobrapo Sociedade A Princesa Ltda.
Transistor Master Ltda..
N9 518.559 - Marca Brasileira de Pavimentação e Obras Niasi S. A. Artigos pana CabeleiCompanhia City Paulista de Me- Classe 24 - De Tecidos M. M.
reiros e Perfurnarais - oposição ao
lhoramentos - Oposição ao Tênno
Ltda.
Anderson. Clayton & Cia. Ltda. classe 48 - de A. Breslaue Export.
1-1 9 518.356 - Marca - Pavicity , N 9 518.580 - Marca - MM Classe 16 - De Pavicity Pavimenta- Classe 25 --:De Tecidos M. M. Li- - oposição ao Cérulo 522.376 - mar- térmo 37.962 - marca Contgure ca Santa Rita - classe 41 - de Corp. E.U.A.',
ção e Obras Ltda.
mitada.
Artefatos de Metal Armeto Ltda.
Minnesota Mining and ManufacN9 518.561 - Marca - MM - Açougue Santa Rita Ltda.
Vemag S. A. Veículos e Máquinas - oposição ao tarrno 524.903 - marturing - Oposição ao Tèrmo núme- Classe 26. De Tecidos M.
LiAgrícolas - opuição ao têm) .... ca Armee - classe 6 - de Armee
ro 518.401 - Marca MM - C las- mitada.
e Comércio 6: A.
se 34 - De Companhia de Tecidos
N9 518,562 Marca - MM - 521.208 - marca Caverna - classe Indústria
Luminar S: A. Comércio e RepreClasse 27 - De TecadOs M. M. Li- 50 - de Covema Comercial de Veí- sentações
J. Monteiro.
-oposição ao térmo
culos e Máquinas Agrícolas.
• MinneSota Mining and -Manufactu- mitada. •
Sociedade Comercial São Paula - 523.546 - uiarca Luminar - classe
ring company - oposição ao TeN9 518.5E3 - Marca - MM -8
de
Soc.
Eletro Luminar Ltda.
mo n9 518.402 - Marca - MM - Classe 28 - De Tecidos M. M. Li- Mato Grosso Ltda. -a oposição ao Midas Propaganda
S. A. - opotermo 522.602 - marca Chavantes
Classe 31- - De Companhia de Teci- mitada.
sição ao térmo 514.903 - título classe
11
2de
Casa
dos
Couros
dos J. Monteiro.''--.
N9 518.564 - Marca - MM Skindô - classe 33 - de Vivaldo
Minnesota Mining and Manufac- Classe 29 - De Tecidos M. M. Li- Chavantes Ltda.
Roupas AB S. A. Indústria Rou- Gil Ferreira:
turing Company Oposição ao Ter- mitada.
OposiNes
me n9 518.403 - Marca - MM N 9 518.565 - Marca - Mal - pas Profissionais - oposição ao VarClasse 35 - De Companhia de Teci- Classe .30 --, De Tecidos. M. Li- ino 521.250 - marca Agabè - classe
São Paulo Alpargates S.A. - opo..
36 - Indústria de Calçados Agalaã
.
dos J. Monteiro.
mitada.
- stção ao termO 522.643 - marca
Minnesota•Mining .and ManufactuMinncs.ota Mining and Manufacta- Ltda.
Industil S. A. Indústria Texti/ ring Compgny-- pposição aos tér- ring Company - Oposição aos atèr- classe 36 -' de Cia. Mioposição ao térmo 519.070 - marca neira de C.alçados.
IMOS
mos:
MM - Na 518..566 - Marca - MM - Industara - classe 5 - de Industaan , Casa Cruz' Papéis e Yklros Ltda.
N° 518.53&-- Marca
Ind. de Artefatos de Metal Ltda.
Classe 2" - De Tecidos M. M. Li- Classe 31 - De Tecidos M.
oposição ao tèrino 525.087 Industil S. A. Indústria Textil - -muda
mitada.
.•
- Itainaraty - classe 17.
N 9 518.537 -* Marca - MM - N9 518,567 -. Marca - MM - oposição Z3 tênno 319.071 marca Laboratórios Ostam S.A. - opuandustain
classe
5
de
InduzClasae 3 - De
Tecidos
M.
M.
LiClasse
32"
1
"De
Tecidos
M
M
1.1.
••11,
iam Ind. de Artefatos de 'Metal sição "ao tèrinO 517.289 - marca mitada.
,
initada: T' i• Ilubber - classe 3 - del.aboratírion
nd.as•
• N9 ' 513.536 .- Marca - MM - N 9 518.568 - Marca - Mal*
'
-- Ltida
til S. A. Indústria ,Textil, -a flubber S.A.
Classe 1.- De Tecidos 11. 11. Li- Classe 31 -- Da Tapam,' M. M Li- .
,
oposição ao taram 519.072 - nome
mitada. -• •
.
mitacia. '
Pan Prodnt:ps Aliimcnticijç Nado.••
N 9 513..539 - Marca - MM
N9 518.569 - Marca -• Mal - comercial - induziam Indústria cle mis S.A. === oposição ro trtro núArtefatos de Metal Ltda.
Classe 4 - De Tecidos M. M. Li- Classe 35- De Tecida;
Pla
,
, J 2;
MonEerrat,
mitada..
- oposição ao mero 521:899 - marta - S;:cipan
m
d•.
N9 513.540 !- sMarca
talam 477.409 a- marca rilarmônica, - cLasc 42 -- de .SocAr.,1-Kh Abaste- N9 518:570 2- Marca - MM
2 da mi. dc Panili- classe 11"- da José Antonio Ra- cedam de Co'.
.Clasae 5 - D Tecidos M. M.
ClaSse 37'- De Tecidos M.
ração SacIpan S.A.
, reatada.
Imitada.
"aos.
N.° 369.047 - Mecanotécnica 1310gue Ltda.
N.° 369.051 - Comercial e Intportadora Lisboa Ltda.
N.° 369.093 - Dubin Õ Cia.
N.° 369.111 - Amelia Zucolotto.
N.° 369.113 - Distribuidora e
Engarrafadora de Bebidas Prataciaira
Limitada.
1
N.° 369.126 - Inalma Indústria
Nacional de Malhas Ltda.
N.° 369.130 - Herico Della CoJetta.
N.° 369.138 . - Samambaia Agro
Pecuária Administiaçào e Participação
Limitada.
N.° 369.143 - Sinoc Sociedade
Industrial de Óleos para Cortumes Limitada.
N.° 369.267 - Milton Õ Varady.
N.° 369.268 - Milton & Varady.
Varady,
N.° 369.270 - Milton
N.° 369.579 - Dr. Francisco Lascala de Monaco.
N.° 370.000 - João Moi itz S.A.
Indústria e Comércio."
N.° 372.783.- Silvio Bacarell.
N.° 377.186 - Alfredo Michalskl.
N.° 383.190 -- Walter Valsimelli.
N.° 388.401 - Cementação e Tempera Dunagace S. A.
N.° 388.626 - Corema Comércio
e Representações de Materiais Lida,
N.° 388.647 - Sociedade Abastecedona de Gasolina e Óleos Ltda.
N.° 388.707 - Aliança Administração de Bens S.A.
N. o 388.712 - Sociedade Vinicola
Miseno Ltda.
N.° 388.800 - France de Paula
Andrade.
N. o 388.900 -- VitaIe Luglio
Cia. Limitada.
N.° 388.924 - Bou Haya ti Cia.
Arquivem-se os processos.

2

N9 518.541 - Marca - MM Classe 6 - De Tecidos M. M. Limitada. N9 518.542 - Marca - MM "lasse 7 De Tecidos M. M. Li_atada.
N 9 518.543 - Marca - MM Classe 8 - De Tecidos M. M. Limitada.
N9 518.544 - Marca - MM Classe 9 -. De Tecidos M. M: Limitada.
N 9 518.545 Marca - MM Classe 10 - De Tecidos M. M. Limitada.
Minnesota Mining and Manufacturing Ccmpany, oposiaão aos tal.11105:
N

•

(IV t

egi.inda-feira 9
Pan Produtos Alimenticle•s Nado.
nais S.A. - oposição ao termo número 521.900 - marca - Sacipan
- classe 43 - de Socies'ade Abaste.
cedora de Com. e da Ind. 'de Panifi.
cação Sacipan S.A.
Indústrias de Chocolate Lacta S.A.
- oposição ao termo 518.686 marca - Trinca - classe 41 - de
The Nestle Company Ias..
•
Premies Importadora e Exportadora
S.A. - oposição ao termo 521.423
- marca - Premies --- classe 40 de Indústrias e Comércio Luiz XV
S.A.
Moinho Selmi Dei S.A. Inch:nela
C Comércio - oposição ao termo MI.
Ypiranga
mero 387.487 - marca
- classe 41 - de Alexaadre Ferreira
de Almeida.
Pan Produtos Alimeaticios Nacionais S.A. - oposição ao termo número 521.896 - nome cornereal Sociedade Abastecedora do Com. e
da Ind. de Panificação Sacipan S.A.
- termo 521.897 - titulo - Sacipars
- classe 41 -- 42 43 -- d Sociedade Abastecedora do Com. e da
Ind. de Alimentação Sacipan S.A.
Pau Produtos Alimenilcios Nacionais S.A. - oposição ao termo número 521.898 - marca -- Sacipan
- classe 41 - de tioeiedade Abastecedora de Com, e da Ind. de Pa.
nificação Socipan S.A.
Lopez sõ • Cia. Ltda. oposição ao termo 51).611 - marra
- Cral - classe 41 - de Cia. Gaspar Gasparian de Alimentação.
Companhia Antaranza Paulista In.
dústria Brasileira de Bebidas c Conexos - oposição ao termo 519.172 marca - Trés Estrelas - classe 1!
- de Lacopo Renato Puccini,
Walter Moreira Carneiro - oposição ao termo 517.665 -- marca de NI1 . 1-1 Engenharia LimiManá

tada.
J. Morgan Jones Publications Lilal.
ted - oposição ao terna ,' 518.855 marca - Vade Mecutn Riscai de
Mateus Amal F. O. Mangieri.
Esteve Irmãos S.A. Comércio c Inoposição ao termo 521.617
dústria
- marca - Estev -- classe 50 de Estev Escrito Técnico de Vendar
Ltda.
Companhia Cervejaria Brahma oposição no termo 527.479 - marca
- Continental - classe 42.
•Companhia Cervejaria Brahnia oposição ao termo 525.647 - marca
- Continental - classe 50 -de Mercearia Continental Ltda.
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vorm. Mesiter Lucia:3
e./ Bru,
nIng oposição ao Orno 520.421 --marca - Jade - classe 3 - de. Per:11*de Limitada.
Lápis Johann Fa'ser Ltda. - opasição a'o termo 520 194 - marca Faber - classe 36 - de B. Faber 6
A
Cia. Ltda.
Civilit Indústria de. Artefatos de Cimento Amianto S.A. - oposição ao
termo 520.852 - mas;p Suvinil classe 1 - de Suvinii Indústria c Co.
inSrclo de Tintas Lloõtada.
Civilit Indústria de , ,ktefa,as de Cimento Amianto S.A. s- oposição ao
termo 520.849 - noçne comer:tal Stivinil Indústria e Comi@elo de Tintas
Ltda.
!... :1
Teehnicolor Corporation of America
- oposição no termo 513.790 - marca - Tevecolor - C1a42 8 -- de
Teveeolor Comércio &Aparelhos Eles`
tricos Domésticos Ltda., -
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Rádio Corporation of America oposição ao termo 522.315 - marra
- Radioton - classe 8 - de Gervásio de Assis Dotningues.
Formica Corporation - opesição ao
termo 519.737 - marmi - Formacasa - classe 16 - de L'ornsscedora
de Materiais Campinas S.A. Forma.
casa.
Severo Torelli - opetoiçoSo ao termo 525.980 - marca - Foto Show
- classe 32 - de Alberto Barrandon
Guimarães Filho. •
Scal Rio Indústria e emersa° de
Artigos Rurais - oposição ao termo
526.156 - marca - Escol --• classe
50 - de Escol Serigrafia Ind. Comércio Ltda.
Balança Santo Antonio Ltda. oposição no terino 523.577, - marca
- Santo Antonio - classe .8 - de
Rala Lidaa
Reynaldo
Scal Rio Indústria ' e Comi:seio de
Artigos Rurais S.A. - oposi.ão
terrno 523.011 - nome comercial de Seatn S.A. Agricola e Imobiliária
- termo 523.012 - mansa - ,Scam
- classe 50 - de Scam S.A. Agricola c Imobiliária.
Orguitua Indústrias Químicas Reunidas S.A. - oposição ao termo número 513.030 - marca - Poliguima
- classe 1 - de Poliquima Indústrias
e Comércio Ltda.
Orguima Indústrias Químicas Reunidas S.A. - oposição ao termo namarca - Poliguima
mero 513.031
- classe 2 - de Poliguima Indústria
e Comércio Ltda.
Orguima Indústrias Químicas Retinidas S.A. - oposição ao teimo mimero 513.029 - marca - Poliquinn
- classe 46 - de Poliguirna Indústria c Comércio Ltda.
frigorífico Wilson do Brasil S.A.
- oposição ao termo 523.408 - marca a- Fiesta - classe 41 - d.e Frigorifico Serrano S.A.
Calçados Bouzas Ltda. - oposição
ao termo 520.291 - marca. - Calçados São José - classe 36 - de Indústria e Comércio de Calçados São
José Limitada.
• Laborterápica Beistol S.A. Indústria Química c Farmacêutica - °puis
ção ao termo 521.913 - marta
Protevita - classe 41 - de Absolon
Alves Macedo.
Pedro Silvestrini - oposição no til rmo 519.354 - marca - Miramar classe e41 - de Bar e Restsurante
Miramar Ltda.
Continental de Despacho-i Ltda. oposição RO termo 525.406 -- titulo
- Continental Comissária de Despachos - de Continental Comissária de
Despachos Ltda. - elaase 33.
Wagner • Stein y Companhia Limitada - oposição ao termo 522.633 marca - São Pedro - classe 42 de José Di Domenico.

Privilégios de Invenção,
,
" TERMO N. 9 129.685
De 7 de abril de 1981
Venerando Francisco de Oliveira.
São Paulo.

ando pelo fato de p)sstür Uma cavl.
dada ligeiramente com a configuração
de meia lua, cuja cavidade é reforçada por tiras, as quais Imitam letras
V em paralelas. - áegue o ponto 2.
TERMO N.° 129.672
De 3 de abril de 1983.
ChOtar0 Oaraoto,
São Paulo.
Modiilo industrial.
Para Original sapalinho para TCcem nascidos,
1 - Original sapatinlao para recém nascidos, carac:erizsdo e conStituido por ser de configuração de
um bichinho estilizado. - Um total
de 3 pontos.
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duas fitas onduladas, motivo êste axe.
cutado na côr mais escura da listral
As listras mais largas, apresentada3,
em uma cês escura, chapada, são or.-1
nainentadas por pequenos ramos. de
rosas com falhas, estampadas isolada.
mente e seguindo a direção verticaa,1
dispostos em sentido ascendente ou de-'
candente em cada nova lista. Entre;
e.f.tes motivos existem pequeno TarIll n
IlhOs COM treS fõllass jogados irregu.
aumente no fundo e estampados em;
uma cOr média, chapada, e, na mesma'
côr, galhos finos com pequenas ia:
lhas que partem do centro das listras
estreitas e se alastatam por ambos os,
lados entrando na listra larga. Toda
o conjunto apresentado em cinco côa
res em estampa solda,
•
Segue o ponto 2.

TElalvi0 N.° 129.700
TER.M0 N. 9 129.687
I> 2 de junho de 1981
De 5 de abril de 1961 •
S. A. Industrias Reunidas P, Mata.
Jaime Gomes Sá.
ramo.
5
Estado do Paraná.
São Paulo e filial na Guanabara. ta
Modélo industrial.
Desenho industrial.
Novii e original desenho ornamenPara: Um ntivo tipo de resistência
ata
universal para ferro elétrico em geral. tal para tecidos.
1. - Novo e original desenho orReivindieac6es
namental para tecidos, em caras con.
Em resumo reivindico para o 4re- tasa.sta,ntes e variadas, caracterizado por
sente pedião os seguintes pontos ca- compreender motivos representando
bonquetes de rosas grandes e de roracteristelos:
sas pequenas, medindo os maiores:.
1 - Novo tipo de resistência univer- 310 x 260mm., compostos de sete rossal para ferro elétrico em geral, cons- sa,s com galhos compridos, oito botões
tituida de louça, baquelite ou de qual- 15 fiares pequenas e bastante fõlhas
quer outro material apropriado para ou 270 x 24Ornm. compreendendo cin.
esta finalidade em cores e tamanhas co rosas, seis botões, nove flõres pedesejados, caracterizado pelo fato de quenas e muitas falhas. Os bouqueser moldada na configuração da base tes alienares são compostos de três
Inferior de' um ferro elétrico comum rosas, cinco botões, ditas flores pede passar roupa.
quenas e algumas fólhas, ou três roSeguem os pontos 2 e 3.
sas, dois botões, quatro fiares, pequenas e poucas folhas.. Os bouquets
descritos são estampados intercalando-se, cai sentido ascendente ou des. TERMO N. o 129.698
•
cendente, apresentando fidres betu seDe 2 de junho de 1961
Ine.i nantes às naturais, tanto S. A. Industrias Reunidas F. MEI- combinação de caras como nos astanies. As rosas são estamparias
tarazzo.
São Paulo' filial no Estado da Gua- três cóses vivas cm s degradée", ao.
laieposlas, com afalai) de meio tora,
nabara.
Desenho industrial para: Novo e o- com estames na cór das ftilhas, chapado,
circundada por uma côr mala
riginal desenho ornamental para teciclara, viva. As ,flóres pequenas apre.
dos.
sentam-se na cõr clara, viva a mes1 - Novo e original desenho orna7 ma que se vê nos estames das rosas
mental para tecidos, em cores, contras- ccm .sobreposição da cor mais escura
tantes e variedades, caracterizada por das mesmas rosas, enquanto as fdlhaa
compreender motivos representando são realizadas em cós contrastante
xadrez irregular feito por meio de viva com sobreposição de car mais e!listras horizontais e verticais, de 8 cm a e meio tom, Com as MUI:WS CO.
MMS. de largura e estampadas CM ceir res das falhas e das respectivas flô.

preta chaparia. &Obre o xackez, dis- res, sãc estampados os botões que
postos irregularmente, existem flOres completam os respectivos bouquets.
que lembram dálias, estampadas tam- Todo o conjunto executado em seis

bém na car preta, chapada e por baixo cAres sdbre fundo branco.
de cada flar destaca-se a sombra cinSegue o ponto 2.
za, que acompanha o feitio das pétalas
e aparece também no centro das fiares
em farina dos pequenos triazgulos ToTÊI1N10 N . 129.701
mm. de largura e estampadss em co'
De 2 de judio de Mi
res edbre fundo branco.
"§t
Segue o ponto 2.
S.A. Industrias Reunidas F. Ma.
tstrazzo - São Paulo c filial na :lua.
nabara.
TERMO N.9 129.699
Desenho Industrial para Novo c uri.
ginal desenho ornamerilal para teci.
De 2 de junho de. 13131
os
S. A. Industrias Reunidas F. MatarasZO.

São Paulo e filial no Estado da
Guanabara.
Modélo industrial..
Ndivo e original 'd';aeliho urnamental para'
para, tecidos..•
1 - Nõvo e original elesenho ornamentai para tecidos; em cOres contras-

tantes e variadas, caracterizado por
Modelo industrial.
motivos representando
Para Novo tipo de traje com venti- compreender
iistrás dispostas em senildq vertical,
lação nas cavas.
interealarlaS,'itiediodo de largura, g e
, 1 - Novo tipo de traje com venti- II -mui, As liatras mais e.stritaa. são
` ttepdas *em um5lein•
lação nas cavas, confecci»ado de al.. 424 igttais2 . 4O
gotião, plástico, coo ou de qual- viva, 'chapadá, 'aôbre a qual..ha rim
lial.t°r0.9,185ffiginal desenho ot9na'4'1
quet OW:n Material' „apiopriado em motivo decorativa r spreaentando.laços
coreS' e taarrianliO desejado; caracteri- ligados, no meSína sentido'-- vertical, mental para tecidos", em côrcs coa.
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• TfltAID N° 129.703
Desenho industrial para Novo e orl- , uma série de ráios prolongados. Na
sinal desenho ornamental. para teci- parte superior de cada estampa (les-.
.De 2 fie junho de 1961
doa.
• taca-se uma figura que lembra uma
S.A. Inustrias Reunidas F. Matalira c, saindo desta, dois motivos em
vazio — São Paulo e filial na Guaforma espiral. Ainda, ladeando as esnabara.
tampas descritas, observa-se um oval
do qual partem due'S outras espirais
Wsenito Industrial para Novo e
— un t a grande outra menor que
original desenho ornamental para teatravessam cada estampa principal no
cidos.
sentido horizontal. Èstes Ultimas m o
-tivosãcmpletados,mvltapor
bicos ' arrendondados tendo no centro
pequenrs flores dispostas regularmente. Todos os Motivos que 'com;
põeuul. ti conunto são contornados por
meio de filetes finos, pretos,
sentdos em tiôs cores chapadas, duns
das quais em "degradée" sAbre fundo
branco. — Segue o ponto 2.
1' 'Novo e original desenho ornamental para tecidos", em cimas com.
trastantes e variadas, caracterizado
TÊ121n10 N. 0 10i0.494 por compreender motivos repseseuDe 20 de fevereiro de 1958
Unido fléres e folhas muito estilizadas, formadas por meio de manchas
Pfeilring
Werke AktiengeSellsirregulares, tôdaa ligadas entre si. 9 ehaft — Alemanha.
desenho é muito' cheio e deiXa apaPrivilégio de invenção para '—
1" "Novo e original desenho orna- recer o fundo branco da peça apenas Produtos preparatórios para fazei
pequenes
manchas.
As
manchas
etus
mental para tecidos", cores contrasMotes e variadas, caracterizado . por priOcipais que formam o desenho ao a barba com aparelho elétrico.
1. 0 Produtos preparatórios para
compreender motivos' representando estampadas em Cores chapadas, •con;
xrdrez realizado • por muitas listras efeitos de meios tons e as manchas fazer a* barba com aparelho eléhorizontais e verticais, sobrepostas, maiores, ou as mais destacadas, são trico, caracterizados pelo fato df
inedifjdo, as , horizontais SO.ou 85rnm., estainpades em cores claras, contras- conterem compostos do' ácido ale as verticais 5. 5, 70, 65 ou 25non., tantas e chapadas, com sobreposição ginico, especialmente os estere!
de largura. 'rodas as listras, no en- de ares mais escuras em "degradée", ,ou sais do ácido alginico.
tanto, feitas por meio do riscos com- As véus também chapadas com efeiUm total de 3 pontos.
pridos e bastante g rossos estampados tos de meio Amo e às vêzcs trabalhadas
C111 " funée". Nas unções dos
em abico cores, as - vezes sobrepostes
outras vezes "deixando aparecer o motivos as : cores contrastantes caem
TÊRM0 • 1\l', 129.723
em sobreposição, formando novos
fundo branco em pequenas manchas efeitos
das ames, o que dá ao desenho
De 2 de 'junho de 1961
alongadas. Sare as listras coloridas
realce. Todo o eonunto Csdestacam-se 'riscos grossos. irregula- grande
tampado' em seis cores no fundo
Patente de Modélo Industrial =
res,.
na
ator
pretr,
que
acdmpanham
Tomo N' 129.702
Âncora Companhia de Indústria e Co
no branco. — Segue o P ont o 2.
o xadrez, observando-se que,
mércio. •
•
—
Cruzamento das listras, aparece o
De 2 de junho de 1961
fundo branco em forma de retiingulos
• Capital — São Paulo
Nõvo Mo
MIMO N" 129,706
dél, d Saacialia.
S .A . Inustrias Reunidas F. , Ma ta- irregiilares em diferentes tamanhos.
Todo
o
contudo
estampado
em
seis
De 2 de junho de 1961
raiz() — São Paulo e filial na Guacores sõbre fundo branco. — Segue
nabara.
„ S.A. Industrias Reanidas F. Matitrazzo — São Paulo e filial na GuaDesenho luustrial para Novo e orinabara.
TíttiM0
1.20.1S11
ginal desenho ornamental para teciMndéln Industrial para Novo e ort•
os.
gioal desenho ornamental para teciDe 2 de junho de 1961
dos.
.41tlestss
S.A. Industrias Reunidas F. Mate.,srs
razia São Paulo e filial na Guanabara.
'
.
Desenho Industrial para Novo c ori;
ginal desenho ornamental para teudos.
P "Novo e originei desenho OrIntmental para tecidos", em cores contrastantes e variadas, caracterizado
por compreender motivos representando galhos grossos, Medindo de 50
até 70mm. de comprimento e 10mm.
Reitindicaçoes
de largura, dispostos irregularmente
1
9
)
eNt5vo
modelo de sandáKa». feino sentido vertical etim peqsena in1° 'Novo e original desenho ornaclinação , para os lados direito ou es- mental para tecidos" em coremos'. to em uma só peça de materail plásquerdo. Os galhos são estampados em trastantes e variadas, caracterizado tico. - interiça, fl6xlvel e leve, caracteriuma car viva, chapado, com sobre- compreender motivos tópicos" eashi- zado por ser constituido por uma base,
Posição de moa outra cbr mais escura, Inir" composto de onze estampas que coma o formato do pé, em cuja face
1° "Novo e original desenho orna.: tendo flórea, que lembram .campanu- se repetem e intercalam, iispostas ir. superior. na parte . anterior, se enconmental para tecidos"; em cores con- las, botoeiVe fôlbas grandes, estas de regularmente e muito, próximas umas lrarn as tiras, em forma ondulada. crutrastantes e variadas,' caracterizado forma oval, medindo 130 x 25mm. de daso taras, cobrindo quase integral- zadas por superposição e ligadas ao
por compreendes motivos represei- comprimentoa-e bem pontudas. As mente o fundo. As estampaisnão
tauxio xadrez- formado por listas lar- faias e aw,flõres apresentadas em apresentam entre si grande diferença. acabamento marginal, provida de corgas horizontais,e verticais, listas que cor -claro,. chapai:1N com sobreposição apenas divergem em relação à .peque- dão ligeiramente saliente, sendo que.
aneent 35nnn. de largura e estão dis- da anesmaecOc..viva doa galhas e da nos .detalhes como _ornamentado.: e das partos posteriores das tiras cruzatanciadas, urnas das outras, aproxi- mais • escura ,sem • 'pequenos riscos, posição em que se colocam. As es• das, parte 'uma tira em laço, que se
roaamente, 75tuna„ limitando no sendo as ,flárea .contornatlasstambém,, tampas básicas, ou principaisssrme destina ti- envolver . a metade posterior
fundo mo quadra !) irregular de 75 i pela nteamaa;gõr escura. Todo o con- medem 135,1105mm., apresentam .4 do pé eque se prende em laços late75mm. As listai são bastante recor- unto lia..7tautp estilizado, cobrindo. forma de tint peixe, bem própria do rais passantes, tendo essa tira. de um
tadas em ;silabes os lados e estes re- bem o funde,' eestampado CM .3 cóses estilo, notando-se,- no centro, em so- fado; o direito ou esquerdo. conforme
cortes, as vezes,s!terminam . em -finas i'obtepostaa rui tecido branco Com
breposição à suma. chapada de côr o pé, unia pontà com fivela e outra
P picots". No centro de cada lista 'galro -efeito 'de-tecelagem. — Segue o Média, urna grinalda.xle pequenas fiei- com ftiros, ao passo . que, "quanto ao
observa-se uma grinalda -de flores e poritti 2 .••
ras .ereada por pequenos desenhos solado . anti-derrapente, é feito em res.
a •• ,
fOlhas, hena estilizadas,-estampadas
decorativos e contornada, pelo -lado salto marginal, em toda a volta, e em
em unta cor Um pouco mais clara que
exturnos por tuna . ceveadurasda. bicos ressaltos iguais, no campo rebaixado
T6.111454.0 N 129:7415 oe cós a lista, chapada -e com efeitos
em, forma de tolhas, disposta , Si1Pé•:
- tricamente, bicos Utes que Vãó'dimi-2 acoita!, todos cavfazados e contrásids.
'ele meio tom, o•que á 'aos Motivos
1Yr2 'dá unho' tre19G1
pouco realce. Todo o conjunto'. reaimindd . de tamanho na proporção• que interrompendo-se uns ao encontrarem
lizado em uns cores -sObre fundo
S.A. Industrias Reunidas F. Idatast -se aproximam dct, ,tinv da'. estampa; os outros, menos' os dois extremos, os
branco. — Segue o protto:2.
razeo
São -/?anlo„ e ;filia/ no 12.3- esta encerrada 'por tinta fliSt'de seis' demais formado TT, dois a dois em
'"--"" titdo das.Guanabara.s
o pontb 2.
pétalas arredondadas, partindo -desta opMição, e fechando vãos trapezoidals

trastantes e variadas, caractealeado
por compreender motivos represoutr.ndo flores grandes, medindo 120 x
120mm., flores ao 100x35nnn.; e flores pequenas 'de 40x35min., intercaladas por cachos de flores miudas.
As flores grandes, que lembram camélias, são estampaas em mna
clara, ehapada, com efeito de meio
tom, e uma cõr mais eacuea trabalhada em . filetes finos. Existem,
ainda, filetes finos de eiar cinza escuro que formam sombra nas pétalas.
Os estames das flõres são apresentaos na mesma eiir as folhas e, contornando cada uma das flores maiores,
observam-se fõlhas muito largas .c
pontudas estampadas em duas tonalidades da cor ' cinza som s obreiMsiçiio da ttór viva, ehapada, inesma
que aparece nos estampes. Aa Wires
pequenas apresentam urna cor escura,
chapa, com bastante .efeito de meio
tom. Alguns dos 'cachos de flõres
minas silo realizado lia mesma cor
das folhes grandes, outros na cor das
Dimas pequenas e, ainda outros, na
dm as flOres maiores. Tôdas as fiõres
são ligadas entre si por meio de ramos e pequenas . fõlhas de direfentes
formas, que cobrem quase totalmente
o fundo. Unia parte destes -filhas é
estampada em duas tonalidades da
côr cinza, outra parte tem sobreposiçã o de côa vive, existindo, também
• folhas que apresentam. uma cõr viva
pura, apenas com o contorno em -filetes finos na côr cinza escuro. Todo
O conjanto executado em seis côres,
sobre fundo branco, apresentando motivos bem semelhantes às flores naturais. — Segue o ponto 2.

r
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e retangulares, o do centro do pé em
polígono irregular de cinco lados.
Segue o ponto 2,
TERMO N° 129.724
De 2 de junho de ' 1961
Âncora Companhia de Indústria e Co:nardo. — Patente de Modék, Industrial.
Capital — São Paulo — 'Modal°
Industrial para Original Modélo de
Sandália.

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)
TERMO N° 129.728
TERMO N e 129.727
De 2 de junho à 1961
De 2 de aunho à :P61
Mocrelo Industrial para Niavo Mo2siodélo Industrial para Nós-o Modêlo de Sapato.
dal° de Chuteira.
Âncora Companhia de Indústria e
Ancora Companhia-- de Indúsria e
Comércio. a-- Sáo Paido — Capital, Comércio — São Paulo — Capital.
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de pano, plástico em côres e tamanh4
desejado, caracterizado pelo fato de
ser uma peça maleável de forma
paralelepipedica o qual se amolda
sobre um colchão comum, dando ao
mesmo característica da revestimento simples em côres varlávers, o que
serve de embelezamento. — Segue o
ponto 2.
TrtMO N 9 129.792
De 11 de abril de . 1961
Mecânica Industrial Estampotee
Ltda. — São Paulo,
Modelo de abridor de garrafas —
Modelo industrial.

Reivindicações
1 9 ) Nevo nio3do de sapato», de
material plástico em uma só peça, Inteiriça, leve e flexível, caracterizado
pelo fato de que a parte antero-posterior ou de corbertura (1) &ima imitação de trançado de tiras, deixando,
entre si, vãos (2), ao passo que o
solado antiderrapnnte, nas zonas correspondentes á planta do pé e do calcanhar, separadas por uma região lisa
sob o arco do pé, é coberta de relevos
semicilindricos transversais (3 e 5),
os dos extremos passantes, os seguintes interrompidos, deixando campos interiores, com relevos enviezados, em
dois grupos contrários (4), que não
se tocam nas suas zonas.
Segue o ponto 2.

tvindicaNci
1°) aOriginal modélo de sandália),
executada riu uma só peça interiça,
em material flexível e leve como o
vliWic o , por exemplo, caractreizada por
ter solado formado por uma tira saliente que o percorre em tôda sua extenatio. Na parte interna possue ,sallandas em forma de estralas de/quatro
pontas, em duas Babás, sendo que,
partindo da lateral interna, próxima a
Tf...: RMO N9 129.726
última estrela, hã uma • tira saliente,
De 2 de'junho de 1961
nue se bifurca na região próxima ao
salto c se liga, os braços, aos lados
Modélo Industrial para Original
dos salto.
Configuração de Sapato.
Seguem os pontos 2 e 3. •
Ancora Companhia de Indústria e
Comércio — São Paulo -- Capital.
TERMO N° 129.725
De 2 de junho de 1961
Patente de Modal° Industrial. —
Âncora Companhia de Indústria e Comércio.
Capital — São Paulo — Modelo
industrial para Nôvo Modal° de Chinelo.

Reivindicações
1°) aNóvo modal° de chuldra», feito me material plástico, em uma só
peça inteiriça, flexível e leve, caractea
rizado por ser constituído de uma cobertura granulada (I), apresentando
tiras de refôrço iniitativas (2), rasaiRtivindicaçdo
tos protetores de tornozelos (3), ao
19) Modelo de abridor de garrafas,
passo que o solado, além de uma imitação de tira circundante (4), tem re- caracterizado pelo fato do respectivo
corpo ter o contôrno de uma garrabaixo chanfrado (5), longitudinal, com fa
de corpo reto. v- Segue o ponto 2.
projeções Inferiores (6), com ;Mis de
reforço nas bases, seja na planta do
pé, seja sob o calcanhar.
TERMO N9 129.793
Segue o ponto 2.
De 11 de abril de 161
Mecânica Industrial Estampotec
TERMO N 9 129.784
Ltda. — São Paulo.
lVfocte/o de abridor de garrafas —
De 10 de abril de 1961
Modelo Industrial.
Rene Edgar Ungersbock — São
Paulo.

teb,

Modelo industrial para neivo tipo
de fio flexível para valeu/os e outros.
19) NOvo tipo de fio flexível, constituido de aço, nylon ou de qualquer
outro material apropriado para esta
finalidade com cores e tamanho desejado, caracterizado pelo fato do fio
receber uni recapeamento, o qual da
a semelhança de um cordiA, ficando
rigido e resistente para qualquer finalidade. — Segue o ponto 2.

e•St,

•LUI)
Reivindicação

10) Modal° de abridor de garrafas,
caracterizado pelo fato do resfectivo
corpo ter o contôrrio de uma garrafa de corpo central bojudo. — segue
o nonto 2.

•n•nn••n••n•••n•
=MO 19 99.604
De 3 de janeiro de 1958
Te.2,t210 N9 129.783
Dreher S. A. Vinhos e ChampaDe 10 de abril de 1962
nhas — Rio Grande do Sul.
Carlos Miguel Vietro — S. Paulo.
Modelo industrial para um reciptModal° industrial para nôvo tipo ente em forma de ,livro.
de capa protetora para colchão em
gera/.

••

•

Re ivindica
19 ) (s143v° Nadal° de chinelo, criracterizado por sal 'em uma sã peça,
latetiça em material fiexivel e leve
et.= o plástico, com desenho idantico
ao modelo normal, de couro, que ind.
ta nets .dela1hes todos,

itIrei total de 4 pontos.

-çe

Reivindicaç. ões
1 9 ) aOriginal _configuração de sapato», feito de material plástico, em uma
única peça inteiriça, flexível e leve,
caracterizado por ser constituído de
cobertura com imitaçáo de costura e
de tiras, com alçados corrogados, que
seamarram através de furos extremos
e com refórços nos ladds c atraz, liso,
Ur.
ao passo que o solado apresenta re-!evos antíderrapantes transversais em
Lir
linha quebrada duplamente, seja na
planta dos pés, seja na calcanheira,
em oposição aos demais, havendo um
relevo triangular na zona do arco do
.2'on los Caracterislicos
pê, todo ta solado envolvido por um
1.19), Um• recipiente em forma de li,margínal, reforçado nos extremoa: do
vro, car aaterizado exatamente por
aolado.
15) Nô'vo tipo de espa, protetora sua forma, peculiar, • tendo na lomSegue o ponto 2 .
para colchão em geral, constituída bada baixos "'relevos transversais e,

1

a
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nas capas dois relévos quadrangu/a- formam um segundo retângulo interno,
res, enquadrados e interligados pelos que serve de escoamento e embelezaângulos por meio de apêndices. —
mento do conjunto.
Segue o Ponto 2.
Tudo como descrite no presente memorial e ilustrado nos desenhos e clichê anexo.
'I'CRIVIO 1Ç9 122.633
M.I. de 8 de junho de 1960
Kenji Okuno — São Paulo.
TÉRMO N.° 127.034
New° tipo de meia para homens
mulheres — Modêlo industrial
De 23 de dezembro de 196U
OlaSsificação: 9-64.
Crescencio Sanz Redondo — São
Paulo.
Modelo industelal para — NU° tipo
de protetor contra insetos nos veículos
motorizados.

(Seção Ill)

ca (8), lembrando um torpedo, em
cuja região superior trazeira, tem montado o volante (9), que es conecte o
urna polia inferior motora (10) através de correias (11), as quais são em
ambos os lados de maior extensão, protegidas ocm duas chapes em esquadro
(12), compondo um amplo "V", e estas
chapas são conectadas ao corpo superior e inferior por travessas; um pouco antes da sua região anterior, este
cabeçote é envolvido por um friso em
meia-cana vertical (I3); a região frontal do cabeçote apresenta um friso eliptico (14), no qual tem três frisos paralelos e verticais (15); na parte infefrior do cabeçote, clisp6e-se o pistão ou
corpo de batimento (16). Segue o
ponto 2.

Abril de 1962 ,.
TERMO N.° 127.095
De 24 de fevereiro de 1961
Companhia Brasileira de Cartucho,
—"São Paulo.
Título: "Nay ° modelo de arma de
fé/e° (Mod. Ind.).
Resumo descritivo
NU° modulo da arma de Vigia, subsel
tancialmente como descrito e ilustrado
nos desenhos anexos.
.TÈRMO N. o 127.808
de 22 de março de 1981
Orr & Sembower, Inc.
(Estados Unidos . da América)
Título: NU° modélo de caldeiras — (Mod. Ind.)

TERMO N.° 108.146
M.I. de 23-12-58
Nome: Nelson de Castro — São
Paulo — Capital.

•

Invento: "Nóvo tipo de estufa para
secar roupa em geral" — Modelo in- I
dustriaf.

Pontos Característicos
19) Ndvo tipo de. meia para homens e mulheres, constituído por um
cano de tamanho desejado de onde
parte um prolongamento em sentido
horizontal, prolongamento êste que
termina em gomos semelhantes dedos, ficando o conjunto da meia, com
a configuração dos pás de uma pesseta, normal:
e Tudo como descrito no presente
• memorial e ilustrado nos desenhos e
clichê anexos.

1.° N6vo tipo de protetor contra iasetas nas veículos motorizados, caracterizado pelo fato de ser dotado de
uma peça, com três ou mais pontas,
dispostas segundo os vértices de um
triângulo a fa....s superior levemente
curva, solidária a uma haste de fixação. Tudo como descrito no presente
TÉRMO N.° 101.278
memorial e ilustrado nos desenhos e
De 27 de março de 1938
clichê anexos.
Farbenfabrieken Ba.yer AktienSegue o ponto 2.

gesllschaft — Alemanha.
Privilégio de invenção para —
TtRMO N.° 115.317
^ Processo de produzir azo rante
•
da série f talo claninica.
De
4 de dezembro de 1955
Processo de produzir azo corante da série ftalo cianinica, caracRequerente:" Vicente Giudice
' terizado pelo 'fato de se fazer rea- São Paulo.
gir, com. diazo coml.ostos, cLuivaPontos característicos de: "Original
•dos ftolo-cianinices que são subs- configuração em prensa excêntrica".
tituídos através de pontos metiIênieae per 1-8 restos aceto acetamida.

1,0r

MILS

Resumo discribio
Nevo modêlo de caldeira, suba'
tancialmente como descrito e nus.'
trado nos desenhos anexos.
TERMO N.° 128.824
de 22 de março de 1961
Sivat Indústria de Abrasivos a.
A. — São Paulo.
Moda° Industrial — para — nov& pontas de esmeril montadas
em eixos e rebolos.
Pontos característicos
1. 0 Niivo tipo cia estufa para roupas
em geral„, constituído por uma peça retangular, com n configuração mais aproximada de urna caixa paralelepipedal.
caracterizado pelo fato . de ter as paredes internas quadriculada, em forma
de xadrez ou que dá ao compartimento
interno a semelhança de assoalho. UM
total de. 3 pontos.

— Novas pontas de esmeri,
montadas e meixos e rebolos, caracterizadas:por possuirem qual.
TÊM()
in.oss
quer matiz vermelha ou rosa, poDepositado em 18 de adieto de 1960 dendo estas mesmas côres variarem de- um vermelho ou rosa coRequerente: João Benedito de Cam- mum a uni vermelho ou rosa
acentuado, ou. ainda a uni vermepos — São Paulo.
lha ou rosa claro. Segue o ponTitulo: "Nova configuração aplicada t9'2.
a suporte para botijOtes de gás".

TERMO N.° 122.686
M.T. le 23-6-60
Nome: Mario Castelo Girão — São
Paulo —,Capital.
• Inventor 'Nevo tipo de suporte para
sabonete" -- Modéfa industriar.
Classificação: 10-8-71

TÈRMO N.° I20.03&
1, 0 ) "Original coniiguração em prende 9 de maio de 1961
sa excêntrica", caracterize-se pelo fato
de a mesma apresentar a sua base na
Patente de Modèla Industrial —
forma de pedestal, com suave curvapara — Mivo tipo de palmilha
tura para dentro, e numa das suas paplástica para sapatos.
redes há um rasgo, por onde se proje-Ancora Companhia de Indústria
ta um pedal (1); num dos lados maioe Comércio.
res do pedestat uma região em forma
Capital — São Paulo.
retangular, em cuja arede tensuma
pluralidade de janelas ou aberturas
(2), e ac'rna desta região, há una friso
,eor.
em meia-cana (3) que circunda a periferia mediana do corpo de -prensa; I .'"(
3 • I. 1 rcf
,
'•••
o cnrpo desta continua para cima, ha
-61{
forma
de empio (C) invertido (4)
ri.
•
„
ReivindicaçOS,
guarnecido .por friso em (leia-cena, e
fl ,, f, 1
no seu ramo inferior tem u'a mesa s.' 1.t5) "Nova corrfiguãição aplicada`,)G•
Pontos •caracieristicos
(5), embaixo da ,qual há uni volante suporte para Unirdes de gáSMI'earafère-' 'i; •
711;etZ.:::' •
•(•
,
1.° Ntivo tipo , de. ,superte para
.Wr sendo que incidindo na parede•:in- rizada pelo- fato de ser conititifideviebr 1!
n'j
bonete, Constituído. por uma base re- ferio ! .da Anela, e paralelo ack.Seu eixo uan aro, sustentado por trseliíA n dis' !
1!!
tangular onde estão previstas 'central- ,eosqueedg i ohá ,unia hoste (7).; ;0 reino preitos ene "V" e' cortfees'ãd/WCP0i:40.
"NkiVo tipo de' pat*tiiiiia
equi., esPaeamento
mente obedeceado
niáquinaAatr
4o1a,•»atu
rrántY/0
material
que
le!.
aro
refellètá.•" • '0.!'
11 Pel.JO raitiest tp
,
'ates"' '&ãfi.ètedistantes, abertteras,,cirçoIares„es qoeis .plibeçotei iepreserita-ae
elipti- fatal . dW 2 i.)0111:53:
5 e, 13_11. trZinli)"por `ái•
VÉU
(:!1
t n !;! • ;!! • !-!'ll;
ti I
kv,
'
:J Y,
4 1'1

•'', 1

;

•

£4(1
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trançados de plástico, com formato anatômico, e possuindo, entre
OS mesmos, uma manta de espuma plástica, com igual formato.
Segue o ponto 2.
•
TaRMO N.0 129.101
de 10. de maio de 1961
Bozazno S.A. Comercial, Industrial e Importadora — São Paulo.
IvIodeelo Industrial — para — nova forma ou configuração de
frasco para perfumaria.
17.41,-N- •

j

Re!rindicações
1 In resumo, reivindcam-se como

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
em curvatura harmoniosa (8), e
as paredes de ambas as chapas
finalizam em: pedestal (9) dobrado em esquadro; urna da schapas
(1), é dotada de seis saliências
circulares (10), conectadas por
uma saliência linear (11), e em
que a última saliência circular Interior se conecta ao pedestal (9),
por meio de saliência vertical (12),
de largura maior; a chapa oposta
(2), tem maior. largura, , e nesta
1:e sobrepõe uma outra cobertura
(13) de igual conterno, com três
'aberturas (14) e um aailiência
(15); as dua sextremidades desta cobertura terminam em arco,
com pequena siliência semicircular (16); a garganta inferior da
chapa Mais grossa (2) tem abertura inferior (17); nas arestas
dianteiras de ambas as chapas
tem moldadas saliências para encaixes de chaps delgdas (19),
sendo uma delas guarnecida com
mola (20); o conjunto assenta-se
em base quadrada (21) com um
rasgo lateral (22); nesta base
prende-se morta ou prendedor
(23); nesta máquina Inclui-se
chapa (24), com perf4 trapezóide, com dois laterais em esquadro e um dos bordos (25) curvos
para baixo, em curvatura suave.
Segue o ponto 2.

pot tos característicos do risodêlo
Industrial, os seguintes:
1.0 — Nova forma ou configuração de frasco para perfumaria,
caracterizada pelo fato do frasco ter a forma retangular e apreTP.,R1(10 N. o 129.412
sentar os seus quatro cantos,
De
24 de maio de 1961
chanfraduras no sentido vertical,
possuindo ainda as suas faces, anF. P. Fumas) ta. Irmão Ltda. —
terior e posterior, que são para- São
Paulo.
lelas, com pletamente planas, e
Modelo Industrial para — Nôvo
apresentando as duas faces laterais um ligeiro estreitamento na modélo de frasco para aguerclente
sua base ou fundo, com relação e outros. .
à, parte superior próxima do gargalo, que e provida de rosca. Segue o ponto 2.
TiRMO N.o 129.104
epwitaad em 12 de maio de
1961.
Requerente: João Amaral Gomes — São Paulo.
Modêlo industrial — para —
nova e original configuração em
máquina para fazer macarrão e
congêneres.
Pontos Característica,
1. 0 Nôvo modêlo de fras7o para
aguardente e outros, pee -A cto para
ser feito inteiramente era /ouça
ou similar, caracterizado por um
corpo principal, de base plana circular e suaerfiele lateral levemente tronco-( ônica • . lavertida
até mais da metade de sua altu.pronun1,0 "Nova e original configu- tura, dai recurvando-se
para - dentro, e forração em máquina para fazer ciadamente
macarrão o eongênerea", oaracte- mando u inpercoço ou gargalo ciriza-se por ger coniitituida por líndrico, com borda extrema :suduas 'chapas paralelas. (1-2), que perior tronco-cônica, encima .por
astennem posição inclinada, con- uma tampa aproximadamente el.venientemente distaneiddás entre !indrica, superfície esta inteirasi, e coricetada.E. por, bastes trans- mente e mrelêve saliente formaversais paraiusop: nestas do iniciaimente por estreita faixa
hastes tem Montados,Strès pares inferior, com filetes adjacentes inde cilindros, em linlua;'s sendo o clinados, e daí até o gargalo, a
par inferior' (41-, com paredes li- dita superficie sendo inteiramensas e os restantes cilindros, com te dotada de pequenas áreas- refiletes grossos (5) e finos (6): tangularer, a-esticais e Dorizantais,
ambas as chapas. de metal fun- entrelaçadas à semelhança da P a
e na mesisas superfí--lhatrçd:
dido, são no feitio retangular
alongado e inferiormente , terini- cie lateral sendo previetrsa de um
nam em garganta 13.);.- encurvan- lado, um ornato : em relèvo, comdo-se, a seguir, para a frente e posto das figuras de uru violino e
n um balde, com uma gairaia denapra traz, compondo um i s ria

tro deste, e mais a marca do produto em grandes letras salientes,
e do lado oposto, uma pintura decorativa; e finalmente o frasco
sendo dotado de alça lateral recurvada, formada por saliências
helicoidais adjacentes, à semelhança, de corda torcida, partindo
de superfície lateral do corpo
principal, e terminando ens saliência anelar contornante do gargalo
do mesmo; tudo substancialmente
corno descrito e ilustrado nos desenhos anexos.
TÉRMO N. 0 129.107
Dg 12 de maio de 1961
Lidice S.A. Indústria e Comércio • de Plásticos — São Paulo.
n Modelo Industrial para — Coelho plástico insuflado a ar. _

ReivindicaOes
1. c ) coelho plástico insuflado
a ar, caracterizado pelo fato de
apresentar corpo bojudo, com laterais aproximadamente trapezoidais, com cantos projetados conformando inferiormente pés e superiormente reunidos dando • origem a pequena cauda e a pescoço
curto, ao qual se encontra associada cabeça aproximadamente esférica, com olhos laterais e figura
de bôca e bigode anterinr, estando
lateralmente fixadas orelhas alongadas, voltadas para cima e para
trás e dotada de reentrência longitudinal.
Segue o ponto 2.
n
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quanto que as extremidades se
apresntam como trapézios, sendo
que entre dois' gomos dotados de
reentrâncias laterais é intercalado gomo do segundo tipo eus forma de lentes biconvexas.
Segue o ponto 2.
TÉRMO N. o 129.539
Depositada em 29-5-1961
Requerente: Norma Callet1 —
São Paulo.
Modelo industrial para — Nôvo
modêlo de recipier te para pastas
e líquidos.

1.9 Niko modal() de recipiente
para putas e líquidos, caracterizado por seu corpo (1) cilíndrico,
dotado de pequena flange (4) inferior, ser dotado de rôsca (3) na
borda superior, externamente, e
por rosquear-se no corpo (1), uma
tampa (2), em forma de calota
esférica cujas bordas concordamse em uma rasa porção cilíndrica, que possue rosca (5). semelhante à rósea (3). sendo que a
tampa (2) possue, superiormente,
sôbre sua superfície convexa, um
manípulo (6), de formato básico
paralelepipédico, cam bordas arredondadas, situado em posição*
radial.
Segue o ponto 2.

TRRMO N. 0 129.07
De 30 de maio de 1961
TÉRMO N. o 129.108
Fernando Angelino Moutinho -De 12 de maio de 1961
Estado da Guanabara.
Lidice S.A. Indústria e CornarModêlo Industrial -para — Um
cio de plaaticos — São Paulo.
nina) modelo de caixa de sinalizaModêlo Industrial para — Nova ção.
e original configuração ornamental a plicada a bolas plásticas.

.Reivindicações
1. 6 ) Nova e orignal configuração ornamental- aplicada a bolas
plásticas, • preferivelmente insuflã-'
vels com ar, através de bico dotado -ssie
tampão, • caracterisada
pelo fato de serem n formadas por
dois tipos de gomos, com diferentes coloridos, Lendo que um dos tiposi de gomos se apresenta na for,
ma da peça alongaria, com reentrâncias laterais arqueadas, en-

1. 0 Um /Avo modêla .de caixa de
sinalização, caracterizado pelo fato
de que compreende um corpo cilíndrico ôco, fechado nos suas extremidades por calotas hemisféria
cas repuxadas dotadas de abas
que circudam as extremidades do
dito corpo cilíndrico, sendo as ditas calotas furadas e?ntralmente
de modo' a receberem um' tirante
que atravessa o corpo de lado a
lado para Ser fixado ¡untando as
calotas ao corpo por :Leio de percas de topo localizadas no lado
externo das calotas.
Um total de 3 pontoa.

3316 Segunda-feira
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III) •

comprrender asondensação de um deTERMO N o . 89.776
rica.clo da trifluor-metil fenotiazina
De 5 de outubro de IN6
tendo a formula seguinte:
•
Smfth Kline 3: French Laboratoric.:
atados Unidos da Américo.
ssteroide, tendo a fórmula geral;
Titulo: Processo de preparar derivados de trifluor metil fenotiazina.
7
?""^
Privilégio de invenção.
PP-Mornsen, Leonardos Cia.
Pontos Característicos
1 — proceso de preparar derivados
de trifluor-metil-fenotiazina, representados pela fórmula geral seguinte:

t/ "../5

caracterizado por compreender a coa-

7
R

1

TERMO N. 9 92.44)1
De 12 de fevereiro de 1967
Pare Davis 8:: Company.
Estados Unidos da América.
Titulo: . Processo para a produção de
compostos de agridina.
Privilégio de invenção.
PP-Moinsen, Leonardos St
Pontos Caracterislicos
1 — Processo para a produção cle
compostos de 10 óxido acridina, corooterizado por compreender a condensação de uni composto de 10 óxido 6,9
dicloro acridina tendo a fórmula:

na qual R, Y, Z e A têm os mesmos
valores dados acima e g é uni grupo
éster reativo terminal, com uma omiversão do' 3,3 etil'enodioxf;
na tendo a fórmula:
esteroide em um 5 alfa, 6 alta epóxido da fórmula geral:
•
R
1,J

V

•

4

.\

em que Y é trifluormetila; R repreRà,
senta hidrogênio, halogeno, trifluormedia, alcoila, inferior ou alcoiloxi inferior e A representa uma cadeia ali- R1 e R2 tendo O; valores dados acifálica reta ou retnificada, divalente, ma.
Seguem-se os pontos 2 até 8.8
contendo 2 a 6 átomos de carbono, caracterizado por' compreender a redu- orgui pnilt.sey 7rPtp nre
ção de uni derivado cianoalcoil trifluor
nietil fenotiázina, ton do "a seguinte
TERMO N.° 0.903
fórmula geral.
De 12 de Outubro de 1956
The Distillers Company Limited.
nglaterrct.
Titulo: Processo para a produção
cl efenois e_ setonas alifáticas.
Privilégio de invenção.
PP-Momsen, eonardos & Cia.
Pontos Característicos
1
1 — Processo para a produção de
CN, uni fenol monchidrico e urna cetona
.alifática pela decomposição de um
em que R e Y são como acima dado. mono-hiciro* peróxido da fórmula geral.
Seguem-se os pontos de 2 a 14.
TERMO N. 89.777
Da 5 de outubro de 1956
Smith Klihe "8: Prench Labora Cortes
Estados Unidos da América.
Titulo: Processo de preparação dos
derivados de "10 -(Amino-Alquil) Trifluor-Metil Fenotiazina.
. Pontos Caracteristiws
1 — Uni processo para a p..eparação
de um derivado de trifluor-matil, caracterizado por enquadrar-se na seguinte fórmula' geral:

=bi 410
8

.n-• 71

'

• •-'

0—
reação do 5 alfa, g alfa epoxido com
um reagente organo-metalico de me- com uma omino alcoll omina ou seu,
tuia para formar um 3,3 substituido sal de adição de ácido que na forma
5 alfa hidroxi 6 beta nietil es-teroide de base livr etem a fórmula:
tendo a formula geral:
R'

Me

N

Me
na presença de uni solvente orgânica
anhictro, onde R é um grupo hidroxi
alcoila ou alcolla di valente contendo
2 a 5 átomos de carbono inclusive RI
e R2 são iguais ou diferentes e repreHo
sentam hidrogénio, um radical lildro'
xi-alcolla ou a/colla Ale cadela norma/
e
ou ramificado., contendo 2 a 8 átomo.;
regeneração do grupo 3 oxo do 5alfa de
Inclusive ou tornadas junhictroxi 6 beta metll esteroide 3,3 suba- toscarbono
com:
lituido para formar um 5 alta hidroxl
6 beta metil 3 oxo esteroide tendo a
*".._ •
fórmula geral:
um anel heterocicuco. e Y representa
hidrogênio ou grupo metoxi. cloro, metila, nitro ou lenha, na posição 2 ou 3.
Seguem-se os pontos de 2 a 7.

em que R1 e R2 reprééentom grupos
alcoila e Ar representa Jun grupo arilo
ou aleoil-arila, caracterizado por compreender a tuisturação de acetona e
ácido sulfurico na presença de água
e adição do inono-hidroperóxido à mistura para formar zun meio de reação
homogêneo, a concentração de ácido
sulfúrico 'no meio sendo não mais que
10% em pêso e a concentração de água
sendo insuficiente para tornar o meio
heterogêneo.
Seguem-se os pontos de 2 a 10.
TERMO N. o 1)3.229
De 26 de março 'de 195,
The British Drug Houses Limited
• Inglaterra.
Proc~ para preparar 6 me!Il esteroldes:
Privilégio de invenção,
é
Pontos Caracteristb.os
1 — Uni processo 'para a 'trepar:ai:1w
de 6 metli 3 . ok- -

na qual 7 , ,4.. trifitior-rnetil; Z é -Sou -S0-',"‘R, reprasente. hidrogênio. halogênio, trifluor-metil, alquile. inferior; A representa uma cadeia allfatica
divalente, reta ou ramificado. contendo de 2 a G átomos de" carbono;
Ri. e R2 representam hidrogênio, alquila inferior ou gfupos,diyalentes, que
tomados juntamente,: com • o nitrogênio
ao qual estâo 11acioá: formainurn anel
heterociclieo de zinco a sete membro•r esteroideE,, tendo a te.iiia ttn•al
n nroresso sendo — •caracterizado pol abaixo a partir' de um' 3,3 'etiletrociloX1

• TinMO N.9 101.097
Depositado em: 20-3-1958.
Requerente: Francisco CinhOs —
e' conversão do '3 alfa hidroxi 6 beta jau — Estado de São Paulo.
metil 3 oxo esteroide no G medi 3 oxo • Pontos . Característicos de: "Aperfeiçoamentos em aquecedores d'água e
respectivo registro".
1.') "Aperfeiçoamentos em aquecedores' d'água' e respectivo. registro'',
em que o conjunto aquecedor alojado
num receptáculo com tampa, caracteriza-se por o receptátulo ter num dos
seus lados, uma abertura de admissão
d'água a Ser aquecida e, na parte de
cima - o mesmo possue uma aba circular: nesta aba Interna do receptáculo
•44'
se apoia. o bordo de um diafragnia ettiesteroide tendo a formula geral.:
disco-flesivel que sustenta inferiormente unta resistincia que se envolve numt
segmento cilíndrico tico e dela distanciador por um espaço livre, senda que
a parede superior do segmento tem
vários orifícios para passagem •cl'ágna:
ambas as extremidades da resistència
são conectadas a dois contatos situados
na _parede superiorsdo sminento
ctf-s ,é;,vr!:40:;ciç,?, 51,4' r;.j‘r-43"''
co4uose orp. ítt,a
su•
periO.;'"'clo di;:frágnía
'Aco
\./
o diafragma é fixado em sim posiçá•3
por ação duma tampa d:
Seguetti-U o poittoá'4e '2 até 13.
cujo bordo desta pressiona o bordo su-

"t4
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veiar do diafragma, e nesta tampa de grupo arnino e R/ representa uns
porcelana se situam dois pinos de con- grupo amino ou m-amidinofenilodiaou um átomo de hidrogêtatos alimentados pela corrente, em zoamino
Ra representa una arilo ou grupo
que suas extremidades de contato se nio,
de arilo substituído, •R4 represeta um
situam na parte inferior da tampa de grupo de alquilo e Y representa um
çorcelana e em contraposição aos con- anionte) que compreende acoplar
tatas stiperiorcs que se projetam do uma anilina substituída com um sal
de fenantridínio da fórmula geral
diafragma. Um total de 3 pontos.
lii I
TERMO N.° 93.999 -De 2 de maio de 1957
Merck E.: Co., Inc. — Estados Unidos da América.
Titulo: "Tio-Xantenos Substituídos", privilégio de invenção.
(na . qual R 'epresenta uni grupo
PP/Momsen, Leonardo.s & Cia.
amino e R, representa um átomo de
hidrogênio ou um grupo animo, e os
Pontos Característicos
grupos R3, 114 e Y são confor defini1.0 — Um processo de preparação dos mais acima), dita anilina ou dito
de tio-xantenos substituídos, caracte- sal de fenantridinio sendo empregarizado por compreender a redução dé dos na forma de um sal de diazônio.
um composto colecionado do grupo
*me consiste de um álcool e uma oleIina, tendo-respectivamente, as idrTERMO /\19 95.617
/aulas estruturais gerais.
De li de julho de 1957
and Baker Limited — !agia-

a

terra .
Pontos característicos de Aperfeiçoamentes em ou relativos ãs composições
heterociclicas".
Privilégio de Invenção.
1 — Processo- cie preparação de
compostas de fórmula geral:

.1
‘, •

•

110 4. C

com um composto fenóliko lictereet
tico da fóroula geral:-

unia mistura de compostos de fórmula
I, e separa-se eventual:imite esta
tura em seus constituintes. — Seguese mais um ponto característico.
TERMO N9 78.775
De 4 de abril de 1955
Privilégio de invenção — para —
Nóvo e original modêlo de talha com
filtro.
Gcorg Ptak -- São Paulo.
1° Novo e original modélo de talha com filtro, compreendendo um
depósito de água para filtrar e um
depósito de água filtrada e uma vela
de filtrar, caracterizado pelo fato de
ser colocada na vela do filtro uma
válvula regulada por bola, que mergulha na água filtrada — um total
de 4 pontos.

em que X tem a significação ac110
mencionada e M representa um átomcl
de metal alcalino. — Seguem-se kl
pontos de 2 a 7.
TERMO \ 9 97.744
De' 15 de outubro de 1957
1 1

TERMO 1\1, 97.478

Takeda Pharmaceutical Industrie&
Ltd. — Japão.
Titulo: "Processo de produção de
derivados de plrimidinila-Zobenzeno".,
pp/ Momens Leonardo% 49 Cia.
Um processo para produção de uni
composto tendo a fórmula

De 2 de outubro de 1957
Montecatini, Sacietá Generale per
l'Indstria Mineraria- e Ghimica — Itália.

Titulo: Aperfeiçoamento no processo
de preparar esteres tiofosfóricos de
umbelikrons substitutidos c composições preticidas assim obtidas".
pp/Monsen, Leorsardas ci Gin.
1 — Um processo para preparar (steres fosfóricos e tiofosfórices de fõós
mula geral:

';

C

na qual os símbolos RI: R'l: R"2 c
R'2 representam cada um Mn átomo com Acido lodidrico, onde, em cada de hidrogênio ou o radical de fórmula
uma das fórmulas, Y é selecionado
do gropo que consiste hidrogênio, halOgêni0 e um radical alquila inferior;
11 é selecionado do grupo que consisto de halogénio e alquila inferior
A r NR1

IS'

a
é selecionado do grupo que consiste
410 radicais di-alquil-amino inferior,
I-piperidila, 1-pirrolidila e 4-morfolina: e as N•aléncias ligadas à cadeia
tirimetilênica, são ligadas, respecti'mente, e um, membro selecionado
do grupo que consiste de hidrogênio,
alquila inferior o alquileno inferior,
ligados com o radical alquila reprecentado por R1, para fon= use
anel hétero-ciclico, incluindo o átoido de nitrognio do grupo
(Seguem-se os pontos de 2 h. 4).
TW.M.0 N.° 95.616
.',De 11 de julho de :957
Ingla-..
.May and. ljaizer Liznited
, •
terra..
F'onfoS earactedpticoá' de -Aperfeiçoamentos em ou . relativos :Is composições . . heterocielleas". -;( privilégio cie
Invenção).",'•
Pfocesso pura o preparo de sais de
fenilodiozoarnini de lenantridinio representados pela fórmula

na qual .a representa um átomo de cio-.
ro ou um dos radicais carbamoila,
famolla, carboxi,
eusxicarbonila, e dialcoilarnino; R3 representa um átomo de hidrognio ou um
radical omino . ou fenildiazoamino, os
símbolos R2, ,c. R'2 representando Unicamente átosnos de hidrogênio quando
R3 é por sua vez um átomo de hidrogénio; R4 representa um grupo . alcoila
ou fenda ou fenil substituído por um
grupo ;mino ou nitro; R5 represerta
um radical alcoila tendo • no máximo
4 átomos cle carbono e Y representa
uni anionte, rendo dito processo caracterizado pelo - fato de -se . diazotar um
composto de fórmula

cai que R é uni radical alcoila de baixo peso molecular (por exemplo motIIa. etila, isopropila), Z é oxigênio ou
enxofre e X é um radical bivalente
que pode ser representado alternativamente:
a) por um radical divaletne derivado
de um .hidrocarboeto de cadeia reta ou
ramificada formando um anel hexaatómicO -com os Momos de Carbono em
posição 3 e 4;
5) por um resíduo de tini hidrocarboneto insaturado formando um anel
bua-atómico com os átoiiios de carbono em posição 3 e 4:
c) por unia cadeia de 4 têrmos consistente de grupos metilèdeos ligados
com um hétero-átomo: caracterizado
por compreender a reação de um halogeneto de um ácido 0,0-dialcoil-fosférico ou tiofoSférico, de rórmula geral

na qual R representa um membro de
grupo constituirio de ácido sulfônico,
e seus radicais amido, -cs radical podes.
do ligar-se a qualquer das posições
crio, meta g para no ncleo ben=ènico.
dito processo sendo caracterizado pelo
fato de compreender a reação de um
membro do grupo constituido de 2, 4,6,
triaminopirimidina e sal ácido da mes.
nis, com um composto diaso-benzeno
tendo um membro do grupo constituido
de ácido sulfõrico, ácido fosfõnico e
seus radicais mui& .
TÉRMO N.° 93.067
de 29 de outubro 'ele 1957
Abbott Laboratories — Estados
Unidos da América.
Titulo: "Processo 'para preparar
novos . ésteres dc eritromicina".
PP-Momsen, Leonardos & Cia.
Pontos característicos
1. 0 —

Processo pará preparar
novos ésteres de eritromicina de
fórmula geral:
O 1,

O

na qual S 'tem as signifiações dadas .
acima e de- se condensar o diazo obtido com a quantidade apropriada de
sal .de- fsnuatridinio de fórmula
'

•••••••••.--.•

--14„

,t5 •
'
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-/- na . qtial. R.'3 'representa - um Momo , de
'hidrogerSo ou uni radical animo c-os
•
(nn 'fp:ar" R, reisrefiéf,tri.ihitopo' 'outros simboloV, têm ' as • significações'
sinlidlriõpesillodiftzeamisi o ou
uni dadas acima, de maneira ,que se obtém'

-

.

•

C - R *- • C

O

em que Erit é um radical de eritromicina, terapeuticamente ativo,
R é Um radical de ácido.-dicarbo'dile() e R' é um radical :de ester,
caracterizado ' pela reação de eri.tromicina, em particular na forErit-011-Com um composto de
dicsiboxiiácido, tendo um grupo
earboxila esterificado e -o outro
(em que R -é um radical alcoila de bai-' grupo..
carboxila provido de um
xo pCso molecular, Y é um ãtom de g rupamento . reo.cional capaz c"..e
. eshalogeno • -e Z•=e enxofre ou ,,oxigl Mo) terifieár a*Itromicirra corno seja
.
•.,• •
r; ..•
.
•
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–

um grupamento halogeneto de
• ácido, de fórmula geral:

N

.7

C

4

ra"-

em que R c R' tem o significxic
supra e X é halogênio.
Seguem-se os pontos de 2 a 10.
-TEIMO N. 98.239
de 4 de novembro de 1957
0

Compagnie Francais° dez Matieres Colorantes — -França,
Titulo: 'Processo de preparação
cie novos complexos de cromo de
corantes monoazoicos, e suas aplicações".
PP-3.1arasen, Leonardos & Cia.
Pontos característicos
1. Processo de preparação de
complexo cromados mistos do tipo
1:2 caracteriz,ado pelo fato de se
associar por intermédio de um
átomo de cromo um corante -o'di-hidroxia.zoico ou o-hidroxi-o'carboxiazoico com um corante de
fórmula geral:
0
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TÉRMO N.° 99.482
TERMO N.° 101.266
de 27 de i ezembio de 1957
De 27 de março dye 1958
P. Iloffmann-La Roclie 41: Cie. 50American éyanamid Company
(Estados Unidos da América) . ciété Anonyme. (Suíça).
Título: "Processo de preparar Titulo: "Processo para a prepara-

x

-

Seção Ui)

T

ção de 21oxo-benzo-quinolizinas substituídas", (priv. Inv.).
lieivindicações •

9-halo-1,4-pregmadienos".
(Piv. Inv.)

Pontos Jaracteristicos
1. ) Processo para a preparação
1. — Um processo de prepara2-oxo-benao-quino1izinas substituixl - inferior - 9.alfa - halo - 11. das da fórmula geral
ção de 16.alfa,21 di - alcannilobeta', 17, alfa - dl - hidroxi -1,4pregnadieno-3,20 - diona, tendo a
fórmula geral
142
0

0

'

metido à hidrólise em meio akalino
na presença de uma cetona alifática
inferior. (Seguem-se os pontos de números 2 à 11).
TERMO N.° 104.321
De 7
agõsto de 1958
Montcnatini Società Generale per
L'Industria Mineraria e Chimica e
Karl Zicgler — respectivamente Itália e Alemanha
Privilégio de invenção — para —
Processo para a polimerização de aifa-oleflnas.
Pontos Característicos
1. — Um . processo para a poitmerização de alfa-olefinas alifáticas„
que as converte em polimerizados de
alto péso mo'.ecular, com um grande
teõr de polímero isotático, com o auxilio de catalisadores obtidos à base
de halogenetos de metal de transição, sólidos, cristalinos e de valência
baixa, e compostos alquilicos de alta,
minto ou berílio, em presença de um
hidrocarboneto solvente, caracteriza.do porque a atividade do catalisador
aumenta quando se lhe adiciona unia
base orgânica ,ou quaternária de um
elemento do grupo V E ou VI B
Tabela Periódica de Mendeleoff, 'de
fórmula g,eral
0

na qual Tr.„ R; e R representara
uni átomo de hidrogénio, um agrupa1 monto alcoxi ou, dois dêstes radicais
J untes, um agrupamento. alcollenodioxi, RA representa um átomo de
hidrogênio ou ani hidrocarboneto
eventualmente não satu acto em posição E e R, um átomo de hidrogênio ou uni agrupamento carisalcoxi,
(R sendo hidrogênio ou um radi- e dos sais déstes compostos, caractepelo fato de que um composto
cal alcancil inferior e X sendo um rizado
halogeno), caracterizado pela rea- da fórmula geral
ção de uma 16, alfa, 21 - di-alcaA-' (1X) X,
noiloxi - inferior - 17, alfa-hidroz—
X)
xi - 9.beta, 11. beta-oxido-1,4a,
pregnadieno - 3,20-diona tendo a
na qual A é o elemento do grupo V
fórmula geral II
B ou VI 13, e pode ser N, P, As, Sb,
,,....7
O, S, Se ou Te; R representa grupos
alquilicos, Itálicos, alquil-arilleos ou
aralquilicos, que podem ser todos
si; enqu
s ou diferentes entreanna qual R repreacuta uni radical itouai
n é 4 quando A é um. elemenalo:Silo e R„ R, e RA têm a mesma to que
grupo VI B, ao passo que is é
significação que acima, é condensa- unido
átomo de halogênio ou de um
do com uni éster de ácido acrílico complexo
do dito sal com 'um dos
ou de ácido B-halógeno-propiônico,
do estabilizador. (sede que o diester obtido é submetido componentes
a processo cíclico e de que,. se fór guem-se as pontos 2 e 3)•
preciso, o produto obtido é ou saTKRMO N.° 1o6.:.'25
onificado e decarboxilado, ou posto
em reação com o halogeneto de um
De
31 de outubro de 1958
hidrocarboneto não saturado em poN. V. Pli1U.ps'G1oai1arapon1'abriesição E e de que o produto obtido é,
se fór preciso. seja saponificado e ken — HO'.anda.
decarboxilado e eventualmente hidro- Titulo: Aperfeiçoamentos sôbre ou
com um ácido halogenidrico tendo galado, seja hidrogen-clo e eventual- relativos à preparações para influena fórmula IIX. Seguem-se os mente saponifiaido e decarboxilado. ciar o crescimento das plantas —
Privilégio de Invenção.
(Segue um total de 7 pontos).
pontos de números 2 a 3.
a

cu2

C(R) COOCR2C21C1020,

1;4

(232 a c(R) - COOCRCH-Cla •

ou

ONCE

ci

C(R) - coocsceoscmi

g

OH

no qual o núcleo benzonico A pode

ser substituido por substituintes
não solubilizantes, B representa
uni resto arilico, Y representa uni
grupo hiciroxila o ucarboxila situado em posição orto da ligação
azoica, n representa 1 ou R, O
núcleo arílico B podendo ser substituído por substituintes tais como
os átomos de cloro ou bromo, grupos media, nitro ou acilamino.
Segue o ponto 2.
TERMO N.° 98.637
de 20 cio novembro de 1957
Rohni & Hass Company
(Estados Unidos da América).
Titulo: 'Preparação de resinas
de permuta anionica fortemente
básicas de ésteres de clorhidrina
de ácidos de tipo ocrílico"..
.

Pontos característicos

1. — Um processo para preparar resinas de permuta aniõritica
0

fortemente básicas, contendo radicais de amônio quaternário pala,
res caracterizado pela reação de
uma amina terciária com um produto resinoso de ligação cruzada
insolúvel-,que é 'um co-polímero
de umministura, contendo (a) um
éster clorldrinico.,que_ é um dos
compostos representados Y'pelas
fórmulas:
nas quais R é um átomo de hidrogênio ou um radical alcoilico. contendo 1o. 4 átomos de carbono e
(b) um composto que é copolimerizável co mo citado éster e que
contém, pelo menos, dois radicais
vinilidenoi não egnjungados r,CH2

03

p

TEMIO N. 101.439
TERMO N. 100.640
de
2 de abril de 1958
D e 27 de fevereiro de 1958
P.
Iloffmann-La
Rache & Cie. 50American Cyanamid Company
(Estados Unidos da América).
— ejete Anonyme (Suíça).
Título: 'Preparação de compostos Título: "Processo para a prepara6-deoxiátetra-ciclinas da série da te- çã.o de eetonas não saturadas". —
(priv. Inv.).
traciclina", (priv, Inv.).
R.eiviacticacões
Pontos Característicos
•
1. — Um processo de preparar 6- V Processo para a prepação de
deoxi-tetra-ciclinas tendo a fórmula cetonas não saturadas, caracterizado
na qual E, é hidrogênio ou hidrosi, pelo fato de que se trata um éster da
caracterizado- por produzir, cataliti- fórmula geral:
camente, Letra-cicias, cloro -tetracidlina, bromo - tetra - c/anua ou ositc..-ciclina eu o 4 - epírnero desses
0

o

.

'

Pontos Característicos
1. 0 — Um processo para produzir

proporções que influencann o crescimento de plantas, caracterizado porque um composto com a fórmula geral
•

I)

0

compostos, numa solução errr solvente, na presença de uma substância
'
s„.

v(ca3),

11

—corna

.1

na qual R, representa um radical
alcali° contendo 1-5 átomos de carbõnlo ou um agrupamento fenilo, R.

representa o grupo metilo ou, com
R„ o agrupamento pentametilino, RI
representa ..um agrupamento adio e
R um áton-o de hidrogénio ou o gruPo metilo, sendo que dois dos.radi,
1 cais R. devem re p resentar pelo menos

um átomo de hidrogênio e que a cluDia ligação na; posição 6,1 podeaser
í- A!Í
. ciam um 'iaat4nte.Ajalt410
ca
'anel quelato hidvigene¡da,
na ahmaéfiça'de um catallaadOr acracom . um hialro-naftaleno_peri-dioxi- tendo um coMRO-atA
rug5; clUf
seguiu-se os'phntós de'ináine- genado. (Seguem-se os pontos cle nú- o 14ala . .si8t,eilleperioatieo,ai
aque
meros 2 á 13).
O roduto de reactio obtido é sub...
ros 2 a
OFI

o

%I

.4

'

'

dpra

-

p

Pe.; 131A

•

X

n

.

no qual Y representa -um átomo de
halogeno, um grupo alquila com 1 a

5 átomos de carbono e, ,,preferentemente, tini: grupo -metila ou uni gru-

po nitro, e ac representa um átomo
de halogeno, um grupo alquila com
de 1 a 5 átomos de carbono e, preferentemente, um grupo metile.. ou um
grupo , nitro e "n" pode ser, 0 a 4,
se tanto X quanto Y forem: átomos
de haldgenoz, e "n" pode ser 0,1 ou
2 se, pelo menos Itm upo alquila
ou, pelo menos Uni grupo nitro estiver ligado ao anel benzénico, ou „Xn
represe_n
ç um
a- ooi,naçããNes
m
(alta%
gruaos,la nif.4titrad acom orMiSacile anõttiais tfainstiotodorís
a' oaM
inertes sólidos ou fluídos, se desejado,
a
ç° ak- N_ P.k aaçlTi ea ,4 ;I
ativicladiaulapostiesal, ugentes.1 dei :dispersão com ou adesivos. (Seguem-se
Mais 27 pontos característicos).
gr

- -

id

111‘

I

.

m

tej 41
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Publicação feita de acôrdo com o art. 320 do Código - da Propriedade Industrial. Da data da publicação co -riieçará a
ourar o prazo de G(/ dias para o deferimento do pedido: Durallte êsse prazo poderio apreaentar suas cpdsiçies ao Departamento
btacloilal da Propriedade InSustrini aqueles que se julgarem prejudicados com a concessio do registro requerido
.
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Tèrmo n" 527.958, de 15-2-62

Termo n5 527.952, de 15-2-62
Laboratórios Farmacêuticos Vicente
Anato-Usafarma S. A.
São Paulo

e

Francisco Ventura Araújo
Pernambut e

São Paulo

nti.1 ou o miem
•
INDUSTRIA PRASiLEIRA
Classe 11
Artigos na clatx

1

Classe 3
Artigos na classe

Classe 30
Artigos na classe

Termo n" 527.953, de 15-2-62.
Drogasil Limitada
São Paulo

Termo n° 527.966, de 15-2-62
Francisco Stedil S. A.. Manufaturas
Para Freios
Rio Grande do Sul

Termo n9 527.959, de 15-2-62
• Francisco Ventura Araújo
Pernambuco

orp

U

"

Classe 35
Artigos na classe
Termo n 9 527.972, de 15-2-62
Chaffy Jorge
São Paulo

41,

10

Termo n, 527.973, de 15-2-62
Edições Gazeta do Taboão Limitada.
São Paulo

Termo n9 527.960, de 15-2-62
Leão Fj Cia. Limitada.
Pernambuco

Termo n° 527.954: de 15-2-62
Drogasil Limitada
São Paulo
Classe 36
Artigos na classe
Trino n a 527.955, dc 15 - 2 - 62
Neon Anerus Publicidade Limitada
Rio Grande do Sul

Classe 31
Artigos na classe

GAZETA . DO TABOÃO,

Termo n° 527.967, de 15-2-62
Francisco Steclil S. A.. Manufaturas

Freios
Rio Grande do Sul

Gases 32

Para

4,,

Artigos na ‘lasse

Termo

indústria brasileira
Classe 48
Artigos na classe

erags

CII‘s,

Ttrnio IV 527.961, de 15-2-62
Cia. Limitada
Tovar, Gomes
Estado da Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 3
Artigos na classe

INDUSTRIA
-,BRASILEIRA

Termo n" 527.956, de 15-2-62
Mirabel Produtos Alimenticios S. A.
São Paulo

Classe 3
Artigos na classe

Tértno n° 527.962, de 15-2-62
Inducador S. A., Indústria e Comércio
Estado da Guanabara

aeI

eivicaf
.

Indústria Brasileira
Classe 41
Artigos na classe

Indústria Brasileira

Termo n" 527.937, de 15-2-62
Francisco Ventura Araújo
Pernambuco

Classe 44
Artigos na classe

Termo n" 527.964, de 15-2-62
Stermax S. A., Comércio e Indústria
Estado da Guanabara

Antivol Neiniãn
•

Termo n" 527.968, de 15-2-62
Thomaz Duarte Junior
Minas Gerais
t.:XTRA -

DUARTE

- • -

INDUS7R A BRASILE
Classe 42

Curitiba

?Ex NOVACAP,
. _ t • ilff~
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 39

Artigos na classe

Termo n9 527.970, ã 15-2-62
Cia. Melhoramentos de São Paulo
S. A. Indústria de Ptapel
São Paulo

1 (MIME
Classe 33
Artigos na classe

10

("A

GUEiNO,.

Classe 31
Artigos na classe
Termo n° 527.975, de 15-2-62
Arcas de Brinquedos Noel Limitada
Rio Grande do Sul

IRA

Artigos na classe
Termo n5 527.969, de 15-2-62
Auto Mecânica São José Limitada

.

527.974, de 15-2-62
Marimatu Hiroshi
São Paulo

SEMANÁR

Artigos na classe

INDUSTRIA BRASILEIRA'
Classe 11
Artigos na classe

TRABALHO'

Classe 32
Artigos na classe

Classe 30
Artigos na classe

Classe 32
Artigos na classe

•

ÁT 1 LAgj

indústria Brasileira

indústria Brasileira

Classe 30.
Artigos na classe

Termo e 527.971, de 15-2-62
Cia. Melhoramentos de São Paulo
S. A. Indústria de Papel

Á' 1ZN''

Indústria Brasileira;

IIndústria"Brasileira'
'C'A

Termo n' 527.965, de 15-2-62
Stermax S. A., Comércio e Indústria
Estado da Guana`.,exra

ARCAS DE BR I N QUED OS NO E 1-').

INDUSTRIA ' BRASILEIRA '1
Classe 49 Artigos na classe.
Termo n" 527.975. de: 15-2-62
Açougue e Mericed..,4 Pontagrossenw:

. • Liniitada
:1,
. Ponta Grossa

• AÇOUGUE E VERCEAR IA
PONTAGROSSENSE LT10;
Nome Comercial
Termo n" 527.977, de 15-2-62
Companhia Téxtil Paraense
Paranã

COMPANHIA TEXTIL
PARAENSE
Nome Comercial

•4
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Térino n° 527.978, de 15-,2-62
Marcos Oswaldo Parreiras Rodrigues
Lima e Candido Bittencourt
Estado da Guanabara

Termo n° 527.986. de 15-2-62
Atma Paulista S._.A.. Indústria e
Comércio
São Paulo
f-

Cheque:Niatà

r,

Termo n° 528.009, de 15-2-62
Centrobrás S. A., Centro Autotnobilis.
fico do Brasil
Estado da Guanabara
_
(CENTROBRAS S. A. - Centro

Tèrmo n" 527.987, de 15-2-62
Alexandre Carlos de Lima
Sã'o Paulo

Tèrmo n" 527.979, de 15-2-62
Marcos Oswaldo Parreiras Rodrigues
Lima c Candido Bittencourt
Estado da Guanabara

gietrteldade Industrial "CEIBC

Classes: 8 — 33
Titulo

Tèrino n° 528.010, de 15-2-62
Indüstria de Alimentos Balanceados
Limitada
Pernambuco

Tèrmo n" 528.021, de 15-2-62
Czeslaw Bedearski
Minas Gerais

'PRT.ANCEAÃOS,L5-41i

Clases
Artigos na classe

Urino n° 527.980, de 15-2-62
Mucos Oswaldo Parreiras Rodrigues
Lima e Candido Bittencourt
.
Estado da Guanabara

Czeslaw Bedearski
Minas Gerais

Automobilístico do Brasil
Nome Comercial

INDÚSTRIA `' BRASILEIRA'

Classe 50
Artigos na classe

Tèrtno n• 528.020, de 15 -2 -62

•--ear.-•", •

Classe 49
Artigos na classe

Classe 50
Artigos na classe

1:Cheque:Moura'

Tili-ABEIti 5

Abril de 1962

Tèrmo n° 527.983, de 15-2-62
Panificadora -Super-Pão Limitada
São Paulo

CheqU

Classe 41 .
Nome ComercialTèrmo n" 528.011, de 15-2-62
Indústria de Alimentos Balanceados
•
Limitada
•
Pernambuco
•

_044421
Classe 50
Artigos na classe

Classe
Artigos na

./

Tèrmo n° 527.981, de 15-2-62
Agro-Pecuária - Alvorada" S. A.
Estado do Rio de Janeiro

• Aluatada

Classe 41
Artigos na classe

-.."-

\

Termo n° 527.989, de 15-2-62
Indústria de Arame Cleide S. A.
São Paulo
Classe 41
Artigos na classe

CLEIDE 6000
'Ind. Brasileira

Indústria Brasileira.

Classe 11
Artigos na classe

Classe 19
Artigos na classe

Urino ILQ 527.990 a 527.907
de 15-2-92
Pedro Sadocco

•rtno n° 527.982, de 15-2-62
Imobiliária lIenis-e S. A.
Estado da Guanabara

g.'

Vima n 5 528.022„ de 15-2-62
Czeslaw Bedearski
Minas Gerais

~-•—•••• _
X71,) BR 11$11.E ,‘

Tèrmo til 528.012: de 15-2-62
Indústria de Alimento:: Balanceados
Limitada
Pernambuco
-1

São Paulo

eneve
•

4'.

Classe 8
Artigos na classe

.4;t•-_3

Indústria Brasileira
Têm) n" 527.983, de 15-2-62
Panificadora Goiana Limitada
Pernambuco
•

Panificadora

Classe 27
Classe 29

,Padaria e• Pastelaria
• tiolversai Ltda.

Classe 41
Artigos na Q./asse

Buono SiOe

Têrmo n" 528.013, de 15-2-62
Artur de Menezes Gonçalves Rito

Classe 36 •
Artigos na classe

Estado àa Guanabara
•

Classe 10
Classe 34

Nome Comercial
Têrtno 11 9 527.984, de 15-2-62
Padaria c Pastelaria Universal Limitada
*
Pernambuco-

Têrtno n." 528.023, de 15-2-62
Btiono Stile Confecções Limitada
Minas Gerais

Classe 6
Classe 8
Classe II
Classe 14
Classe 15
Classe 1?
Classe 24
Classe 25
Classe 26

Classe 16
Artigos na classe

i

classe

Termo n9 528.024, de 15-2-62

Eyzon Farmacêutica Limitada
Estado da Guanabara

Classe 31

Classe 46
Clases
Classe '38
Classe 35
Artigos na .lasse
Tétano n 9 528.008, tk 15-2-62
(Centrobrás S. A.. Centro Automobi•
"
listico do Brasil
Estado da Guanabara.

Nome Comercial
Urino ti° 527.935, de 15-2-62
Condominio Palacio Axionis
São Paulo
•
CONDO:a.NIO

CENTROBRAS
Classes: 1 —_ 21 — 33 —

47

'Classe 16
Artigos na classe

Tèrmo n° 528.014, de 15-2-62
Artur de 1S.Ienezes Gonçalves Rito
Estado da Guanabara

• ..<1.

Classe 3
Artigos na classe
Tèrmo n 7 528.025, de ;5-2-62

•BRAS
-

Classe 16
Artigos na classe

PALACIO ADONIS,
Classe 33
Título

-

1RE 4 j() DO NúMEIZO DE HOJE : CR$ 2,00

•

Expansão Cientifica S. A.
São Paul)

Corsdirm
;
Artigas

