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ESTADOS UNIDOS

_SEÇÃO III
CAPITAL FEDERAL

ANO XX — N.° 240

DEAMENTO

NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

' Rio, 14 de dezembro de 1962

NOTIFICAÇÃO reunião
da
G.
C.
A,
P.
Ata da 331
Uma vez decorrido o prazo de reinstituída pela Portaria n.° 52, de 24 curso previsto pelo artigo n. o 14 da
de junho de 1954.
Lei n.° 4.048, de 29 de dezembro de
1961 e mais dez dias para eventuais
Aos cinco dias do mês de dezembro juntadas de recursos, e do mesmo não
de 1962. às quatorze horas, no Gabinete se tendo valido nenhum interessado, fido Diretor da Divisão de Marcas, re- cam notificados os requerentes abaixo
uniu-se a Comissão de Classificação de mencionados a comparecerem a este
Artigos, e Produtos, sob a presidência Departamento, a fim de efetuarem o
do Senhor Geraldo Saboya, não com- pagamento da taxa final concernente a
parecendo o membro Maria Helena Gi- expedição dos ies pectivos . certificados
tahy de Alencastro. Aberta a 'sessão dentro do prazo de sessenta dias' —
roi lida e aprovada a ata da sessão na foima do parágrafo único do artigo
anterior, A • seguir foi estudado o n.° 34 do Código da Propriedade Intérino:
dustrial.
TERMO N.° 367.990

Marcas deferidas:

N.o 430.872 — ri air — joary
Requerente: hei Indústria de Trans- Corrêa — Classe 8.
formadores Elétricos S.A.
Desistência de processos:
Procurador: Orlando Massaro,
Artigos: Transformadores elétricos e
Kovo Podnik Zahranichiho Obchodu
regulares de tensão.
— .Declara a desistência do termo núOpinou a Comissão que: "tendo em mero 413.186 marca Kov" o. — Anote!vista o parecer técnico de fls. 8 e o se a desistência e arquive-se o proque consta do vocabulário os artigos cesso.
tatvindicaelos incluem-se, também, na
Exigências:
classe 6. terno parte integrante de
maquina" (P, 1. m.)
N.° 252.453 — Georges Aubert
Em seguida passou-se a conferência Companhia Limitada — Mantenho a
Os verbetes referentes a letra "C", de exigência. O documento relativo a ex"'Chapelaria" (ficha 2.521) à "Chaves pressão técnico francês é inaceitável.
rotativas" (ficha 2.552) . Dado ao O técnico referido nele começou o seu
4diantado da hora o Senhor Presidente trabalho. a 1. 0 de fevereiro de 1957,
dou por encerrada a sessão, marcando ao passo que o presente pedido é de
a próxima para o dia 12 de dezembro 1953. Logo, o técnico não- poderá ser
de 1962, lavrando, eu, Domingos An- o agora indicado.
galo de Quadros Sá, Secretário da CoDiversos:
missão, esta ata que vai por todos os
presentes assinada. — Gera/do Saboya N.° 322.682 — União Fluminense
Euniee Cândida Mutbz Pinto — Comércio e Indústria Ltda. — Arquiveia Marques dos Santos — Nelly se o processo uma vez que não houve
1
recurso regularmente interposto contra
,eoso dos Santos.
o despacho que indeferiu o presente
EXPEDIENTE DO DIRETOR
pedido. O equivoco do despacho de
GERAL
fls. 16 afio restaura o processo nem
autoriza que tenha o mesmo andamtnto
Reconsideração de despacho:.
normal.
N.° 332.359 Blaz Molero Navar'N.° 106.659 — Modélo de utilidade
para "Original disposição em pés su- ro ô Cia. — Em face do parecer do
portes para fixar os laterais dos baga- Diretor da Divisão de •Marcas reconsiceiros nas capotas de automóveis e dero na forma da lei o despacho de
Outros veículos" — Luiz Marcelino dos fls. 12 para efeito de indeferir pediSantos Pleitas. Em face do parecer do nos telrmos do art. 95, n.o 17 do
dio Dr. Penalva Santos e diante das Código.
N.° 334.938 — Malharia Esge S.A.
provas oferecidas, reconsidero o despacho que deferiu o presente pedido, — Reconsidero o despacho que indepara indeferi-1o, unia vez que o objeto feriu o presente pedido para conceder
-ãt Invenção carece de novidade.
o registro uma vez que as marcas aponMorta: "A. P. F. — Classe 6.
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tadas cento impeditivas fora'm transferidas para a requerente.
Cia. Comercial e Industrial Nicolas
Merino S.A. No pedido de cancelamento no pedido de transferência do
Destiladora Cubano Americana S.A.
para Lowell Hill Macmaster e Roberto
Taliaferro Mattox na marcaRon Liqueur Merino n. o 167.595. -- De acórdo com o preceituado no art. 146 do
Código quando o cedente é titular de
mais de um registro de marcas idênticas
para o mesmo artigo, deverá requerer
a anotação de transferência para todos
os egistros. Logo a contrário senso,
quando é cancelada a anotação -de
transferência de um registro canceladas
ficam automaticamente as anotações
correspondentes aos demais registros.

E a regra - estabelecida na Lei. Portanto, determino seja preliminarmente
anotado o cancelamento de transfereneia do registro n.° 167.595 da Distila,.
dora Cubano _Americana S.A. para
Lowell Hill Maemaster e Roberto Taliaferro Mattox nos têrmos da decisão
da Superior Autoridade exarada no registro n.° 137.922, relativa a marca
Merino, publicada a 10 de outubro de
1962. (Republicado por ter saído com
incorreções.
••••n•n.n

Divisão de Patentes
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Rio 14 de dezembro de 1962
NOTIFICAÇÃO
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
número 4.048 de 29 de dezembro de
1961 e mais dez dias — para eventuais
juntadas de recursos, e do mesmo raao
setendo valido nenhum interesaado, tiCam notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a êste Departamento a fim, de efetivarem o pagamento da taxa final concernentes a
expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sesenta dias — na
forma do parágrafo único do artigo
131 'do Código da Propriedade Industrias.
Privilégio de Invenção Dejeridos
Térmos:
N° 52.742 -- Aperfeiçoamentos na
construção de carrinhos berços para
bebes — Requerente Attilio Fuer
Filhos.

N° 80.306 — Aparelho para expor
automática e alternadamente objetos e
imagens refletidas — Requerente
portadora Rudol Korff Limitada.
N° 81.513 — Nóvo processo para
fa.tricação de conjuntos de engrenagens
especialmente pinhões, conjunto de ancoras de relógio: prisi neiro (pilar),
platina para relógios, pelo sistema de
ineção
Requerente: Relógios Brasil Sociedade Anônima,
N" 86.310 — Aperfeiçoamentos em
ou relaCionado com alimentadores de
fita adesiva Requerente: Oswaido
Costa de Lacerda.
N9 97,357 — Filtro para líquidos
Requerente: Gaiseppe Raja .
N" 88.241 — Aperfeiçoamentos noa
cinzeiros do tipo gaveta, particularmente dos usadcs ern aeronaves --Regue.
de Aparelhos Mecânicos Limitada.
.
N9 91.53 — Fecho para guarda,.
chuva— De Bruno Bolsoni,
N" 99.557 -- Uns cinto — De Hl-.

rold P. Fun:bani.
• N" 401.837 — Aperfeiçoamentos no
pedido de patente em caixa para drops
e anaiogos de que faz objeto e tèrmai
mimei o 101.421 — De Aldográfica
ciedade Anónima Indústria e Comercio.
N' 102,282 —Nóvo distribuidor de
sabão liquido — De Ritstio: Morishia
e Kisaburo gatiya.
N9 102.408 — Neivo extrator de
sucos e abridor de garrafas — Regue.
rente: Irmãos Olivieri.
N9 102.448 -- Pena conica,
ca, éj:a, cambiável para canetas- tinteiro — De Basilio Trespalacios,
N9 102.691
Nova embalagem para
capas — De Nelson de Menezes.
N" 102.728 — Embalagem muaipla
para role — De li A. Zacklieim.
N° 102.975 — Aperfeiçoamentos ens
ou relativos a vapor ou de vácuo para
pranchas de máquinas de passar roupas
e tecidos do sistema de pressão — Requerente: Máquinas Santo André. N' 303.997 -- Névo aspiradora de
pó, sem motor---. De Alcides Francisco aNicaretta.
N" 108.359 — Aperfeiçoamentos introduzidos em aparelhos destinados ao
arquivo e seleção automática de fichas.
pastas e similares — Requerente: Mario Conde Garriga
N" 109.518 — Objeto de repouso
para suportar o corpo de uma pessoa
2- Requerente: Anton Lorenz.
N' 68.976 — Dispositivo que permite a apresentação móvel de diversos
objetos
De • /sitie/et Salis.
. N" 69.079 — Nova válvula de segurança — De Augusto Henrique dos
Santos.

r
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- As mudai Puviwas
- As Remir-1:0es . Públicas
ileVrrão relarter O exprilrentr
cingir-se-ão. às assinaturas
cli, stinado . õ pith!içaçái . aos
anuais renovadas até 28 de
C Er ARTAME . TO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e ás
jornais, illinvoinonte.: . até ás
0ç/ (TM n5d0-11.
iniciadas, emi qualquer época,
1 • horas. exeelo tias sábados
ALEkR1
ETITO FEREIPA
pelos órgãos competentes.
(manda deaertio-lazi ; -to até
CHIIE•d COÇAIM.V.r
- A fim de kossibilitar a re‘or, r.. .sktt C it+eell
CA seçÃes Ok ~cio
11,30 horas P LORIANO GUIMARÃES
messa de valores acompanha-- ;1$ r p rlanialcões perlinen- muRr1-0 FERREIRA ALVES
dos de esclarecimentos quanto
tes materi(l . retriintida, aos
•
DlAR10
OFICIAL
à sua aplicação, solicifamos
casos de erros ou ouussões. deusem os interessados prefeSEÇÀO
verão ser formatadas . por esrencialmente cheque ou vale
C-d Re a. .,• n • n n c•com d. de 1d
n. pe. ,/ •
cri/ti, ir Sevii ., ite nedoçejo , fins
d'•.....erta.ddedw inervoul..n• db. MInfiletd.le
postal,
emitidos a favor do
9u 17,N0 hot.ws. iro niarinto
• Coe...ie.,.
Tesoureiro
do Departamento
cie. 72 hum; apos ri Stt i ffa arfr:f;
ir/ t. ttEu •,tt, o u-tr,,
Dep.:08.1/1(Mo t Iftpvtobe Nac!odaI
•
de
Imprensa
Nacional.
eirgãas
- Os suplementos às edi- Os originais ti,.veri:o ser
ANS/SATURAS
ções dos órgãos oficiais s4 se
tiactilograf atlas. e autenticados,
fornecerão aos assinantes que
ressatikatfas. por eirselli de di- BY.P.4inViÇÕES e Pau
FustelosÁnios
os solicitarem no ato da assirecto. reisirrus e emeridthi.
Coprfa/ e Inferior:
natura.
Capital e Interior:
Exeetioo p ix as para o
450,00 - O funcionário público . feexterior. que serão sempre Semestre' . . . Cj4 'MOMO Semestre . . . Cr$
Cr$ 1:410,00 Ano
. . .
Cr$
900.04 deral, para fazer jus ao dessumam, as •s:wird:iras puderconto indicado, deverá provar
•
Exterior .
Exterior:
se - ão tomar, em qualquer épa-1
esta condição no ato da assiCO, por seis meses . 011 11111 alt0.titno
Cd 1;300,00 ; A no
Cr 53)00,001 natura. .

EXPEDIENTE

-

•%5 ~intr(etrus

veneidet

- - O custa de cada exemptar

poderão ser Wspoonsas semr parte superiri do endereço vão continuidade no recebimento: atrasado dos órgãos oficiais
impressos o_ número do talão tlas jornais, devem os auinan-'1 será, na venda avulsa, acresci=
atX30 previu.
Para facilitar aos assinantes de registro, o rnés e o ano em tes proVideneiar a respectiva:- do de Cr$ 0,50, se do mesmo
renovaçãco com antecedéricial ano e de Cr$ 13)0, par ano.
a verificação do prazo de vali- que (ilidia-cf.A 'fim de evitar mdticão de mínima, de trinta (30) dias.
dade de suas assinaturas, na
decorrido
N" 70.644 - Composição a base de escrever - Requerente: International
asf.-nto para ser aplicado a frio - De Business Machines C.orporation.
Ne 80.939 - aspositivo de -seguJuan C.aciffi e Eduardo Ciciffi.
N 74.011 - Aparelho para o côn.:. , rança contra roubos de autos em geautoinato de produtos de massa,. es1 ral - Requerente: &titio Nardim e
Diogo Pizzitnenri Sociedac:e Anónima
pecrátmente mossas alimenticias.
porções de tamanhos e formatos uni- Industrial e Importadora.
formes, ajustáveis á vontade - De
Ne 81.577 - Aperfe.çoamentos eu:
e relativos a beryos conversíveis agaN e 80.471 - Novos compostas des salhadas ou arejados, de teia de matir.ados a composições herbiciclos - lhas - Requerente: Brabel Limitada.
Requerente: • Nacional Research DeveNe 84.297 - 'Aperfeiçoamentos em
lopMent Corporation.
fuziveis -Requerente: Afro Vezzani.
Um aparelho destinado
N° 88.416 -. Processo para a obN e 89.330
a ¡coimar o • numero de dias decorridos tenção de sulfcruil areias - Requerenou á decorrer entre duas datas - Re- te: Farbwerke Hoechst.
querentes: João- Pedro C.hiorzi e Clovis
N e 89.930 - Aperteiçoianentas nas
Varella Chiurzi.
máquinas de calcular - De AktieboN e 89.774 - Aperfeiçoamentos era laget Atvidaberg Facit.
N 9 90. 52 - Processo quimico
ou relativos . a processo para preparar
- 2 halo - 11./ - (I - substituído granular chapas de coffsets de zinco
- 3 - pirrolátimetil) fenotnazinas e - Requerente: Food MaChiney And
seus sais - Requerente: Mead Johnson Chemical Corporation.
h C.ainpany..
Ne 90.418 - Aperfeiçoamentos em
N- 39, .899 _- Processo bus'aind,o de e relativos a ferros elétricos de engodesidrugenaçào de esteroides - Re- mar ovaes estáticos para interior de
querente: Merck & Ca. Inc.
mangas e hombros de casacos de se N° 105.085 - Processo para a pro- afloras - Requerente: Nobuiti
dução de um sal de piperaMna - ReN9 90-.634 - Nova embalagem para
querente: Parke Davis é Company. .

108.606 - Aperfeiçoamentos eni
processos para obter &elidimos de cho- Requerente: Laboratories For
Pharmaceutiéal Development,. ine. • •
N9. 108.723 - Nervos compostos da
piradina - De Parke, Davis G CoasPaint.
149 108.777 - Alumina fibroma, ma
anufatura e empregos - Requerente:
II. I. Du Pont de Nemours And ComImAY.
INT9 71.661 -

Moo ~gemo para
peay. Requerente:
to de pMtasord A/leal/ .
j°4° 79.329 - nos/trole dupla de rsliscror 49 motor - .De Caterpillar
§ry tor .
79. 1 - A9trf1çoaent4
ry.‘ aeltdivot a I.e1ødo de esãqoblas

Itti

•

calçados - De Sutoria Sociedade Anônima Indústria e Comércio de Calçados.
N. 90.647' Processo de preparar
matrizes duplicadoras - Requerente:
Ditto, Incorporated.
N' 90.767 - ' Processo de produzir
esteres sulfoxichadãi dos ácidos fosfórico e tio fosfórico - Requerente:
Farbeifabriken Bayer Aktiengesells-.
•
chaft.
N° 90.959 - Aperfeiçoamentos em
segmentos de anel - De Giusti é Companhia Limitada.
NO 90.988 - Perfurador de fita
conto:dado por máquina de escrever Requerente: Internatiemal Business Maaltiva ~tios:.
N° 97.028' - InstalaçãO sanitária
em cuja sentina esta provido um dispo-

strivo esgu.lchador para lavagem. das
partes inferiores do carpa de utilizador
- Requerente: Hans Maurer.
N e. 97.139 - Um dispositivo para
segurar uma fileira de livros em posiç'áo vertical - Requerente: Paulo
Boersner.
N e 97.195 - Nôvo transferidor De ileima Willv K d
N e 99.532 - Processo para confeccionar maides de Corte para N.:estuaria humano - Requerente: Nikolas
Mudar.
N" 99.542- - Aperfeiçoamento na
separação dos constituintes do produtos de hidrolise de esteres - Requerente: Les Usines de Malk.
N" 102.352 - Composições
fugas - De Lee Ratner.
Ni 102.381 - Processa quitnico De Merck & Co, Inc.
N 9 102.462 - Aperfeiçoamento
revestimento protetor - Reqnerent:
Gazeai Electric Company.
N° 102.464 - Processa . quitnico De Merck & Co. Inc. .

•
N° 103.749 - Ra:cesso / para a fabricação de novas alcoileno Poliarninas
- Requerente: Ciba Societe Anonyme.
N° 103.790 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a dispositivos para distribuir liquidas mala especialmente, mas
não exclusivamente, para emprego nas
colunas fracior.adoras de gás - Requerente: N. V. Philips' a:reliam- ,
penfabrieken.
INP'' 103.303 - Novo eabretir - De
Arly de Campos Di.arte Moreira.
103.835 - Processo da ireparação de novas derivados do tinidazol
- De SoZiete des Usines Chirniques
Rhône Poulenc.
MODÊI.0 DE UTILIDADE
DEFERIDOS
N.' 89.866 - Nóvo moci.Jla
brinquedo - De Brinquedos B.Jr.b...ir.inreS
Sociedade Anônima.
Ne 58.157 - Nôvt> protetor para •

visão - dos condutores de veic.ulos Requerente: Hans Drobiasch.
N. 58.3 li - MocUlo de beiu.:o De .Amerlia Dias Sarnbugaro.
N' 89.303 - Aperfeiciamentoa mu
incinerador de lixo - De Olor Madeira Guerreiro.
N° '97.158 - Polidor manual pare
móveis e objetos e.121 geral - Requerente: Roberto Pereira Pessoa.
N° 97.216 - Modelos Moleculares
científicos - Requerente: Luciano
Francisco . Pacheco do Amaral .
N° 97.328:-- Niávo modelo de cinzeiro - De Terrnovacuo Sociedade
Anônima,
N' IC/2.410 - Aparelho para imobilizar o braço suporte do rolo superior de ata E ijatorlo - De Hawa Kogyo Rabordako Kaisha.
N' 102.411 - Um suporte para
transporte Manual de garrafas - De
Cambra - Companhia Industrial Minas

N 9 102.465 - Processo para a recuperaçao cie compostos ativos .- Requerente: Meck Co. Inc.
N° 102.479 - Aglutina.utes para a
secagem de Zouro por escoamento Do requerente: Bohrae Fettechntle G.
M. B. H.
N° 103.710 - Aperfeiçoamentos em
prenderores - De Huck Manufacturing
Company.
N 9 103.730 - Aperfeiçoamentos em
dispositivos de comando ' automático
para máquinas de lavar roupa
querente: Siegfried Biltmeie -e Willy
Albert Otto Redlien.
N 9 103.747 - Aperfeiçoamentos era
ou relativos a aspiradores de pé, cujo
motor vai disposto para trabalhar ma
duas velocidades diferentes - Reque- N9 103.873 - Unia nova máquina
rente: Aktieselskabet Fiske: NieLsea de cálEular Requerente; Is:dcao
Wanderley 'Martini.
(A.A. - Fiscker é Nielsen).
•
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ciedade Anônima Indústrias Reunidas I N.° 107.401 - Instalação evado. Processo para preparar pirldoF. Matarazzo.
ri a processo para fazer axe2vaçi,es xina) . - Anote-se a desistência •
ciedade Anônima Indústrias Retrai las subterrôneas por meio da mesma' _ axquive-sa o processo.
F. Matarezzo.
Alimak Verken Ab.
Exigências:
, N.° 132.223 - NOvo e original deModèló de utihdade indelersdo
senho ornamental , para tecidos - SoN. o 44.820 - Metalúrgica PauN. o 72.858 - Urn • estrado cama - lista S.A. - Satisfaça exigência.
ciedade Anônima Indústrias Reunidas
José Lujan Cabiam. •
F. Matarazzo.
N. o 75.401
Tyre Equipment
N.° 105.552 - Nervo tipo de cadei• & Reconditioning Co Limited: N.° 132.224 - Menu e original desenho ornamental para tecidos - Sa- ra de facetar - Si/vino Leiloe Carluci. Satisfaça exigência.
• N.° 110.781 - Novas disposições
ciei:Ude Anônima Indústrias Reunidas
N. 0 76.346 - Abbott Laboratoem balões de brinquedo e decoração ries. - Satisfaça exigência.
F. Matarazzo.
N.° 132.225 .-- Nevo e original de- - Shizu Matsugaki.
N.° 87.524 - Minneseta Mining
N. o 133.350 - Aperfeiçoamento And Manufacturing Co. - Satissenho ornamental para tecidos - Sociedade Anônima Inderstrias Reunidas em liga para prender meia de mulher faça exigência.
- Tomohisa Sunago.
F. Matarazzo:
N.° 102.471 - Montecatini &oN.° 132.226 Nervo e original deN.° 134.032 - Nôvo modelo de ejeta Generale Per L'Indastria
senho ornamental para tecidos - So- esponja - Miguel. Dias y Garcia Ta- Mineraria e Cl:Ilma.:a a Karl Zieciedade Anônima Indústrias Reunidas lavem.
gler. - Satisfaça exigência.
F. Matarazzo.
• N. o 104 .099
Moscyr Soares
Debutá° ou naidèlo indwaral
N.° 132.227 - Nôvo e originà deda Silva. - Satisfaça
exigência.
indolor:
1
4ml
N.° 104.792 - Dr. Karl Thomae
senho ornamental paia tecidos ciedade Anônima Indústrias Reunidas • N.° 105.295 - Nàvo decantai pare GMBH. - Satisfaça exigência.*
F. Mataram°.
N. o 105.891 - Martiniatecidos de lona ou similares - São
N.° 132.228 - Nôvo e oriainal de- Paulo Alpargatas S.A.
no de lliallanda. - Sati,lfaça exisenho ornamental para tecidos _ SoN. o 113.795 - Um nôvo modelo gência.
ciedade Anônima Indúst rias Reunidas de bola para jogos desportivos - GerN. o 121.123 - Enrique Marchetda.
ti Rolle. - Satisfaça exigência.
N' 101.311 - Navo modelo de en- F. Matarazzo.
mano Antonio Lourenço.
•
N. o 128.107 - Campos Salles
N.° 132.692 - Original configuraRequerente: VIvelope eahre carta
N.° 118.275 - Original desenho S.A. Ind.
e Con*rcio. - Satislias 136as Estabelecimentos gráficos So- çã o em perfilado - Ettclides Boa.
de lapidação em copos e semelhantes faça
Boa.
eXigáleia
ciedade Anônima.
- Fábrica de Vidros São Domingos
N.° 128.194 -Júlio Garcia Gar-N" 102.494 Quadro para 'pintuN.° 132.698 - Nova e original S. Anônima.
cia. - Batiafaça exigência.
ra, próprio para crianças - Requeren- ,configuração em perfilado - Euclides
N.° 122.092 - NU,V0 copo tom caN.° 123.588 - Anatole Kagan.
te; Piacentini Sociedade Anônima. In- Boa.
nudo embutido - Cariam de
Satizfaço exigência.
dústria e Comércio.
Indústrias
Plásticas.
Faitaligeo de hwer.ção indeferidas
N.°
130.857 - Maria Ishikswa,
N" 102.563 - Tubo para comprimiN.° 111.249 - Nervo tipo de bi- - Satisfaça exigência..
dos, &agras e semelhantes - De DirN.° 77.321 - Paul Lowinger - lhete coupon para loteriais, tômbo.° 107.266
Miles Laboratoceu Marcondes Nedauco.
Mv° acendedor elétrico pare cigarro!, las e outros - Areociação Paulitas de
N Inc. - Satisfaça
rias
exigência.
NQ 106.033 - Nbvo protetor contra charutos e outro*.
Inventores
ASPI.
N.o 109.455 - Fledwin Corp. descanso pára praia - Regueo sol e
N.° 78.673 - Aperfeiçoamentos
N.* 119.349 - Nova e original Satisfaça exigência.
reata: 104é Zamora Mateu.
em cortinas de enrolar aplicadas na
introduzida em pulseiras
N.o 89.260 - Plácido Alfonso
1,07.095 - Cama beliche - De vedação de autornemeis rurais - Cunha configuração
e braceletes - Metalúrgica Traves So- Ribeiro. - Satisfaça exigência.
Crus José Ferraz de Marinis.
Consentine.
ciedade
Anônima.
N" 107.261 - Michofonea de brinN.° 110.279 - Packard Ralph
N. 79.556 - Processo de galamN.° 132.244 - Novo tipo de vas- Mangai S.A. Comercial Indusquedo - De Francisco blontaehea.
SP 109.093 - NaVO modelo de selo noplastia em alumínio e suas ligas - soura de pelo - José Aleebiades Mor- trial Y Financeira. - Satisfaoa
et-abr.° - Requeremie: A. Belarmina William Donald Macierm e Dick Cle- roni.
exigência.
N.° 132.484 - Original configuland.
N.° 110.839 - Lorenzo Lorenda SiJi'a.
N.°
85.864
Nova
tampa
de
modelo
de
reeuração
em
lampos
de
malas
e
maletas
Nervo
N° 111.201 zetti. - Satbitaça exigência.
Henrique
gurança
para
vilbritlea
de
ellAtants
- S.A. Araujo.
aio eiétrico - Requerente:
N.° 111.200 - F. Conte S.A.
ar - Manuel Baixauli.
N.° 132.673 ---*N6vo modal° de Indústria e Comércio. - Satisfa•
Rnalez ;maior.
N.o 86:903 _ Nervo prontas ° da gravata - Bernardini 3e Curai.
ça eRifiênda.
farieação de cavaletes pare biqueira*
DESENHO OU MODELO
N. 87.864 - Nevo modSlo da Is- N.° 112.637 - Flávio Frota. - Mecânica Eatamparia Ilernandez queiro - Karl Hera! Meyer.
INDUSTRIAL. DEFERIDO
Satisfaço exigência.
Limitada,
N.° 88.28.7 - Bisnaga lança,erfude
moeitipo
N.o 180.757 - Nilo Santos PinNOvo
N.° 117.047
N.° 88.412 - rádio a guarnição
racarregável - Joalas de Andrade to. - Satisfaça exigência.
• Imera dentes Wahoyt Fernanda. combinados para extremidades da car- me
Pereira.
N a. 110.758 - Nilo Santos PinModesto.
tuchos filtrantes pregueados - Frani
N.° 89.605 - Novas dispoaigões to. - Satisfaça exigência.
sa
=adelo
de
s
N. 122.601 - Ne
Corp.
aio traçado de reticulados para papéis
N. o 190.759 - Nilo Santos Pinperta facas para furáreis - Dr. RCIIZO
N.° 91.722 - Diapositivo para abrir millsoetrados e similares - Arthur to. - Satisfaça exigência.
Marinued.
N 131.177 - Angela Bitelil
N.° 131.285 - Uma originai prate- rasgo longitudinal 11411 agulhas destina- Light:siar.
das a pregar botões em cokliões de
N.° 90..829 - Min) veiculo de Zocchl.
Satisfaça exigência.
leira adorno - Salvador Valioso.
mola - José Cardillo.
propaganda - Ipe Brasileira de
N. o 131.818
- Móveis Pitdr14.
• 14.° 132.208 - Nova e ontem
N.° 92.947 - Aperfeiçoamentos Indústria e Comércio Cibic S.A.
Indústria e Comércio Ltda. - Saconfiguração em perfilado - Osvaldo'
na montagem de bombas hidráulicas
N.° 98.443 - Um niavo modelo de tisfaça exigência.
õolombo.
em poços - Indústrias Brarifeiras Ele- ventilador elétrico especialmente para N." 132.042,7- Indústria e go.
132
209
Original
configuo
• N.
veiem/os e outros - Karel CtvrtnUr mérelo de Bebidas Avestruz Ltda.
ração em perfilado - Oswaldo Co- trometalUrgicas S.A.
N.° 94.587 - Grampos para a
N.° 101.253 - Um nervo enodai°
Satisfaça exigência.
lombo.
montagem de Cabras - Ernesto Seara dt estearão contando um elemento deN.o 132.112 - Soc. St. Rara
N.° 132.210 - Nova • originali Cardoso.
tergente - Moei:tire Oberiaander.
nhael.
Satisfaca exigência..
configuração em perfilado - Oswaldo
N.° 96.1149 - Embalagem para maN.° 103.591 - nervo modelo
N.°
132.160
- Omitido ColomColombo.
teriais paatoaes - rterlo Marques de prego com duas cabeças - Virgílio bis. - Satisfaça exigência.
N.° 132.218 - Nervo e original de- May. .
Marques Port./rijo.
N.° 132.186 - ;alatino Al VS.
senho ornamental para tecidos - So- ' N.° 97.729 - Nova embalagem
N.° 84
- Um nôvo modal ° de Fernandes.
Satisfaça exigên.
ciedade Anónima Indústrias Reunidas para fios metálicos em geral - Ela- macacão ;-320
1
Jos: Pasqualucei Sobrinho ela.
P. Matarazzo.
tro São Marcos Ltda.
e Joaquim de Oliveira Carvalho.
N.°
132.114
Duracour
fj.ka
Nôvo
e_original
deN.'° 132.219 .
er, o asam _ Cornando e desligaIndústria
e
Comércio.
Saddam
N.°
104.683
Um
n8vo
tipo
da
senho ornamental para tecidos - 50- mento <errara automático para máqui- dobradiça de mola para portas em go- aa, esrigência.
dedada 'Indústrias Reunidas F. Ma- na. de fartar café e outras - José tal - Móveis de Aço Fiel S.A.
31• 0 97.640 - Suaumu ICinekoe;
,
4 Soares Diniz,
tarazzo.
- Satisfaça exigência.
ST.° 132.200 - Nôvoe original deN. o 9 8 .385
mar, eiseeme e up,.
Garantia de prioridade:
N.° 119.773 - Alfredo Folippela
senho ornamental para tecidos - So- relho para o eatiramento de armaçóeal N.° 128.908 - Saudai* exigência.
•
Bomba
Anb6-;
eiadade Anônima Indústrias Reunidas de concreto - Ricardo Barrado de • nto Brida pampa Pinheira.
N.° 119.766 - ?rol S.A. 1111:14,4
P. Matarazzo. •
alia
e
Ocanérein.
Satisfaça exila
Valenzuela.
'Arquive-se dé acardo com o art! janela.
N.° 132.221 - Nevo e original deN.° 105.193 - Extrator de lingo- 11.7' do Código.
senho ornamental para tecidos - So- tas --AU Lona.
Arquivamento da processos:
eledade Anônima Indústrias Reunidas
N.° 105.732 - Nôvo processo de Desistência de' processos: ;
Ficam
os p rocessos abaixo mana
P. Matarazzo.
soldageni. de ferro e outros metais Sadolin & Holnablad
N.° 132.222 - Nôvo e original de- Manoel Floras de Souza a Luiz Moya tiara a' desistência do A.a. (de- cionados arquivados'
Lêrta10 t1ú-j N. o 05 358 - Domingos Gozneil
senho ornamental para tecidos - So- Garbin:
mero 89 733 P riv 7 Inven
' PRf t Mereira.
- Ro "'exf•
I ao.r.

No 109.397 - Nevo e original modelo de zinzeiro portátil e desmontáVel - Requerente; Minoru Massuda.
N" 75.063 - Nõvo modelo de esguicho - De Fred E. Lorch.
N8vo modelo de reeiN 86.403
piente para transporte de vinhos e
eutroa liquidas . - Requèrente: Luiz
Michielon Sociedade Anônima Agricultura. Indústria e Corriarcá.
N" 88.228 - Nõvo modelo de estue - De Artigos Par: Presente Raul,
Franco Limeada.
Embalagem mostruário
• 68.5,0
-- -Da Prado -Industrial de Produtos
Look Soc:edade Anônima.
N" 92.037 - Um compasso transferidor - 1)c joz.lus Sz.cbcni.
N" 92.648 - Almofada termo elétrica para triecuçáo de trabalhos cm
arniaçbes de óculos e anilares - Requerente: josephe Fereaczy.
N" 989.588 - Embalagem obtida
através de um c.artero, previamente recortad o , vincado e gomado - Requerente: Statibras Sociedade TeZnica Industriai Brasileira de Imprensa Limita-

•
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N.° 71.566 -- Iginio Acquaronl. ' N.° 130.782 - Nathaniel TemiSinal de Propaganda DefeN.° 77.570 - St Lawrence Corp. rio Ellbuquerque. - Arquivem-se rido:
os processos.
Limited.
N.° 362.934 - Soc. Biblicn. do
N..° 87.879 - Fábrica PIrat1Brasil Dando a Biblia a Pátria 31inga de Artefatos de Borracha
Sociedade Biblica do Brasil. clasDivisão de Marcas
Ltda.
ses 32-33 (art. 121).
N. o 88.753 - C.I.V.E.L. Cofietrução Indústria Viação Engenha- EXPEDIENTE Do DIRETOR
Frase de Propaganda Deferia Ltda.
rido:
Dia 14 de dezembro de 1962
N.° 87.495 - Guilherme Aizirl.
N. o 386.253 - Loucuras do dia
N.° 89.058- Milton Brasil/ en se
Notificação:
- Agostinho S .A. O Camizeiro,
4 Pires.
Uma vez decorrido o prazo ,de classes 8 - 9 - 11 - 12 - 13 N.° 90.746 - Ivan Blin de Arrecurso previsto pelo artigo- 14 da 14 - 15 - 22 - 21- 24 - 29 ruda Nóbrega Beltrão.
N. o 90.751 - Ivan Blin de ,Ar- Lei n o 4.048, de 29-12-61 e mais 30 --1 31 - 34 - 35 - 36 - 37 ruda N. Beltrão Walter Geyerhan dez dias, para eventuais juntadas' 46 - 48 - 49 - (art. 121).
,de recursos, e do mesmo não se
N.o 383.208 - Mens Sana In.
e Heloisa Leonie Moya.
tendo valido nenhum interessado, Corpore Sano - Miguel Lasheras
N.° 92.224 - Romeu Sala.
N.° 92.230 - Atsushi Suzuki. ficam notificados os • requerentes Giner, classe 41 (art. 121).
N.° 93.072 - Jane Bouchaud abaixo mencionados a compareNome Comercial Deferido:
cer a 'este Departamento a fim de
Lopes da Cruz.
efatuarem
o
pagamento
da
taxa
N. o 93.105 - Masaki Mal.
N.' 352.829 - American Optical
N.° 93.211 - Francisco Fenero final concorrente a expedição dos do Brasil Produtos Oftalmicos Lirespectivos
certificados
dentro
-do
Venero.
mitada - American Optical do
N.° 94.263 - Pietro Lanzillotti. prazo de sessenta dias, na forma Brasil Produtos Oftalmicos Ltda.
do
parágrafo
único
do
artigo
131
I
N. o 94.454 - The Administra- (art. 109 11.9 3).
toras Of The Tulane Educational do Código da Propriedade IndusN.° 390.781 - V. Giolito S.A.
trial:
Fund.
Indústria e Comércio de Vidro
N. o 95.812 - Ryoji Miyaura.
Marcas Deferidas:
Neutro - V. Giolito S.A. IndúsN.° 96.297 - Guatiero Budini.
tria e Comércio de Vidro Neutro.
N.°
303.505
Removedor
CaN.° 96.377 - Artefatos de Ma- (art. 109 n.° 2).
chopa
Produtos
Químicos
Fondeira Indaiatuba S.A". •
S.A., classe 46.
Titulo de Estabelecimento DeN.° 96.613 - Willy Bandeira toura
N. o 330.206 - Colman's Mus- ferido:
Meyer.
N.° 96.797 - Manuel Valadão taxd Atlantis Brazil Ltda.,
classe 41.
N.° 384.211 - Foto ABCLeal.
N. o 352.032 - Carioca - F. Francisco Soares Ribeiro, classes
N.° 96.853 - Somartin Indús- Oliveira
& Filhos Ltda., classe 41. 8 - 25 - 33. - (art. 117 n.° 1 intria Comércio Importação e ExN.° 356.068 - Carioca - Usina cluindo-st as classes 8 25).
portação Ltda.
N.° 385.436 - Magazine Louvre
Nicodem Coban- Mecânica Carioca S.A., classe 11.
N. o 93.873
N.° 368.906 - Sanitieado - Sa- - Tose Poyastro Ze Cia. - Classe 36
Cenco.
N.° 97.893 - Pedro Romeral nitized Incorporated, classe . 49. (art. 117 n. o 1).
N.° 368.907 - Sanitizado - SaN.° 386.583 - Caddij Construtora
Ariza.
nitized Incor., classe 28.
e Imobiliária - Antônio Leite MarN.° 96.074 - Merck & Co Inc.
N.° 369.134 - H. D. - Danilo ques - Classes 33 e 16 (art. 117
N.° 97.350 - Kazuyuki Shimo- Adriani, classe 31.
n.° 1 incluindo-se a classe 16).
hirao.
N.° 384.248 - Rabrit - Fuji
N. o 97.492 - Laboratório Sin- Jyukogyo Kabushiki Kaisha, clasMARCAS INDEFERIDAS
tético Ltda.
se
21.
• N. o 384.403 - Turbomatic N.° 97.885 - José Fellipe.
N.° 237.359 - Presidente - HeN.° 98.227 - Atma Paulista S.A. Meta rlúrgica Servus S.A., claa- meterio Gomes de Andrade - Classe
Indústria e Comércio.
n.° 41.
se 6.
N.° 99.006 - Regis Ribeiro BalN.° 347.349 - Gury - José do
N.° 384.404 - Polimatic - Podino.
limatic Eletrornetarlúrgica Ltda., Egito da Costa - Classe 23.
N.° 99.029 - Georg Frangulis. classe 8.
N.° 357.133 - Coltunbus - CoN.° 107.638 - Simão Coslovsky.
N.° 384.412 - Amplocid - Ins- lumbus Importação Indústria e ComerN.° 108.088 - Gabor Lassner. Itituto Médico Industrial de . Apli- cio "Ltda. - Clases 32.
N.° 109.125 -- José Inocência cações Sientíficas 'mirras S.A.,
N. o 359.897 - Plástico estrutural
de Moraes.
classe 3.
- Goyana S.A. Indústrias Brasileiras
N.° 119.648 - Ennis Alfredo
N. o 385.364 - Super A F - Ar- de Matei-a Plástica - Classe 40.
Melar.
mando Farkuh, classe 36 (sem exN.° 366.635
Big - Domingos
N.° 122.986 - José Antôn:o Be- clusividade ao uso da expressão I Campagnolo - Classe 40.
tancourt.
tsilfknsil Super e menos para bolsas de teN.° 369.676 - Asta - Lanifício
Nr ° 126.595 - Arnaldo Ribeiro cidos para senhoras).
S.A. Fiação e Tecelagem de Lã
Malta.
.-N.° 386.261 - Ultramoll - Far- Asta
N.° 126.819 - Arnaldo Lom- benfabriken Bayer Aktiengesells- - Classe 31. •
N.° 384.420 - Pancor - Organibardi.
chaft, cla • s:e 1.
de Pinturas Pancor Ltda. NP 128.877 - Shellmar Em- N. e 387.994 - Ecomatic - Era- zação
:us Indústria e Comércio de Rã- Classe 1.
balagem Moderna S.A.
N.° 384.869 - Fullbuton - QuiN.° 128.878 - Shellmar Embala- dios e Televisão S.A., classe 8. miofarma
Ltda. - Classe 3.
N. o 389.323 - Brim Ranzinza
' N.° 128.879 - Shellmar EmbaN.° 385.270 - Ical - leal Indús- Soabra Cia. de Tecidos S.A.,
lagem Moderna S.A.
• N. 0 128.880 - Shellmar Emba- classe 23 (sem exclusividade da tria de Calçados Alonso Ltda. - ClasBrim) .
se 36.
lagem Moderna S.A.
•
NP 128.881 - Shellmar.Emba- N. e 391.162 - Paratussin
N.° 385.297 - Arca - Soc. InLabs. Farmacêuticos Espas.il S.A., dustrial Arca Ltda. -Classe 6.
lagem Moderna S.A.
3.
N. o 385.306 - Iodovita - Manoel
N. 0 128.882 - Shellmar Emba- classe
N.° 391.433 - Alfabetizaçad Augusto da Silva - Classe 3.
lagem Moderna S.A.
N.° 128.883 - Shellmar Emba- pela imagem - Branca Alves de N.° 385.314 - Dozeurite - LaboLima, classe 49. lagem Moderna S.A.
ratório Hellos Ltda.
N.° 128.884 - Shellmar Emba- N.° 391.984 - Serraria São
N.° 385.362 - Boa Noite - OnoPaulo - Hercules Vicari & Filho
lagem Moderna S.A.
fre Julio da Siíva - Classe 40.
Ltda,
classe
16.
• N.° 128.885 - Shellmar EmbaN.° 385.439 - Remosol - FavoN. o 394.609 - Citylux - Dis- ron
lagem Moderna S.A.
8s Cia. Ltda. - Classe 46.
tribuidora
de
Artigos
Elétricos
Do14.° 128:886 - Shellmar Emba- s
N.° 385.876
Miss Mlls - Ana
mégticos
Citylux
S.A.,
classe
39
lagem Moderna S.A.
N.° 128.920 - Luis Pires Cor- (com exclusão de aneis acoplado -- Levy - Clasae 36
N.° 385.923 - Dura Dant - Guses, braçadeiras borracha para
rêa.
bocais ou quaisr tavo Masquart Cia. Ltda. - _Classe
N.° 128.921 - Luis Pires Cor- nkmortecedores
quer outros artigos que possam n.° 10.
rêa.
N. o 386.265 - Crioulo - Silvino
NP 128.922 - Luis Pires Cor- ser usados como complementos de
enceradeiras elétricas.
I Nunes - Classe 42.

DezOibi;o de 1952
N.° 387.988 - Cremaltema
Francisco Marques Ferreira - Cl.
se
se 41.
N.° 389.315 - Tempero - Osvale
do da Silva Freitas - Classe 41.
N.° 389.316 - Temperinho - OS.
valdo da Silva .Freitas - Classe 41.
N.° 392.143 - Fábrica'de MóveiS
Aliança - Siegfried Herbert Dreys.
sig 8,s Filho Ltda. - Classe 40.
N.° 392.366 - Rubra - Indústria de Bebidas e Conexos Russo Bra.
Fileira Ltda. -- Classe 42.
N.° 430.011 - As cem mil meias
- • Augusto Monteiro de Moura Classe 36.
Frase de propaganda indeferida
N. 0 369.515 - Satélite o melhor
Papai Noel do ano - Comercial e
Importadora Satélite S.A. - Classe
49 (art. 125 n.° 2).
Nome comercial indeferido
N.° 386.323 - Predial Monte Real
S.A. - Predial Monte Real S.A.
Titulo de estabelecimento • indeferido
N.° 287.704 - Frigelux - Oddone
Pierre
Cia, Ltda. - Classes 6 8 e 33.
N.° 389.356 - Marlontex - Ale- •
xandre Lapos Filho 8,5 Cia. Ltda. _
Classe 36.
EXIGÊNCIAS
N.° 384.402 - Metalúrgica Servue
S.A. - Satisfaça exigência.
DIVERSOS
Shell Brazil Ltda, (no pedido da
reconstituição rios registros 232.721
- 232.736 - 232.737) -. Reconstitua-se o processo.
Maria Rezende Carrato (no pedido
de restauração no termo 364.310) Indefiro a restauração.
N.° 364.990 - Bristol Marcas
Patentes Ltda. - Aguarde-se.
Farmax S.A. Comércio Importação
e Exportação (no pedido de restaurao arquivamento em face da informação no termo 388.367) - Mantenho
ção da SEFM, deposite se quiser a
marca novamente.
Produtos Industriais e Lavoura Pil
S.A. (junto aos termos 397.251 397.250 - 397.249 -- 397.253)
Mantenho o arquivamento em face da
informação deposite novamente se quiser a marca:
N.O, 527.232 - Soc. Des Usines
Chimiques Rhone Poulenc - Aguar.
de-se.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PESQUISAS
Dia 14 de dezembro de. 1962

NOTIFICAÇÃO
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei 4.048
de 29 de dezembro de 1961 e mais dez
dias -- para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim de efetuarem o pagamento, da taxa final concernentes r expedição dos respectivos certficados dens
tro do prazo de sessenta dias - na
forma do parágrafo único do artigo
134 do Código da Propriedade Industrial.
,
MARCAS DEFERIDAS
N.° 336.059 - Firesvorks Mollcron Importação e Exportação Ltda.
- Classe 11.
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EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE I N.° 80.228 - Azer Costa.
X.° 376.194 - Liscar - João
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
N.° 81.704 - Antoine GawronsPalatino dos Santos Pinto - Chisky Dit Charette.
iss 28.
Dia 14 de dezembro de 1962
I N.° 83.266 - Alvaro Coelho da
N.° 391.907 Cofran - Cofran
Bar e Restaurante Ltda. - Classe Transferência e alieraç.ão de nome de Silva
• N.° 91.497- Hatsuji Sakai e
n.° 41.
titular de processos
IReiichi Yameza kl.
N.° 396.439 - Predbion - LsboIndústria de Meias Titan S.A.
N. 0 91.556 - Giovani Cavinato.
ratério Torres S.A. - Classe' 3.
(pede para ser anotada na marca N.° 94.720 - Rifle Lernani.
N.° 396.596 - Lepage's - Le 208.046 marca Titanzinho a altera
N. o 95.170 - Indústria de MáPage's Inc. - Classe 1.
ção de nome) - Anote-se a alteração quinas Lavatex Ltda.
Eletrô- de nome.
N. 0 396.632 - Illerom
N.° 96.634 - Yoshio Sato.
nica Illerom Ltda. - Classe 8.
s Fábrica Inbra S.A.- Indústrias Quí- N.° 99.486 - Francisco PassanN.° 396.689 - Florlux - Distri- micas (pede para ser anotada na marbuidora de Artigos Elétricos Domésti- ' ca Cosinol n.° 217.129 a alteração de tino.
N.° 99.668 - Clympio de Sauza.
cos Citylux S.A. Classe 44 (com nome) - Anote-se a alteração.
N. o 98.425 - Francisco Kosa.
exclusão de bibelots).
Bar Pigalle Night Club Ltda. (pede
N.° 101.202
Remigio Franco
N.° 396.696 - Moplen - Mon- para ser anotada rio titulo Restauran- Lazo. tecatini Societá Generale Per L'Indus- te Peixe Fino termo 202.110 a alteN.° 102.309 - Ramonspa.
tria Mineraria e Chimica - Classe 48, ração de nome) - Anote-se a alteraN.° 102.472 Major Nasir
N.° 396.697 - Moplen - Monte- çãode nome.
•
Branco Justino Gomes.
catini Societá Generale Per L'IndusN.° 103.207 - Alberto Milano
Produtos Cosméticos Silhueta Ltda.
teia Mineraria e Chimica --Classe 31.
de Lacerta.
(transferência
-para
o
seu
nome
na
N.° 396.699 - Moplen - MonteN.° 103.460 - Alwin Rah.
oatini Societá Generale Per L'Indus- marca Sentença termo 295.480) N. o 103.703 Barma Artigos
tria Mineraria e Chimica - Classe 23. Anote-se a transferência.
para presentes e domésticos-Ltda.
José
Jerônirno
Pires
de
Souza
N.° 396.701 - Moplen - MonteN.° 103.911 - Achilles Leão de
catini Societá Generale Per L'Indus- marca Sente
Jesus.
tris Minerária e Chimica - Classe 10. (transferência para o seu nome na
N. o 104.097 - Shuji Maruyama.
N.° 396.703 - Moplen - Monte- marca Zeize termo 398.277) - Ano.
N.° 104.216
Aguinaldo de
catini Societá Generale Per L'Indus- te-se a transferência.
Aquino e Antiin io Carlos da Silva.
Dante •omio S.A, Indústria e Cotria Minerária e Chimica - Classe 37.
N.° 105.281 - Tetshurel Soga:.
N. 0 396.704 - Moplen - Monte- mércio (pede para ser anotada na marN.° 105.379 - Manoel Teixeira
ca
Café
Riosul
termo
407.576
a
alte%tini - Soc. Generale Per L'Indusde Melo Jr.
tila
e Chimica - Classe 40. ração de nome) - Anote-se a alteraN.° 105.828 - Marcos Alberto
N.° 413.526 - . Águia - Armando ção de nome.
Kuperschmdt.
Aistimpção - Classe 21 - (com exSobela Magazine Ltda. (transferênN. o 107.714 - Wandyr Coimbra
clusão de encerados).
cia para o seu nome do titulo Sobela Garcia.
• N.° 447.728 - Molacord - Pi- Magaeine termo 408.566) - Anote-se N. 0 107.730 - Francesco Paolo
relli S.A. Cia. Industrial Brasileira a transferência.
Schéttino .
- Classe. 24.
United •Statts Rubber Co (transfe- N.° 108.155 - Alexandre Bryk.
N.° 447.729 - Molacord - Pi- rência para o seu nome das marcas N.° 108.229 - João Jorge Marelli S.A. Cia. Industrial Brasileira Royal termo 495.832 - Royal termo ciei Viana.
- Classe 40 (com exclusão de porta 495.833) - Anotem-se as transferenN. o 108.530 - T-oyofumi Tomoretratos).
narl.
das.
N.° 447.730 - Molacord - PiraiN. o 108.476 - Comércio e InEXIGÊNCIAS
13 S.A. Cia. Industrial Brasileira dústria Induco S.A.
'Glasse II.
N. o 113.621 - James Argent
S.A. de Perfumarias J & E Atida- Thompson. - Arquivem-se os.proNome civil deterido
son (nopedido de contrato de explora- cessos.
N.° 434.390 - Movimento de as- ção na marca 158.421) - Apresente
Expediente das Divisões e Seções
. :Liste:leia aos encarcerados - Movi clichê.
mento de Assistência aos Encarcerados marca n.° 213.126) - Satisfaça rad- republicado por ter saído com inerreções
- (art. 109 n.° 4).
Haag Schpenardle es Cia. (junto a
Rio, 14 de dezembro de 1962
•
gência.
Título de estabelecimento deferidos
Lanifício Sulriograndense S.A. (no
NOTIFICAÇÃO
N. o 390.600 - S. Germano - pedido de contrat ode exploração na
Weepital e Maternidade S. Germano marca 230•892) - Apresente cliche.
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo n.° 14 da
Lei n.° 4.048, de 29 de dezembre. de
EXPEDIENTE DO SERVIÇO
1961 e mais dez dias - para eventuais
Divisão Jurídica
RECEPÇÃO INFORMAÇÃO E
Juntadas de recursos, e do mesmo não
EXPEDIÇÃO
se tendo valido nenhum interessado, fiEXPEDIENTE DO DIRETOR
• Dia 14 de dezembro de 1982
cam notificados os requerentes abaixo
Dia 14 de dezembro de 1912
mencionados a comparecerem a este
Exigências:
Departamento, a fim de efetuarem c
Transferência e aliciação de nome da
N. o 119.247 - Mirado Adhesl- pagamento da taxa final concernente a
titular de processos
ves Corp, Satisfaça exigência. expedição dos respectivos certificados
Laboratoire Biologique de Malan N.° 119.250 - Lydia Penna dentro do. prazo de sessenta dias _
(transferência para o seu nome da Gonçalves. - Satisfaça exigên- na forma do parágrafo único do artigo
n.° 34 do Cediça:, da Propriedade InMerca Muscol n.° 65.020) - Anote- cia.
N.° 128.843 - Siman Saad.
dustrial.
a* a transferencia.
Ceremica Togni Ltda. (pede para Satisfaça exigência.
Marcas deferidas:
er anotada na marca PB termo númeNotificação:
ro 406.035' a alteração de notne) N. 321.452 - Kipara
Kibon S.A
É convidado Industria Máquinas Indústrias Alimentícias - Classe 43.
Anote-se a alteração de nome.
Invicta S.A. a comparecer a êste
N.° 383.606 - Betanoxin - Labs.
Departamento a fim de efetuar o
DIVERSOS
pagamento da taxa final no têr- Prismut S.A. - Classe 3.
William M. Scholl (no pedido de mo n.° 108.478 priv. invenção.
N.° 386.152 - Bem - Alfredo
prorrogac5o na patente mod. industrial
Monteverde - Classe 13.
Arquivamento
de
Processos:
1.145) - De acerdo com o parecer
N.° 388.408 - Inparreet Inparmet
concedo a prorrogação para o 3. 0 tris Ficam os processos abaixo men- Indústria de Parafusos e Metalúrgica
9 interessado a fls. 38, por equivoco. cionados arquivados:
Limitada - Classe 11.
- talo e não para o 4.°, Como requereu N.° 71.679 - Achilles Leão de
Quanto a prorrogação para o 4.° tri. Jesus.
Restauração de marcas:
ardo aguardo o 'interessado a mortuni- N. 0 76.694 - Juan Rapp PinN.° 369.876 - AtlantiCa 'dedo de requere-lo no praz') de que kus.
Cogita o parágrafo Unice do art. 42 N.o 76.904 - Wilson ferreira tria e Comércio Atlantica Ltda. Classe 11 - Contedo •a restauração.
bo código,
D'Avils.
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Restauração de titulo de adobe/te.
cimento:
•
N.o 357.194 - Metalúrgica
Baptista
Metalúrgica Baptista Ltda. - Cls.
números 5 -- 11 e 33 - Concedo a
restauração.
Marcas indefer:das:
N.° 366.597 - Droganew"- Alvaro
Rodrígues Cl Cia. - Classe 3.
N.° 386.210 - Arnoaloy - Fab.
de Artefatos de 13Orracha Adnaloy Sociedade Anónima -. Classe 49.
N.° 325.342 - Nice Ibras Indústeta Brusileira de Seringas S.A. .-Classe 10.
Transferência e alteração de nume
de titular de rocessos:
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft - Transfer& lia para o seu nome
da marca Tebeum/698 termo número 189.617. -. Anote-se a transferência.
Exigências: •
Aktiebolaget Astra Apotekarnes Kemiska Fabriker (junto ao têrmo número 329.004). --. Satisfaça exigência.
The Yorkshire Copper Works Limited (junto a marca n.° 162.744) Satisfaça exigência.
Societé Anonyme Pour Tous Appareillages Mecaniques (SATAM) - No
pedido de averbação de contrato nas
marcas as. 221.710 - 221.939 222.255 - 235.779. - Satisfaça ext.
géncia.
N.o 414.664 - Cia. Frigorifica Sul
Matogrossensc Frisulinat - Satisfaça
exigência.
N.° 414.691 - Geobras Engenharia
e Construções Ltda. - Satisfaça tecigência.
N.o 414.690
Geobras Engenharia
e Construções Ltda. - Satisfaça ext..
gência.
N.° 413.840 - Pronto Socorro de
Medicina e Cirurgia de São Paulo Ltda.
- Satisfaça exigência.
N." 413.864 - Casa Bevilacgua 3ociedade Anônima - Satisfaça exigência.
N.°. 414.527 - José Paulo de Andrade - 'Satisfaça exigência.
N.° 412.981
Produtos 'Químicos
Ciba S.A. - Satisfaça exigência.
Diversos:
Raymuncio dos Reis Machado (No
pedido de caducidade na marca número 214.339) Arquive-se o pedido
de caducidade por falta de cumprimento de exigência c guarde-se o processo.
Modas Vera Ltda. (No pedido de
caducidade na marca Modas Vera número 259.072) - Arquive-se o wedido de caducidade por falta de cumprimento de exigência e guarde-se o Vos
cesso.
N.° 397.779 -- Ind. Textil Brasília
Limitada - Pross.ga-se considerando
a Grafia ramy como rami.
Lecien S.A. Indústria Farmacêutica
(junto a marca n." 155.846) - Nada
há que deferir quanto ao pedido de
anotação pois a transferência ali solicitada já se encontra anotada,
N.° 414.828 - José Balogh - Prossiga-se com exclusão de espadins, espa
das e punhais.
Psearrogação de marca:
N.° 542.950 - Derincsan - Cervalho Lufa Medicamentos S.A. Classe 3 ,-- Prorrogue-se o registro.'
N.° 549.073 - Vernet Scalzilli -•
Seelailli & Cia. Ltda. - Classe 42 Prorrogue-se o .registro.
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N. 549.110 Durablane - Globo
Sociedade Anônima Tintas e Pinga:critos - Classe 1 - Prorrogue-se o reeÉstro
N. 554.441 - Perfcct Silvar Emanaram] Bloch joias S.A. Classe
n.° 44 - Prorrogue-se o registro.
N.o 551.486 - Cadeira anatômica
faixa azul - Indústrias Cama Pai:alta
L. Liscioa S.A. Clasae 40, a- Prot.roaue-se o reg stru.
N° 541.367 -- Shell Shcli Brasil
Sociedade Anônima Petróleo - Classe
D. 0 32 - Prorrogue-se o registro.
N.° 552.900 - Rhodazil - Os.
Duimica Rhodia Brasileira - Classe 3
- Prorrogue-se o registro.
N. 553.289 --. A Draina - A Dama
klodas Ltda. - Clases 36 -a- Prorrogue-se o registro.
Prorrogação de titulo de e.stabelecimento:
N. 554.640 - Mecânica Dama -D'Amico Matteo - Classe 6 prorrogue-se o registro.
Notificações:
São, convidados os requerentes abalso
nencionados á comparecerem_ a êste
5epartarcento a fim de efetuarem o
aagamento da taxa final dos mencionakm processos:
N.° 217.952 - C,onfecções Rememwr Ltda.
N.° 246.192 - Indústrias York S.A.
Produtos Cirúrgicos.
N.° 299.990 - Hermanny Indústria
t Comércio (HIC) Ltda.
N.° 300.497
Antônio Pistilli.
N.° 305.874 - Emanuel Offene
gandelsgesellschaft.
Una/fanfe das Divisões e Seções tetublicado por ter saído com incorreções
NOTIFICAÇÂO
Unia vez decorrido o prazo de remrso previsto pelo artigo n. 0 14 dai
Lei n.° 4.048, de 29 de dezembro de
1961 e mais dez dias.- para eventuais
imitadas de recursos, e do mesmo não
*e tendo valido nenhum Interessado, firam notificados os requerentes abaixo
'sancionados a comparecerem a este
Departamento, a fim de efetuarem 41
pagamento da taxa final concernente a
expedição dos res Recusam certificados
dentro do prazo de sessenta dias na forma do parágrafo único do artigo
a.° 34 do Código da Propriedade industrial.
Privilégio de invenção deferidos:
N.° 110.004 - Dispositivo -para
ruanter unidos núcleos laminares para
transformadores e outros aparelhos de
indução - Allmanna Svenska Elektriska Aktiebolaget.
N.o 104.686 - Motor com escape
Zappa'roli Serena S.A. Indústria
e Comérçio.
Modelo de utilidade deferidos:
N.° 97.622 - Pires ou prato asco
- João Pedro Coelho de Miranda.
N.° 100.206 - Nova embalagem
para frutas, legumes, verduras e anal°.
tos - Jorg K. Urban.
. Mmillo de utilidade indeferidos,:
N.o 95.884 - Original tabela auxiliar de -comunicações telefônicas • -as
Imo Sohincariol,
N.° 132.832 Alça auxilia i; para
Denotes - Sadao Midorikasva e Masao
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Eaasa Engenharia ComerCio e Indús- 551.009 marca Tabomatic, classe
tria - Opoaiçáo ao te:mo número
516.337 - Marta Ehisa - Classe 3.
LinIficio Santa Branca S.A. OPOSIÇÕES
The Cola Cola Co, -. Oposição ao oposição ao têrmo 548.084 titulo
Meabia Sociedade Anônima - Opo- teimo naunc.o 546.39i) ,- Marca Panta P Malharia Clane Branco classe 33,
sição ao termo número 548.021 - - Classe 2.
36, 50.
Marca liercules
Claase II.
Simea do Brasil S. A. IndusWillys :alotara Opasição ao
Frigorifico Cruzeiro 'Sociedade Anô- té;miu aúme.rsi 550.502 - Marca Uni- ; trial de Motores Caminhões -e Anj tonáveis - oposição ao térmo n.o
nima - Opaação ao termo número veraal.
55+1.493 -- Marca Alsorada - Classe
Bracco Nos otheraMea Laboratórios I 545.902 marca BMS classe 32.
Manoel Ambrásio Filho 8. Á.
Sociadade Anônima - Opos.ção ao
Ind. e Comércio - oposição ao
Fulminante, int:Maria e Comerc:u de termo nuriero 551.110.
Máquinas , Limada Oposição ao i Bracco Nos otherapica Laiboiatorios têrmo 543.263 marca ravrAF elastermo número 5-14.593 - Marca As- Sociedade Anônima - Oposição ao se 6.
Agrizna Equipamentos e Maquipergires Borboleta - Classe 11.
termo numero 551.111.
nas Agrícolas S. A. - oposição
Bolilsen Companhia Limitada Ercil Sdaicdade Anônima Comércio ao termo 548.984 marca Agma,
Oposição ao Nono número 546.692 - e Indústria - Oposição ao termo nú- classe 6.
Titulo Occan Organização Comercial mero 553.U92 - Marca Ecil.
Dr-ramas:ri Indústrias Brasileiras
Contábil de Administração e Negócios
Fábrica Youna Limitada. - Oposi- de Materiais para Polímero
ção ao termo numero 551.340 - Mar- - oposição ao tèrmo 547.584S. A.
- Classes 33 e 50. •
mark. a Cisne.
Tecidos Pluma Soeedacle
ca Diamond Brand, classe 4.
Fábrica Youna Limitada - Opoat- Oposição ao termo iginte:o S-t.i.3/5
Marquardt Scherer & Cia.
- NiarCa Pluman - Classe 47.
ção ao térino número 551.341 - Mar- mitada - oposição ao tèrrno n.o
indústria e Comércio Corneta Sucie= ca Cisne - Classe 41.
547.656 marca Cacique.
dada Anônima - Oposição ao termo
General Novilar Sociedade Anônima
Irmãos Campos Hidalgo - oponúmero 542,816 - Marca 2 Mosque- Comércio Indústria e Importação - sição ao tênno 548.728 marca GlóOposição rio termo número 545.1,164 - ria.
teiros - Classe 11.
Cia. Química Indcstrial Cil Federal Mogul Bosker Bearings Inc. Marca Mobilar.
The Scotch Whisky A.ssociation - oposição ao térmo 547.851 maro9.
- Oposição ao termo número 545.817
Oposição ao. termo número 547.172 Aerosil.
- Marca Nacional.
A. C. F. Industries IncorporaPanificadora Peninsular Limitada - - Marca King Grant - Classe 42.
The Scotch Whisky As.sociation - ted - oposição ao tèrmo 550.10
Oposição ao termo número 547.932 Oposição ao termo número 547.175 - marca Corteg.
Marca Peninsular - Classe 41.
Cia. Paulista de Material WhCearo Sociedade Anônima Indústria Marca Quenn Grant - Classe 42.
e Comercio - Oposição ao termo nú- siçroci aeodade Biblica do Brasil - Opo- trico - oposição ao tèrrao°551.279
termo número' 546.009 - marca Paulista, classe 8.
mero 544,714 - Marca Beronyl Marca B,blios -.ClasSe 50.
Cia. Industrial e Agrícola San.;
Classe 36.
Soc. Bíblica do Brasil - opo- ta Bárbara S. A. - oposição Iro
Lojas IF Limitada - Oposição ao
termo número 548.952 - Marca Ifri eição ao termo 544.046 marca Bi- I Urino 549.281 marca Dulce.
Textil Rayes Ltda. - oposiça9
blos.
- Classe 36.
atto
otléfarmo 548.701 marca Casa
João Miranda 84 Cia. Ltda. - o
Tecidos Pluma Sociedade Anônima
- Oposição ao termo número 544.517 oposição ao têrmo 545.661, marca
Textil Rayea Ltda. - oposição
Novola.r.
- Marca Puma - Classe 37.
Standard Electrica S. A. - ao têrmo 548.700 marca Ottoni.
A. B. C. Rádio e Televisão SoVidromar Comércio de Vidros
ciedade Anônima - Oposição ao ter- oposição ao térmo 551.749 marca'
Ltda. - oposição ao tèrmo
mo número 544.216 - Marca Cana- alagnasom.
Refinaria Piedade S. A. - 546.777 marca Vidromar.
rinhos do Brasil.
Rádio Frigor Importadora S.A.
oposição
sro tèrmo 552.227 marca
Queriri Sociedade Anônima Indústria
- oposição ao tèrmo 550.008 mare Comércio - Oposição ao termo nú- Primor.
Cia. Importadora e . Industrial ca Frigor.
mero 544.731 Titulo Skindo Máquinas Piratininga S. A. -•
Dox - oposição ao têrmo 550.614
Classes 41, 42 e 43.
oposição ao tèrmo 548.824 marIndústria Gaucha de Implementos e marca Addox:
ca Piratininga, classe 5.
Máquinas Agrícolas Sociedade AnôniSocrol Sociedade Recuperadora
Loureiro Costa S. A. Comérma Agrisa - Oposição ao termo nú- de Óleos Ltda. - oposição' ao
cio e Indústria - oposição a0
mero 540.024 - Marca Agrisa.
termo 550.226.
Conipagnie Industrielle de Tis- térmo 547.542 marca Chapéu da
Colurnbia do Brasil Sociedade Anôsaga
- oposição ao têrmo 546.038nima Indústria e Comercio - OposiAmo S. A. Ind. e Comércio ção ao termo número 548.071 - Ti- marca Tangara.
oposição ao tèrrno 548.874 marCapri Comércio e Administração ca Arpo.
tulo Mundo Musical - Classes 8 e 33.
Berlitz & Companhia - Oposição S. A. -oposição ao térrno n.° , Cerâmica São Caetano S. A. -•
ao termo número 543.474 - Marca 547.749 marca Capre.
oposição ao tênno 548.276 marca
Symphonie - Classe. 36.
Radial Diesel Comércio e Im- Revesti"
Casa Inoxidável - Artefatos de Aço portadora de Motores Ltda. Cerâmica São Caetano S. A. Limitada - Oposição ao térmo núme- oposição ao têrmo 546.235 marca oposição ao tèrmo 549.553 marca
ro 546.413 - Marca Inas - Classe Radial classe 11.
Revestil.
Waldemar Samor - oposição
50.
Cerâmica São Caetano S. A. Sipesca Soc. Indústria.' de Pesca ao têrmo 546.493 marca Arco Iris Oriosição ao„têrmo 548.884 marca
Litocal'
Barigui Limitada - Oposição ao ter- classe 50.
Cerâmica' São- Caetano S. A. Cia. Industrial de .Conservas
mo número 543.650 - Nome comercial
oposição ao,. tèrrno 548.659 marca
Comércio e Indústria de Pesca e Frios Alimentícias Cica - oposição
do Nordeste do Brasil Limitada Cipes- têrmo 549.679 marca Cicabo clas- Alumax.
se 11.
Cerâmica SãoCaetano 8. A. -.
MS.
Gagliano & Cia. - oposição ao p
opo
aoi. ao,,térmo 548.389 marca
iairbe
Ecisa Engenharia ConaérCio e Indústria - Oposição ao termo numero termo 548.061 marca Triunfd elas•
Cerâmica' São Caetano 8. A. 546.193 - Nome Comercial Icisa Sza- se 50.
.
dedada Anônima Indústria ç ComérDal Molin S. A. Industria Co- oposição ao. têrmo 547.710 maroa
cio.
mércio e Agricultura - oposição Revesti" a.
Ecisa Engenharia Comércio e Indús- ao têrmo 549.205 marca Nova ta= Comape Cornem' Auto Peças
,
Ltda. (oposção ao têrmo 548.191
tria - Oposição ao 'termo número parança, classe 41.
546.186 - Marca Icisa - Classe 2.
Sinica do Brasil EL A. Indus- marca Cornava).
Eeisa Engenharia Comércio e Indús- trial de Motores Caminhões e"AuIpea Indústra de Roupas e,
tria - Oposição ao térmo número tomóveis - oposição ao térrno n.° Atm S. A. (oposção ao térmo '
546.334 - Marca Ebisa
551.956 marca Metrópole).
Classe 1. 548.680 marca Simcampos elas,
Ecisa Engenharia Comércio e Indús- se 31.
Prodec S. A. Proteção e Deco-J
tria - (*a:oposição ao termo número
Wumineta. Lanifício Santa Branca S. A. ração de Metas (oposição ao
546.335 - Marca Ebisa - Classe 4. - oposição ao térmo 547.083 mar- têrtao 549.772 marca Propec) . •
j • Exigéneiss:•
Ecisa Engenharia Comércio e ISchis- ca Cisne Branco, classe 23.
Técnicas Electro Mecânicas
14.° 106.507 -- Spenear chemical Co Iria - Oposição ao térmo número
Transmatic S. A. Comércio' e Afins S. A. (oposição ao tèrmo
s.- Satisfaça sistginala.
546.336 - Marca Ebisa
Classa 5. Yro44,-1- ala - oposição ao têrmo 545840 marca Talem &asse 8).
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Acy pel Comércio de Papel e
Artefatos Ltda . (oposição ao
termo 545.140. marca Arcopel
classe 310 .
J. Paolone Netto & Cia. Ltda.
(oposição ao térzno 545.259 título
J. P. J. Pedro e J. Paulo) .
J. Paolone Natio & Cia. Ltda.
(oposição ao termo 545.260 Inaignia J. P. classe 33) .
Frisos Brasil S. A. (oposição
ao termo 545.358 marca Brasil
classe 21)..
Andorinha Auto Peças Lida.
(oposição ao termo 545.1'65
marca Emblemática) .
José Aurelio Afonso (oposição
ao têrmo ' 550.470 marca Flor da
serra) .
Fábrica de Doces Cristal Ltda.
oposição ao termo 550.265 marca
Ipe) .
Luiz Hermano Linck Rodrigues
Ferreira (oposição ao termo
1545.716 nome comercial Jofer
8. A. Ind. e Com.) .
Panfoto Importadora Ltda.
(oposição ao termo 552.906 marca
(kali Foto) .
Indústria Mecânica Samot Limitada (oposição ao termo
545.018 marca Samo classe 6) .
Mauâ Auto Peças S. A. (oposição ao termo 547.364 sinal de
propaganda Mauá classe 21) .
Alberto Sequerra & Cia. Ltda .
(oposição ao termo 544.873 marca
Riviera classe 41) .
Metalúrgica Abram° Eberie So.
dedada Anónima (oposição ao
téôrmo 546.498 marca Metalinox
classe 11).
Metalúrgica Abramo Eberle
S. A. (oposição ao termo 546.412
Marca Inox) .
Metalúrgica Abramo Eberle
S. A. (oposição ao termo 548.413
marca Inox) .

Mannin Maxsvell & Moore Inc.
(oposição ao termo 545.700) .
José Nunes da Cunha (oposição ao titula Tribuna dos Bairros
termo 551.942) .
Soc. Paulista de Artefatos Metalúrgicos S. A. (oposição ao
termo 546.418 marca Inox) .
Soc. Paulista de Artefatos Metalúrgicos S. A. (oposição ao
termo 546.415).
Soc. Paulista de Artefatos Metalúrgicos S. A. (oposição ao
termo 516.417 marca Inox) .
ABC Rádio e Televisão S. A.
(oposição ao termo 547.086) .
Brasileira de Vinhos 8. A.
Ind. e Comércio (oposição ao
termo 545.906) .
Brasileira de Vinhos S. A.
Ind. e Comércio (oposição ao
termo 546.273 marca Beij uva
classe 43) .
Pye Limited (oposição ao térmo 546.528 marca Piradio classe
8) .
Minnesota Mining And Manufacturing Co (oposição ao termo 540.629
marca 4-M, classe 46).
Com Producta Co (oposição ao termo 546.873 marca Búfalo).
numble Od et Refining Co (oposição no térmo 545.003 - merca
Atlas) .

Freitas Leitão Comércio e Indústria LtdA' , (oposição ao termo número 550.506).
General Etectric Co (oposição ao
termo 545.654 marca Eletronic).
Cerâmica Mogi Guaçu S. A. (opo•aição ao termo 548.543 marca Mogi).
Laboratório Procampo Ltda. (oposição ao termo 545.514 marca ()tara.
nig).
Laborterapica Bristol S. A. Ind.
Químico e Farmacêutica (oposição ao
têm-à° 543.657 marca Locabtotal) .

Metalúrgica Abramo Eberle 1 Laborterápica Bristol S. A. IudúsS. A. (oposição ao termo 546.414: iria Química e Farmacêutica (oposição ao termo 545.170 merca Parvez)•
Marca Inox) .
Lab. Bioaintética S. A. s(oposição
Metalúrgica Abram° Eberle
8. A. (oposição ao termo 548.415 ao termo 545.263 marca Rubrancrva)
General Novilar 3. A. Comércio,
marca Inox) .
Metalúrgica Abramo Eberle Indústria e Importação (oposição ao
S. A. (oposição ao têrmo 548.418 termo 545.662 marca Novolar).
General Novilar S. A. Comércio
Marca Inox) .
Metalúrgica Abram° Eberie Ind. e Importação (oposição ao ter8. A. (oposição ao termo 546.417 mo 545.661 marca Novolar).
; Eltronik Indústria e Comercio de
marca Inox) .
Metalúrgica Abramo Eberle Artigos Eletrônicos Ltda. (oposição
8. A. (oposição ao termo 548.418 i ao termo 545.655 marca Electronic)•
Eitronik Indústria e Comércio de
marca Inox) .
Cio. Monaco Vinhedos Inclua- 1 Artigos , Eletrenicos Ltda. (oposição
tria Comércio Importação e Ex- ao termo 543.336 marca Weltronic).
Eltronik Indústria • Comércio de
portação (oposição ao termo
046.018 marca Monaco classe totigos Eletronicos Ltda. (oposição
ao termo 545.654 marca Electronic), i
41) .
Hercules S. A. Fábrica de. Cibral Cia. Industrial de Óleos Vê..
Talheres (oposição ao termo getais (oposição ao termo 545.490,
marca Clbra).
046.412 marca Inox) .
Geara( Indústria Gráfica Geral 5.
Hcrcules S. A. 'Fábrica de
Talheres (oposição ao termo A. (oposição ao termo 545.836 marca Orgraf).
546.413 marca Inox)
H ercules S. A. Fábrica de I Indústria Metalúrgica Tergal S. A.
Talheres • (oposição ao termo I (oposição ao termo 545.838 marca
Mercai classe 21).
546.414 marca Inox)
Hércules S. A. Fábrica de
Vibar Indústria e Comércio s. A.
Talheres (oposição ao . . termo Viça (oposição ao termo 545.746 1
548.415 marca Inox)
marca Vicia).
Hercules S. A. Fábrica dé
Bar Pigalle Night Club Ltda. Talheres (oposição ao termo (oposicão ao termo 552.954. titulo:
546.416 marca Inox) •
Café e Bar Restaurante Pigalle).
Hercules S. A. Fábrica de
Luiz Colaferro (oposição ao termo
Talheres (oposição ao termo 54.5-:853. marca Universo).
546. 417 marca Inox ) "
L. Figueiredo S., A. Armazéns Ge
1-Lrcul;s S. A. Fábrica de raia Despachos ' Representações Copo.
Ta l heres (opc :1 AO 'tio 'termo eriçãjn ao termo 549.621, marca Coto
5 4,8.418 marca Inas) •
tainer).. .
• •:
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Vila Rica Artesanato de Madeira
Ltda. (oposição ao termo 549.800 marca Vila Rica, classe 40).
Vila Rica Artesanato de 'Madeira
Ltda. (oposição ao termo 549.799)
Distribuidor de Equipamentos para
Lavoura, Indústria e Transportes Elit
Ltda. (oposição ao termo 545.407,
marca Xlite).
Vila Rica Artesanato de Madeira
Ltda. (oposição ao termo 549.798,
marca Vila Rica).
Vila Rica Artesanato de Madeira
Ltda. (oposição ao termo 549.797).
Torlves S. A. Indústria Brawi.tira
de Máquinas Operatrizes (oposição ao
termo $50.328, marca Tornibras, das.
se 6).
Zoppi es Barsoumian 'Irmãos (opalição ao termo 545.752. título Vedet•
te de Olinda).
Indústrias 'Noteis Barbero S. A.
(oposição ao termo 550.459, marca
Taba).
L. Figueiredo S. A. Armazéns Gerais Despachos, Representações (opasição ao termo 543.568, marca Coo
tsiner).
L. Figueiredo S. A. Armazéns Gerais Despachos Representações (013ce
sição ao termo 548.569 título Containet).
Sonder do Brasil S. A. Indreonria
Farmacêutica (oposição ao termo o.°
549.019 marca Ergasyl).
Luiz Colaferro (oposição ao termo
550.502, título Universal).
Pino Corp (oposição ao termo is."
547.052, marca Pirtslux)•
O Sindicato da Indústria do Vinho
de São Roque (oposição ao termo n.°
546.533, marra Vila São Roque).
Antonio G. Gorda és Cia. Ltda.
(oposição ao termo 547.622).
Antonio G. Garcia a5 Cia. Ltda.
(oposição ao têrrno 547.021, marca
Garcia).
Mime Conoárcio e Indústria 3. A.
(oposição ao termo 546.052, marca
Emblemática).
Rime Comércio • Indústria S. A.
(oposiOlo p n terno 546.053. marca
Ignus).
Dipeça Distribuidora de Peças limitada (oposição ao termo 553.411)
J. S. Lopes Cie. Ltda. (oposição ao termo '553.167. marca Três
Andorinhas).
á de Produtos Laves para InPb.
dústrias de Valanderia. Ltda. (oposição ao termo 4.546.'726, marca Mo-

Ind. Gessy Levem S. A. (oposição
ao termo 548.408, marca Pentescos
va).
I.ever Brotherw Port Sunlight
ted (oposição ao termo 546 633),

Privilégios de Invencio
TÊRMO N.° 126.808
de 17 de fevereiro de 1961
Emil Langer - Estado da Guano.
bora.
1P - Fio Elétrico Autoodesivo,
Pontos - Fio Elétrico Autoadesivo
-- modelo de utilidade.
como acima doscrito, caracterizado por
ser constituído por fio elétrico. comum,
parcialmente ou totalmente munido de
massa adesiva.
TERMO N.° 120.951
de 7 de judio de 1980
Nacal - Comercial Importadora
Ltda. - Estado do Rio 'Grande dr,
Sul.
Pontos: - Nevo tipo de moldo
que serve em embalagem para firo
mas de chocolate ou outro qualquer
comestível. - Modelo de Utilidade.
Reivindicação*

1. 0 - NOvo tipo de molda, que
sorve da embalagem para figuras 1.
chocolate, ou qualquer comestível, ca.
racterizado por estar constituído de
duas (Olha, de matéria plástica, nu
outro qualquer material, moldáve4
mas que por processo usual de estetapoção gravam-se em alto relêvo, as
duas faces que constituem a figura
desejada. sendo que no encontro das
mesmas existem salienciat e
das destinadas
destinadas 1.1 fixar o molde ao
material moldável, sendo que o mesmo após sua introdução nestas partes
é esfriado por processos comum. Um
total de 3 pontos.
n••nn•••••nnn••

TERMO N.° 132.308
•
De 4 de setembro 6.1961
Titulo: "Nova e original configuração aplicada a poltrona" - Modelo
industrial.
São
Requerente: Gererd Lools
Paulo

quem) .
Machado Neves ea Cia. (oposição
40 termo 546.736, marca Temes, cr(asse 11).
3. A. Armando Buasetti
e Importadora (oposição ao termo 547.800).
Dino Giovannetti (oposição ao termo 542.403).
Flotido Mello as Cia. Lodo. (oposição ao termo 547.171, marca Kin&
Grani).
Comercial Rádio Lua Ltda. (oPo
ns--siçãoaterm546.1,c
diolux).
Ernesto Neugebacier 5. A. int164trios Reunidas (oposição ao termo n.°
546.167).
&Testo Tieugebauer S. A. Indústrias Reunidas (oposição ao termo ro°
538.077, marca Amazonas).
Automatic Switch Co (oposição
termo $49.984, marca Aocot).
& Cie ,Gmbh (oposição sio
termo 549.519, marca Mionto).
Comer-

4

cial

t

1. 0) "Nava e otig4ical isorailikawaNdío
aplioada a pokrosoi", Mv*/ oU SãO
sehrè Miai", então dispostos orn te*.
SM. litpadel • usssa hoseas centeal voedoai, Ste toai é articulado o corpo p4Moem** délro de poltrona, oarecter1,aride pelo fato ele ser Sai corpo for'Usado per uma poop única, retsaiorio
assento, *adoto • laterais paro cá..,ó doe Worm, ow Atolo aforamento=
.I
,
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leve . rebordo externo, mais pronuncia- painel (7) looaliza-se um volante (9) antes de alcançar a quina do pneu, todo pela parte posterior, sendo que o cujo cubo (10) tem a forma de um mam, num pequeno trecho, o andaencasto apresenta elevação contínua tronco de cone achatado e ao lado do mento transversal indicado em (14,
volante localizam-se, um acima do ',u- 15).
mediana. Um total de 2 pontos.
tio, os dois manípulos (11) do "ref) Ligações (16, 17) no mesmo nígrado" e abaixo do volante localiza-se vel dos degraus (4, 5) para ligar as
TÊRMO N.° 132.309
uma maçaneta (12); e finalmente por faces internas dos blocos trapezoidais
no batente (1.) encontrar-se, adjacea- (10, 12, 11, 13) com os cordões (1,
De 4 de setembro de 1961
temente ao painel (7), uma saliência 2) respectivamente. Um total de 2
Título: "Nova configuração ornamen- (13) paralelepipédica alongada verti- pontos.
tal aplicada a cadeiras" - Modelo calmente, de comprimento igual à al2. Cobertura Pneumática (pneus)
industrial.
tura do painel (7). Um total ,ie 2 para rodas de veículos tendo a zona
Requerente: Genard Loeb - São pontos.
central A como na reivindicação prePaulo.
cedente, caracterizada na zona 8flancos pelas seguintes particularidaTÉRMO N.° 132.944
des:
g) Contrafortes transversais (18, 19)
De 27 de setembro de 1961
que são prolongamentos dos blocos (10,
"Nova configuração aplicada a capa- 11, 12, 13), distanciados entre si por
meio dos recortes (20,,..21), que são
cete" - Modelo' industrial.
Requerente: Gerard Loeb - São por sua vez os prolongamentos dos canais (8, 9).
Paulo.
h) cavidade (22, 23) uma para cada
contraforte.
Um pequeno canal (23) e dois
cordões (25 e 26) separados por um
canal (27) tendo superfície ranhurada.
1. 0 ) " Nova configuração ,Irnamental
aplicada a cadeiras", caractiçizada por
apresentar encasto trapezoidal, com
lado paralelo superior de menor extensão e cantos arredondados, suportado
o enceisto por haste única central ligada ao assento, igualmente trapezoidal, com lado parelo anterior de maior
extensão, levemente arqueado, assento
esse côncavo, em sua maior extensão
e dotado de aba anterior curvada para
baixo, estando o conjunto disposto see
bre pés tubulares -ligeiramente divergentes em direção ao solo. Um total
de 2 pontos.

1.°) "Nova configuração aplicada a
capacete", formado por peça aproximadamente semi-esférica, ligeiramente
alongada. caracterizada pelo fato de
ser dotada superior e longitudinalmente
de saliências, em número de três, cuja
largura decresce da parte média em
direção aos extremos, estando o conjunto provido de aba circundante, te
largura uniforme e ligeiramente inclinada pare baixo. Um total de 2 pontos.

TÉRMO N.° 133.000
TERMO N.0 132.473
De 29 de setembro de 1961
De 12 de setembro de 1961
Requerente:'Fábrica de Cofres e ArModelo industrial: "Cobertura pnedquivos Bemardini S.A. - São Paulo. mática (pneus) para rodas de veíTítulo: Nave modelo de porta forte culos".
para cofre - Modelo industrial.
Pirelli Societá per Azioni, estabelecida em Milão, Itália.
A

'4-

Is

1.°) "Neivo modelo de porta torta
para cofre", caracterizada poro batente (1) ser emoldurado por um painel (2), de contOrno retangular, e de
superfície grande, dotada de estrias
(3) igualmente espaçadas e verticais;
e ainda por a dobradiça, de altura igual
à porta (4) ter sua parte móvel (5)
central, com contOrno de um trapézio,
cuja base maior corresponde à articulaçâo,- tendo as porções, correspondentes
às duas bases, arredondadas, e articulan-se, pela base menor, com a porção central da porta (4), sendo as partes fixas (6) desLa dobradiça localizadas respectivamente acima e abaixo da
parte móvel (5), e dotadas de superfície anterior cilíndrica e superfícies
laterais plena', otogonais ao plano da
porta; e ainda por um painel (7), localizado- à meia altura da porta, saliente, de formato paralelepidédico, mrtendendo-se desde a aresta oposta
dobradiça, até cobrir parcialifiente a
parte móvel (5) desta, tendo o referido painel (7) sua superfície anterior dotada de estrias (8) Igualmente
espaçadas e 1/enleais, sendo que na

2)

22
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TÉRMO N.° 132.311
De 4 de setembro de 1961
Título: Conjunto cadeira, mesa e
protetor contra o sol - Modelo industrial.
Requerente: Natale
Sec
Paulo,

cas", caracteriza-se pelo fato de na
superfície da mesma, ter duas, trk
ou quatro nervuras salientes (1), que
primitivamente situam-se no sentido
longitudinal, e entre cada duas ou era.
tre mais nervuras tem incorporadas,
espacejadamente, protuberâncias com
seção de setor esférico (2) ou troncônico e em que após a convencional
operação mecânica, as nervuras assumem o sentido de hélice, e as protuberâncias se distendem, no feitio eliptico Um total de 2 pontos.'
TÉRMO N.° 133.256
-Depositado em: 9-10-1961
Requerente: Umberto ,Bongiovanni
(São Paulo),
Pontos característicos de: "Original
desenho da conformação superficial
de barras metálicas".

- "Or'ginal desenho da conformação superficial de barras metálicas", caracteriza-se pelo fato de na
superfície da barra, ter duas nervuras paraielas longitudinais (1), diametralmente opostas e salientes; duas
outras nervuras diametralmente contrárias (2) salientes e paralelas, mas
periadicamente quebradas (3) e viradas no sentido das futuras hélices, de
modo que entre uma nervura e a seguinte há um espaço livre (4) com
ou sem interferência; entre as nervuras, tem incorporada na superfície
.
da barra. saliências convenientemente • ,
espacejadas, entre si, com perfil em
setor esférico (5) ou troncônico; após -j
a convencional operação mecânica, as
nervuras assumem sentido de hélice •
suas extremidades se situam nos sentidos transversais. Um total de X
pontos. -

1. 0 ) Conjunto cadeira, mesa e protetor contra o sol, caracterizado pelo
fato de a cadeira ser dotada de assento e encOsto conformando peça única,
com perfil aproximadamente em "L",
assento e encôsto que se estreitam
progressivamente do vértice do conjunto em direção aos topos, estando a cadeira suportada em pés de baixa altura ligados à haste lateral solidária
a tampo circular de pequena mesa, com
suporte central vertical, elevado e no
TrÉRMO NP 133.257
qual é articulado quebra-sol, formado
por placa circular, atravessada pela face
Depositada em: 9 . 10 . 1961
inferior por haste diametral ligada ao
Requerente; Umberto Bongiovanni
ramo vertical do "L". Um total de 2
- (São Paulo).
pontos.
Pontos Característicos de: "Original desenho da conformação superficial de barras metálicas".
TËRMO N.° 133.254
'Depositada em: 9-10-1961
716.2
FIG.?
Requerente: Umberto Bongiovana i - (São Paulo). •
Título: Original desenho da Conformação superficial de barras metálicas - Modeib Industrial.

0 Cobertura pneumática (pneus)
para rodas de veículos, em que a zona
,A que constitui a banda de rodagem
é caracterizada pelas seguintes particularidades:
a) Dois cordões (1, 2) com desenvolvimento em zig-zague, paralelos entre si no centro e separados pelo, canal (3) também em zig-zague.
b) Degraus (4, 5) sabre a beirada
externa dos cordões (1, 2) com cerca
de metade da sua espessura, conjugados aos correspondentes degraus (6.
7) nos blocos adjacentes.
c) Canais (8, 9) de profundidade
maior que o canal (3).
d) Blocos (10, 11) separados dos
cordões por meio de canais (8, 9), inclinados em relação ao equador do
pneu, tendo um lado coincidente com
o limite de zona A e forma qua'dranguiar com dois lados curvilíneos.
1-0 ) " Original desenho da confore) Blocos semelhantes (12, 13) a
eles alternados, cujos lados curvilíneos, mação superficial de Barras metáli1.
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1. 0 - " Original desenho da conformação superficial de barras metálicas", caracteriza-se peio fato de na
stnierfície , da barra, ter duas nervuras salientes (1), longitudinais, paralelas e diametralmente opostas;- duas
outras nervuras salientes diametralmente contrárias, paralelas (2), das
quais se projetam, periedfcamente,
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contrastantes e variadas, caracterizado
por compreender motivos representando flores grandes, de 260mm de circunferência, e flores menores de
200mm, tôdas, porém, muito estilizadas e de forma arredondada, dispostas irregularmente no fundo e estampadas em uma côr clara, chapada, que
reserva outras (-Ores sobrepostas terminando em finos "picotes", destacando-se, no entanto, uma côr bastante viva que forma uma espécie de
Pétalas, execatada em manchas retangulares e colocadas em volta do estame das flores. Três outras &ires sobrepostas são trabalhadas em "picots"
TERMO N.° 133.034
ou em manchas irregulares: Complede 29 de setembro de 1961
ta a estampa o estame de côr preta,
The Parker Pen Company — Es- chapada, de forma arredondada, partindo deste muitos riscos que termitados Unidos da América.
nam em pequenas . manchas, contriTitulo: NU° modelo de unidade buindo para o efeito de claridade do
reservatória para instrumento de es- desenho a reserva de goma existente.
crita.
O espaço livre entre as flores descriPatente Modelo Industrial.
tas é coberto por uma côr viva, chapada, que reserva pequenas manchas
irreguiares trabalhadas em "fume",
apresentando o conjunto nove ceras
sôbre tecido branco Total 2 pontos.

projeções (3) voltadas no sentido das
futuras hélices e estas projeções diminuem gradativarnente de espessura.
até confundir-se com a parede periférica da barra, e após a convencional
operação mecânica, as nervuras assumem sentido de hélice, sendo que as
projeções se situam no sentido transversal; entre um par de nervuras,
tem incorporada na superfície da barra. saliências (4), convenientemente
espacejadas entre si, com perfil em setor esférico off troncônico. Um toi.al
de 2 pontos.'

TERMO N.° 133.298
De 10 de outubro de 1961
Cia. LiRequerente: Oscar Fines
mitada — São Paulo.
Invenção: "Folhinha com motivos
decorativos" — Modélo Industrial.
•

1.0 — Um divo modelo de unidade-reservatório para instrumento de
escrita, caracterizado por compreender um alojamento Oco que se abre
para diante para ligação com uma
parte de ponta de escrever de um
instrumento de escrita e que é também provido de uma abertura transversal através seu lado, um saco Oco
elástico no dito alojamento que se
abre para a parte dianteira e que &
montada no dito alojamento com o
saco se abrindo através a abertura
dianteira do alojamento, e um membro montado na dita abertura transversal do alojatnento que é transversalmente deprimivel para deformar o
saco elástico, o alojamento incluindo
um grupo anterior de partes tubulares de diernetros externos crescentes
sucessivamente para traz e uma parte posterior geralmente tubular na
qual é proporcionada a abertura de
alojamento transversal. Um total de
TERMO N.° 133.264
de 9 de outubro de 1961
Requerente: S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo — São Paulo.
Titulo: Nevo e original desenho
ornamentai para tecidos.
Modelo Industrial.

o fundo branco da pesa. As manchaa
maiores sio apresentadas em cer clara-viva, chapada, com sobreposição de
outra c& mais escura, que termina
nos lados em finos "pirots". Entre
as manchas grandes existem manchas
de menor tamanho estampadas em
três ceras vivas em "degradee", contrastantes e sobrepostas, de maneira
que a dr mais clara, chapada, e as
duas outras acabam em "picot".. Destacam-se, ainda, pequenas manchas,
de côr bem contrastante das demais
que as vezes aparecem isoladas e outras vezes se sobrepõem às primeiras
cOres mencionadas, resultando desta
sobreposição uni belo efeito de novas
córes, Todo o conjunto estampado
em seis côres sobrepostas no fundo
branco. Um total de 2 pontos.
PHmsnéc
TERMO N.° 133.330
De 21 de agasto de 1961
Titulo de Invenção: "Original recpiente de pedras para isqueiros"
Modelo Industrial.
Requerente: -Leandro Augusto
São Paulo.
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horizontal. O centro de cada flôr é asa
taram-alo em c& presa, chapada, em
forma esférica e recortado, com peque '
nos pontinhos nos lados. Entre as libres notam-se manchas Irregulares, estampadas em cór-oWdia, contrastante e
chapada, que representam falhas, destacando-se, ainda, filetes grossos de cbr
escura, que acompanham de um ou de
ambos os lados alguns galhos e as
flõres. O espaço livre entre os motivos
1 apresenta uma c& viva, chapada, sendo
todo o conjunto executado em seui
cdres sôbre fundo branco, que apareet
apenas em determinados pontos. Um
total de 2 pontos.
TERMO N.° 13,3.26')
De 9 de outubro de 196,
Requerente: S.A. Indústrias Reunidas F. Mataram° — São Paulo.
Titulo: Né•vo e original desenho or.
namental para tecidos — Alcateia Industrial.

pjire
: 24R w„h

1) "Miro e original desenho ornamental para tecidos", em contrastantes
e variadas, caracterizado por compreender motivos representando riscos grossos, irregulares, dispostos no sentido
horizontal, variando a largura dos riscos
entre 3 e 25 mm, e de comprimento
265 mm, aproximadamente; riscos que
se quebram deixando aparecer o fundo
branco em maior porção para formar,
com esta disposição, as listras verticais
olarus e, nos pontos onde as listras de.
côr são mais largas e mais juntas, forTERMO N.° 133.266
mam listras verticais que se tornam esDe 9 de outubro de 1961
curas. As listras são estampadas -em
Requerena-i: S.A. Indústrias Reuni- uma côr média chapada, acabando as
vézes de uni lado em pequenos para.
das F. Matarazzo — São Paulo.
tinhas ou em "funée". O conjunto é
Titulo: Mio e original desenho or- apresentado em uma só côr sôbre fundo
namental parai", tecidos .— Modelo In- branco. Um total de 2 pontos.
dustrial.

1•.° 'Original recipiente de pedras
para isqueiros", caracterizado por
acondicionar as pedras, permitindo velas através de uma calota translúcida
que se encontra presa à base, por meio
de um pino de matéria plástica, secionado, fundido na base e que se acopla
por simples pressão. Una total de .2
pontos.

1.° Folhinha com motivos decorativos caracterizada por uni suporte plano recortado e desenhado, na forma
de duas bolas de futebol que se interceptam. Um total de 4 pontos..
TERMO N.° 133.265
de .9 de outubro de 1961
Requerente: S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo — São Paulo.
Titulo: NOvo e original desenho
ornamental-para tecidos.
Modelo Industrial.

1.0 — 'Nevo e original desenho ornamental para tecidos", em eines contrastantes e variadas, caracterizado
por compreender motivos representando manchas irregulares ,bem compridas, formando uma espécie de listras
1P — "NOvo e original desenho verticais, guardando as vezes determiornamental para tecidos", em cores nada distérteia onde deixam aparecer

TERMO N.° 113.2611
De' 9 de outubro de 1961
Requerente: S.A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo
São Paulo.
Titulo: I\Ifivo e original desenho ornamental para tecidos .— Modelo Industrial.

1) "-Nevo e original desenho ornamental para tecidos", em dites contrastantes e variadas, caracterizado por
compreender motivos representando flôres grandes, medindo cada uma, aproximadamente 95 x 105 mm. e flO.res
menores. de. 55 x 60 mm, bem estilizadas, de forma arreiondada e dispostas
irregularmente, ligadas entre si por meio
de riscos compridos, no sentido xmrtical,
que se assemelham aos galhos. As .flô.
res, bem corno os galhos, são apresentados em cór clara, chapada, tendo em
sobreposição unia côr mais escura trabalhada ela "picota" Enos, no sentido

I) — ''1n16vo e original desenho ornamental para tecidos", em adres contrastantes e variadas, caracterizado por
compreender motivos representando lis- tras irregulares dispostas no sentida
vertical, algumas largas e outras dividi-das em múltiplos linhas finas que te
juntam, sendo na listras escuras tôdas
trabalhadas em "picots" Sôbre todo o
desenho destacam-se, jojados irregular.

D1R n 0 0"..7 1C AL (Ee

35;O Qiinta-'era 2.0

0 tn)

••nn••••••••

mente, pequenos "pois" estampados em bem escura. Existem bilhas estampalas da, cum sobreposição da côr mais estrês ,.ores diferentes. chapadas: clara. em duas miras: uma clara, outra es- cura. que aparece nas fôlhas, formato

média e escura. Os "pois" claros .são
coaturnados de usa lado por ma o da
ciar média, enquanto Os de c& média
escura são contornados por outra
côr apagada. O fundq„ também na ciar
apagada, reserva os "po:s . . apresentando o conjunto seis otOes estainpadas
sare tecido branco. Lira totai déo 2
oonrus,

cura-viva. chapadaa, sendo as nervuras,
em c& clara, bem destacadas quando
• fekhas são mais escuras. Os ruotivos descritos são estamp,:chs Sóbre
urn contra-fundo cànposto de listras
largas no sentido verecOl. tnedia.-lo mais
ou menos 35 mmn cada, estampada., eia
côr viva-clara, ladeadas por listras estreitas brancas, de re.sarva do fundo,
e estas, por sua Narro apresentando em
cada lado riscos na mesma do das
1R.N10 N.' 133.271
liy tras largas. Ainda no contra-fundo
são observados motivos em forma de
De 9 de outubro de 1961
kitõs apenas por filetes finos
Requerente: S. A . IndúStr:as Reuni-. obtidos da reserva de goma. Todo o
das F. Matarazzo — São Paulo.
cánjunto executado ma sete côres sôbre
Titnio: Novo e original desenho or- fundo branco. Um total de 2 pontos.
nameatal para tecidos — IModelo

o-

Dezembro de 1962
pelo fato das laminas fiacrent colocadas
em plano longitudinal, formando urna
peça única de formato suavemente tsta
tangular. Um total de 2 pontos.

do o contorno das pétalas e parte
de algumas docas flôres, outras fieiras
são estampadas naa mesmas côres escoras das fôlbas. O espaço deixado
entre os grupos das flôres acima desTERMO N. 133.299
critas é ocupado por f‘Ohas isoladas
De 10 de outubro de 1961
ou folhagens semelhantes as de
Requerente: Georg Rosenbautn 5
oueiros, jgadas umas sabre as outras
de maneira irregular e cobrindo quase Cia. Ltda. -- São Paulo.
inteiramente o fundo que é observado
Titulo: Novo modelo de caneta —
em requerias manchas irregulares; tia- Modelo Industrial.
das essas flórea no entanto, são estampadas em quatro atoes, apresentanda
R, conjunto cinco cdres sobrepostas no
Fundo branco. Um total de 2 pontos.

TERMO N.° 133.273
De 9 de outubro de 1961
Requerente: 5.A. Indústrias Reunias P. Matararzo — São Paulo.
Requerente: S.A. Indústrias Rei,- s. Titulo: Novo e original desenho ornidas F. Matarazzo
São Paulo., namental para tecidos — Nlociélo
Titulo: Novo e original desenho ornamental para tecidos — Modèlo Industrial.
TERMO N. 133 270
De 9 de outubro . de 1951

.1) — "Nôvo e original desenho oto
namental para tecidos", em córes contrastantes e variadas, caracterizado por
compreender motivos representando esOmpas de diversos formatos, colocadas
irregularmente saibre o fundo e conservando a direção horizontal, estampas
• que são reservadas do branco do. fundo
4 trabalhadas com riscos feitos por meio
de "picots" bastante cheios e estam- j
perimi na mesma côr contra-fundo. !
tendo alguns motivos com bastante reserva de branco e que dá claridade eo
ao conjunto, êste realizado em uma
nica côr sôbre fundo branco. Um total
de 2 pontos.

1. 0 Uni novo ntoclélo de caneta, praferenciallmente esferográfico. caracterizado por possuir em seu corpo três
seções distintas a saber: a primeira
que é a seção central ou corpo pró-,
priamente dito possuindo configuração
oitavada; a segunda que é a seção superior, aonde encontramos a forma
cilíndrica, copada, que se afunila acha..
tando-se no plano superior; e a tara
ceira que é a seção inferior, prolongamento da seção central, que se projeta em forma cilíndrica, afunila/1a até .
o orifício da pena (carga esferogr4fica). Um total de 4 pontos.

11 .2 "Novo .e orig:nal desenho ornamental para tecidos", em côres contrastantas e variadas. caracterizado por
compreender motivos representando
manchas irregulares e variadas i.gte
lembram um patim as animais préhistóricos. Esses motivos são ligados
entre si e estampados em uma côr
viva, chapada, existindo manchas de
côr . clara, também chapada que aparecem na ligação de dois motivos, ou
TIERNIO N.° 133.269
nos lados dos mesmos. Côbre as manDe 9 de outubro de 1961
cho clara sobservam-se riscos que faRequerente: S.A. Indústrias Reuni- zem efeito de meio tom cdr escura,
formando. cora as duas côres em que
das F. Matarazzo — São Paulo.
Titulo: Moo e original desenho or- está executado o coulurto. uni bonito
"degradie" sabre fundo brareo.
namental para tecidos — Moclèlo
total de 2 pontos.
dustrial.

1) — "Nõvo e original desenho or;lamentai para tecidos", em ataca contrastantes e variadas, caracterizado por
compreender motivos representando Mies com folhas dispostas irregularmente,
tôdaa, no entanto, com quatro pétalas.
arrejogladas e de forma Irregular. estampa s em dr clara-viva, a mesma
que aparece em listras no fundo com
á diferença que nas flórea a reserva
de goma contribuique a car.se
torne mala dera. Observa-se nas pé.
talas das flórks um sombreado realizado
por meio de riscos grossos estampados
em cor mala escura que 84 dag pétala&
e no tentro das fl8res, nos contèrnoa 4
até nas sombt'es se destaca urna car
•,.••••i•

11"

e

I.° "Novo e original desenho ornamental para tecidos", em côras contrastantes e variadas, caracterizado
por - compreender motivos representando Uras em forma de dálias, medindo
40x35min, rosas e margarkias grandes
TERMO N. 133. 435
e pequenas, tõdas ai Mas. no entalito. 'dispostas irregularmente e ligadas
De 16 de outubro de 1961
entre si por meio de galhos oom-fôlhas
Requerente: S.A. Indústrias Reunide forma prolongada. O desenho é
bastante cheio, cobrindo quase intei- das F. Matarazzo o— São Paulo. •
ramente o fundo que aparece apenas
Título: Novo e original desenho orem pequenas manchas bran c• as. Os mo- namental para -tecidos — Modélo intivos gix.) estampados em duas CareS dustrial.
"degradae", sobrepostas, com efeitos
de meios tons, existindo unia terceira
côo mais escura que faz 'parte dos filetes que realçam os motivos, separam
ar pétalas e formam sobra nas Uras
e nas Rilhas. - Todo o conjunto exe, Tramo N." 133.272
cutado em três etkes sobrepostaa, com
De 9 de outubro de 1961
efeitos de meios tons. sáhre fundo
Regi:crente: S.A. Indtistrias Reuni- branco. Um total de 2 pontos.
das F. Matararzo — São Paul.n,
Titulo; Novo e original desenho rTERMO N.° 133.350
namental pealra tecidos
Modélo
dustriaL
De 29 de agôsto cie 1961
I.° " NOVO P origatal deaenlio orna• Requerente: Ser:andu Benicio Cantal nen tecidos - , ein c ônis con_
— mental
l tay cli
a
u
Ag
os on Atcay — • &ao
e variadas. caracterizado por
Paulo.
•
compreender motivos representando
Titulo: Nova tipo de prrs:aria gra- círculos concêntricos e sobrepostos,
dtrivel — Modélo Industrial.
cujas figuras se assemelham bastante
com as de redemoinhos. medindo cada
'motivo 110x110 iam,. dispostos sirn&-.
tricatnente e; ligados uns aos outro'
1
pelos quafró I:aalus:-rea.lizados por meio
14, risems."finoiO aràba!hadoa een
duas Cisress.‘ "'clara e eseara."toii
sur-ton". Os "riscos. pela maneira ir
regular coai mie estão domemos: sã(
'1' "Novo e originei desenho or
ora destacados no' ce itro'dos .ralotivoa
na:nauta' para tecidos", em côres contrastantes e variadas, caracterizado por
quiolmiserva
'Ceie' héanca do–fund,'
▪ ' fffdr?na
'oval irregular. 'O
compreender . motivos representando
• "Novo tipo d.. r
groC.
flôres colocada; irregularmente sôbre o'
'deixado entre os trotivoS "descri"
l", constituído de madeira, met,l •
fundo, formando grupos de duas, três. psrico ou de qualquer outro material tiaS"'é estampado em cor viva."'Ébanada
qautro tait cinco. flõres. As fibras são rPiroPriado para esta finalidade.' e'tn • cô- e eontrastante, reservando tré "de ci
estampadas em nesa e& viva, chapas' I rei e tnrna,l.to dèstl'ado.'-carnetetrtz_adO trá''rtecon. no sentido .reaeizontiii'
!..0
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vez seguindo-se Ror novos trechos retangulares' extremos, de extensão
aproximaclamate igual a metade do
trecho central retangular, bases estas
ainda providas de delgado sulco contornante, acompanhando o seu contdrno, porém a pequena distância das
bordas laterais; e a superfície lateral
TERMO, N. 133.306
do bloco tendo faces lisas e perpeodiDe 11 de outubro de 1961
culares aos planos das bases, com
Modelo Industrial: "Novo modelo de arestas intermediá rias ligeiramente arfrasco para intalhos em geral," .
redondadas; tudo substancialmente
Companhia Industrial de Conservas como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.
Alimentícias "Cica" — São Paulo.
tical, respectivamente, estampados na
mesma cdr escura dos motiVoa principais. Todo o conjunto realiaado em
trés coares attbre fundo branco. Um
total de 2 pontos.

TER MO N..° 133.308
De 11 de outubro de 1961
Modelo Industrial: "Novo modelo
de paliteiro com palitos'.
Requere ate: .G. Mendes Ferrão R epreaentações S Ã
- Sag Paulo.

I. N(0.2) medido de frasco para
malhos em geral, caracterizado por
apresentar a superfície de fundo em
formato si rcular, levemente reentrante
e inteiramente corrusinda, aspecto este
estendido ainda por estreita faixa ex.treina inferior da superfície lateral,
CÇM1 paredes ligeiramente recurvadas, a
qual é por sua vez separada do corpo
principal do frasco por um friso anelar saliente; e o dito corpo principal
sendo formado por um trecho Inferior,
abrangendo aproximadamente uni terço de sua altura, e de formato substancialmente cilíndrico. com paredes
lisas e levemente abauladas; trecho este
que se segue por outro maior, abrangendo..,, os dois terços restantes, e de
formato tronco-cônico; e finalmente,
separado do corpo principal por meio
de gola anelar circundante, de seção
semi-circular, atado previsto um curto
gargalo cilíndrico, apenas dotado de
um filete helicoidal saliente; tudo substancialmente como descrito e ilustrado
aos desenhos anexos.

TP.RMO N.° 131t . 307
De 11 de outubro de 1961
Mod; io Industrial: "Novo motiklo
de bloco para pavimentação".
Victor Nune Pereira de Seaza
Lima — S. Paulo.

,
I." Novo modelo de bloco pams pavimentaçrto. caracterizado por „ cOmpreender um corpo prismátiCO, de
quena stltura, tendo as bases planas
e formadas por um trecho maior ccua•
trai. su'hstancialtnente retangular, que
se continua, em seus la ,erais cienores
cure opostos. a/araando-se .^^
tos Ir hos trapezoidais, estes -1 -. sua

1 facilita com o impulso manual a sua
fixação nas paredes lisas da !ataria
do veiculo. Um total de 2 pontos.
TERMO N.° 133.392
De 12 de outubro de 1961
Sebastião Motta Ribeiro de Vitt,'
conceitos e José Atiolpho Abranehes
Fabris — Estado da Guanabara.
Titulo: "Novo modelo de chave
para fechaduras de • cilindro". —
Modèlo industrial.

4

ÇC)

INI•mo modéln de chave para
fechaduras de cilindro cdrarter'sadri
peio fato de apresentar, uni., em seguida à outra — e num mesma . ou
outro qualquer dos bordos du eu
corpo principal. substa ncialine ate . plano — duas séries de entalhes tst
re .pandemes a dois cilíndros
u'a mesmas fechadura. —
tal de 2 pontos.

FiG.1
1.° Novo modelo de paliteiro coas
palitos, caracterizado por compreender
ipicialmente um corpo cilind rico de
base, fejt° preferentemente em material
plástico opaco, com superfície de fundo plana e a lateral lisa, esta apenas
provida. próximo â sua horda livre
su p erior, de uma saliência anelar coatornante. .stabre a qual Ise aplica a Faixa extrema inferior e cilíndrica de uma
cobertura ou tampa senti-ovalada, feita
de preferência em material plástico
transparente, e provida ao alto de três
orifícios laterais superiores, de formato ovalado ;e os palitos sendo formados por hastes suavemente afiladas,
feitas também em material plástico
opaco, tendo superfície lateral facetada, e ainda providas de prolongamento chato e coaxial posterior formando
cabo; tudo substancial/nate tomo descrito e ilustrado nos desenhos anexos.
TERMO N.° 133.332
De 202 de ag6sto de 1961
Requerente: Ademar° Rossi — São
Paulo.
Titulo: Novo tipo de ciozeiro som
S para carros — Modêlo Indulta

1.11 Novo tipo de cinzeiro com imã
para carros", constituir% de metal, ou
de qualquer outro material adequado
em ceores e tamanho desejado. caracterizado pelo fato de ter a forma
geiramente de um paralelepípedo que

'n

TÉRMO
133.437
De 16t'.4. ..usnaro de 1961
Requerente: Sociedade Anónima
lridirstr'ias Reunidas F. Matatazzo —
São Paulo.
Titulo: NU() e original. &lents
ornamental para tecidos.
Modele
Industrial.

TERMO N.° 133.436
16 de outubro de 1961
Requerente: Sociedade Anônima
Indústrias Reunidas F, Matartrzsa —
São Paulo,
Titulo: Novo e original desenho ornamental para tecidos. — Modelo
Industrial .
De

I.") -Niivo e original deseahu ornamental para tecidos" em el"ares coa' traçt in tes e variadas, caracterizado
por c n mpreender motivo' repreket,tanI do I strus da mesma largura dispostas
em sent:do aert:ca ). apresentando:
rare fundo branco, uma grinalda- de
pet..t..mos rosas e havtante tôttiss em
• m>nt eo ascendente ou tisssen Jen
1 sendo as rosas estampadas em côr
.com efeitos de anelos tons etsquanto a, fOthas são exeeutedas em duas
cOrer, viN;as chapadas e sobrepostas;
tryiss as flores e adilas, nu entanto
ga,..1: • !ror meio de galhos fino, , da
cor d ,ast ro'sote que completam a grinaaia que ornamenta cada listra . As
listras descr;tas sao Int,srcaladas por
outras apresentando motivo, que imitam mármore, realizados por manche,
irregulares e sO brepOstaa em trés ares, destacando-se &Mire estas o btapCo mate, que contribui para um belo
efe:t) de etaridaade. Todo o conjuntb

estampado em sete caros s6bre lua*
branco, — Um total da 2 pontoo.
TERMO N.° 133.438
s.
De 16 da outubro de 196/
Requerente: Sociedade Anani,.
Indústrias Reunidas F. Mataraaso ••••
São Paulo
Titulo: Navo e original deseek
ornamental pura tecidos. — Maar°
Industrial.
1.°) "Novo e original desenho ornamental para tecidos". em cores contrastantes e variadas, caracterizado
por compreender motivos representando flores muito grandes, de aproximadamente 380 ma' . de diâmetro cada
uma, dispostas irregularmente • em
sobreposição parcial, deixando aparecer nen determinados pontos pequeninas manchas de branco do fundo. As
flores citadas apresentam-se arn quatro cates uton-sur-ton" sobrepostas e
aio realizadas por meio de manchas,
setreitas e 'comprides que, partindo do
centro da flor véo se alargando para
formar as pitalas, manchas essas trabalhadas em "picoe', destacando-se
silbre tadas as floras bastante filetes
finos .tambim "piem", que realçam as flores descritas. Observe-se,
alada, que o centro das referidas flores é formado por dois circulas realizados em manchas irregulares ' de ceor
contrastante e chapada. O espaço livre entre os motivos descritos i coberto por manchas de c6r clara-vis,o, chapado, com sobrepOsição de outra e8r
mais escura • Todo o conjunto estampedo em &to ciires sObre fundo branco. — Um total de 2 pontos.

1.°) "N6vo e original desenho ornamental para tecidos", em c8res coa'.
&ostentas e variadas, caracteriza+)
por compreender motivos represcntina
listra. ao Ilpotido amarai. medindo
largura 1413 mm. e nua., Intercaladas, sendo • listra mais larga
aprseentada ean unia c8r viva, chapado., reeervando do /maio branco os
motivos principais, ieto 4, ramos flutuados por nove rotas • Milhas e floriss miúdas agrupadas, ramos MV;
que se unem formando grinalda 20
Ientro das listras. CIS motivou remi/.
vados são -completados por filetes *
nos, estampados em c8r iiali clara
que a de listra, que marcam as Pfba•
Ias das rosas e es pejemos detalhei

te

V,

3572 Quinta-feira 20

DIÁRIO OFICIAI.

(Seção III)

Dezprnbro de 1962

•

aaa f6lhas • dai flores miúdas, dando-1 tratantes • varindaa, caracterizado •flor estilizada, Motivos que estão fa&ia forma, existindo uma aler média por compreender motivo' represen- dados por uma listra vertical obtida
faz perto da sombra e realça o tarai° estampas grandes. médias e pela superposição de riscos, deixando,
tro das rosas. A listra mais esteei- pequenas, em estilo tiple," "cashimir", em ambos '.os lados pequena reserva
ia, de fundo branco, apresenta no que' se acham ligadas por meio de da e& -da listra, todos êsses motivos
- osatro outra .grinalda, mais estteita galhos, dando a impressão de ramos executados na car preta. Listras es=ma anteriormente descrita, porém de flores estilizadas. A quase totali- treitas de reserva do fundo branco seda de rolas e flores estilizadas, dade dos principais motivos apresen- param as listras ornamentadas, obserem c8r clara, chapada e com sobrepo-. ta, inicialmente, uma. ou três estam- vando-se que os "bouquets" maiores.
deão de outra car viva, "ton-sur-ton", pas pequenas, bem próprias do estilo, adiante descritos, sofrem, algumas vêem pequenas manchas que forinam com a base arredondada e terminando zes, ligeira modificação, apresentando
sombra nos motivos, sendo ai: pétalas era' bico ligeiramente curvo, muito duas rosas, uma margarida, trm botão
dag rosas e o centro -das flores' cantor- semelhante iss pêras turcas e partindo grande e dois pequenos, mas estampa
;lidos por filetee, finos da ciiir escura. destas estampas iniciais as demais dos na forma acima mencionada. Todo •
Todo o conjunto realizado em seis estampas que completam os motivos. o conjunto estampado em cinco ,'Õret
Mires sôbre fundo bramo. — Uns to' todos, no entanto, contornados por Obre fundo branco. Um total de
desenhos ornamentais formando festão 2 pontos,
• tal de 2 pontos.
• na parte superior de cada um dos
motivos. Dentro de cada uma das esTERMO N.° 133.441
TERMO NP 133.440
tampai descritas observam-se pequeDe 16 de outubro de 1961
nas flores era duas - e6res chapadas,
De 16 de outubro de, 1981
existindo, ainda, flores . Requerente: S . A. Indústrias ReuRequerente: Sociedade Anônima "ton-sur-ton",
e riscos- estampados em cor contrastanIndústrias Reunidas P. Matarazzo — te sendo as. bases, geralmente em eia nidas F?. Matarazzo — São Paulo.
Titulo: Novo e original desenho orMo Paulo. mais clara e reservando • apenas estam.
— Modêllo InTítulo: N8vo e original desenho pise pequanas. Os motivos principais namental para tecidos
.
~cotai' para tecidos. — Modilo que aparecem no conjunto são todos dustrial.
Iodustrial. • .
cootornados por duas roreç escuras
bem destacadas, que dão forma aodesenho e com as mesmas caras são realizadas algumas das pequenas flores
acima referidas. Todo o conjunto aro
estilo "cashimir" e executado em seis
Mim sabre fundo branco. — Ui; ta
tal de 2 pontos.

I:

tmstantes e viiriiidas, caracterizado por
compreender motivos representando
xadrez irregular formando por meio
de listras verticais e horizontais ligaisarnenta curvas, estampadas em quatro
cores, que formam o desenho básico,
caindo tala • cores. algumas vêees, em .
sobreposição e reservando o fundo
branco em pequenas manchas retangulares., o que dá pru belo efeito de .
luz. Existe, também, uma cor escura,
contrastante, que aparece em listras
largas que vão se alargando ainda mais
para, afinal, tornarem-se finas e terminarem em "picota". A cerr mais escura, trabalhada em riscos finos ou
em "furtré" acentua o desenho, dandolhe, Pela disposição um aspecto interessante. Todo o conjunto apresentado em seis cores sobrepostas no fundo
branco. Um total de 2 pontos.
TERMO N.° 133.474
de' 17 de outubro de 1961
Modas: Industrial — "Nôvo tabalo de frasco".
Bruno Balsimehl Neto — São
Paulo.

TERMO N.° 133,442
De 16 de outubro de 1%1
t.° "Novo e original desenho orRequerente: S . A . Indústrias Reuni- namental'
para tecidas'', e:n ciares condas F. Matarazzo -- São Paulo.
trastantes e variadas, caracterizado por
Titulo: Novo e original desenho or- compreender motivos representando
namental para tecidos — Modélo In- listras, de 40 mm. de largura, dispostas em sentido diagoital, partindó de
dustrial.
ambos os lados e cruzando-se para
formarem losangos de grandes dimensões, no centro dos quais existe um
risco grosso, em cer mais clara que
as das listras, acompanhado por muitos
outros realizados em "picot" de c&
escura formando dois grupos com o
Comp rimento aproximado de 80 mm.
As listras em diagonal apresentam duas
1.° — Nave remado de frasco, eis
ciares "(on-sur-ton" trabalhadas em ris- racteriaado por conapreender inicialcos, pequenos e grossos, sôbre os quats =mie um pedestal 'de bate, forma.
são trabalhados em "picot"- riscos finos' do por pequeno trecho extremo bifa.
de da escura, todos no sentido verti- rios,, da seção ovalada, que se segue
o que concorre para que as listras por outro, de seção transversal sua.
1 0 "Novo e original desenho orna- cal,
apresentern-se,
reeortadas. vemente decrescente • superfície latemental para • tecidos", em cores con- Todo o conjuntobastante
executado
em três ral provia de uma pluralidade do
trastantes e variadas, caracterizado por
sõbre fundo -branco. Um total delgados frisos longitudinais salientes,
compreender motivos representando %- c8res
de 2 pontos.
trecho aste que se continua por divo
verticais, com a largura de 98 e
e largo trecho ovalado, de seção consmm., intercaladas e separadas por
tante e superfície lateral lisa; • acias
braqc-as
do
fundo.
serido
as
lisTERMO
N.°
133.44S
TÉRMO N.o .133.434
ma do padasta'i de base formando-se
tras mais largas, cujo fundo apresenta
De 16 de outubro de 1961
o corpo do frasco prapriamenta dito,
cdr viva, chapada, ornamentada por
De 16 de outubro de 1961 .
"bouquets" compostos de duas rosada Requerente: S.A. Indústrias Reuni- composto essencialmente por dual
- Requerente: Sociedade Anônima duas margaridas, um botão e bastante
grandes Rilha: dispostas em concha,
P. Matarazzo — São Paulo.
Indústrias Reunidas IP. Mataram — &Ilhas. sendo *a rosa maior estampada das
uma de cada lado, cada falha tendo
Titulo:
Novo
e
original
desenho
EU Paulo.
em c& média com riscos . grossos de ornamental para' tecidos — Moda° cont8rno recortado e sendo provido
Título: Ntivo • original desenho cor preta; as demais rosas, margaridas Industrial.
de ~ouras saliente*, central e latekunamental para tecidos: — Moc1.19 e algumas das folhas são apresentadas
rais, toda* recurvadas, e a nervura
4ndustrial.
central prolongando-se inferiormente
em o& viva, chapada, e contornadaS
para formar o cabo; e o restante do
*por filetes -pretos, as outras fõlhas se
corpo do frasco, 'com seção transverapresentam em cor contrastante, chasal suavemente decrescente para o
pada, .com efeitos de Meio tom ou, alaalto, tendo superfície inteiramente doda, na mesma e& 'da rosa maior.
tada' do delgados frisos longitudinais
esses "bouquets" são Intercalados por
salientes, convergindés para um pequeoutros de menor dimensão, compostos.
no gamalo superior; e finalmente a
. apenas, ,de duas margaridas e três botampa do frasco liando formada tam1 tiles cercados por Rilhas. todos.' no
bém por duas pequenas falhas disposI entanto, estampados da mesma maneitas em Conchas i justapostas pelos
ra que os primeiros descritos. As rai.
contornos 'laterais, falhas esta* Inteiratem lise...m. também de car viva pomente abadares, em menor escala, ia
rém trabalhadas • em pontinhos de reCr
do corpo do frasco; tudo substancialzava do branco do fundo, são orna- i
1.0) "Nava e originai desenho _ornar montadas com motivos decorativos de I 1.° "Novo e original desenho orna k mente 'como descrito • ilustrado nos
Imanta! para t•cidas“, em dra eon- forma oval dentro do qual existe uma. ' mental para tecidos", em Ores con-. desenhos anexos. .
.
'

*1.°) "Niivo e original desenho ornaMontai para tecidos", em cenaa conter:atentes e variadas, caracterizado
compreender motivos represenlistras, de 40 min. de largura.
dispostas em tentido diagonal, partia180 de ambos os lados e cruzando-se
formarem losingos de grandes
•nsões no _ centro dos quais existe
toa risco grosso em côr roaile clara
que as das listras acompanhado por
muitos outros realizados mit "picot"
do c& escura formando dois grupos
limei o comprimento aproximado de 80
ama. As listras em diagonal- apresentem duas cfsres aton-eur-ton" trabalhadas em riscos pequenos e • grossos
001sre os quais são &alsalhados em
gipisot" tiscos finos de car escura, todtis apresentam-se bastante recortadas. Todo o conjunto executado em
rfa atires Obre fundo branco.
Viu total de 2 pontos.

no
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MARCAS DEPOSITADAS

1

Publica" Illats do *dado otiat o art. zee o01410
Boopskideds Industriai. tia 'data da siobbeeçao oolategnpL a.
*ocres zsams do 80 dia para o deferimento do peado. DINNok
Pame Poda** aõnisrAsã E1 nliesieks ao
•
~mal da Penorkdati. 3adustritd, aquela qui ao ~ma prejudicados cont l'eomososto do ~tetro

Termo n • 559.109, de 2-10.1962
Bar e Lanches "BI' Limitada

Têrmo n° 559.117, de 2-10-1962.

hplas Indústria .e Comércio de Axtdatcd
Plásticos limitada
São Paulo

São 1::ttic

Aranfloill

ITPIALS

Classe 28
Artigos da classe

„...

Térzao n° 559.110, de 2-10406k
Confecções Toot, Sport, Limitada
São Paulo

•
TOOT SPORT
Brasilsirn.
Classe 36
Artigos da classe .

•Térmo n• 559.111 de 2-104962
•Niagara", Importadora e Comercial 'de
Materiais para Construções Limitada
São Paulo

NT.AGARA
Ind. Brasileira

Termo n° 559.118, "de 240-1962
Auto Peças Guia Limitada
São Paulo

M.
!

OUIÃ

Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

'téranotne 559,119, de 240.1962
"Ciabra" Comercial, Imobiliária
Agrico/a Brasilia Limitada
São Paulo

CIA73111

End. Brasileira

Classe .16
Artigos da classe

Classe 2
Artigos da classe

Têm) n° 559.112, de 240-1962
Sociedade Distribuidora de Latidnios e
Frigorificos "Sodila" Limitada
São Paulo

Têrmo n° 559.120, de 2-10-1962
Auto Peças Carimbos Limitada
São Paulo \-

SODILL
fkud. Brasileira

MÉD1S

Calçados Limeira
São Paulo

.3

LATICINIOS
- TANIA !RDA \
R.Paulo-Capital,

São Paulo
Classe 10.
Artigos da classe

..¡Nlome Comercial
Tármo a° 559.127, de 2-104962
Termo n• 559.134. de
Homero Araujo. Comércio e Represanta- Sweet Horite Aparelhos e244962
UtIlidadmi
ções Limitada
Domésticas.
Limitada
São Paulo
, São Paulo

HOMERO ARAUJO
Ind. Brasileira
Cla~ :3
Artigos da classe

Classe 50
Artigos da classe

Taram n9 559.128, de 2-10-1962
Venezia ConfecOes Italiana Limitada
• São pau%

SWEET HO.tvle
BRASILEIRA
Classes: 8 — 11
14 — 15
Titulo
Térmo.a• 5'59.135. de 2-10.1962
Sweet . Mame Aparelhos e Utilidade,

Domésticas Limitada
São Paulo

SWEET HOME;
IMO PAULO
Classe 8
Artigos da classe
Térmo n° 559.136, de 2404962
Khze. Comercial de Máquinas de

b

Artigos da classe

Escritorio Limitada
São Paulo

"Térreo 9 559.122. de 2-104962
3-P Progresso Perez Parafusos Ltda.
a

•

Térreo n° 559.114. de 2.10.1962
Lojas "Dako' Limitada
São Pauli,

São Paulo

3.P Ind. Brasileix%

DUO
Bre.sileirsi
Artigos da classe
Termo n• 559.115, de 2.10-1962
Pinaria Planalto Limitada
São Paulo

.~0

Ind. Brasileira
Classe 51
Artigos da :lasse •
Têrmo-n-o- 559.1.16 de 2-10-1962
Vistecnica Ot a. Limitada
'São Paulr.

tlasse 305
ArirliSs da classe

Térmo a° 559.123, de- 240-1962"Copasil" Artes Gráficas Limitada
São Paulo
Classe 50
Artigos da classe
Termo a° 559.124, de 2.10-1962
Vialcola "Grandisoli" Limitada

Termo no 559.129, de 240-1962
Malharia e Confecções "Chamastez"

São Paulo

GRANDISOLI
IND. BRASILEIRA

•

C1ass2 42

Artigos 5.1,a classe

KLIM

1~1111111~1111•

Cases 11
Artigos da classe

TISTECNICA
Ind. Brasileira
Claaw

Xe

BRASECT
Ind. Brasileira

ARIZZL
Ind. Brasileira_

Artigos da clame

Nome Comercial
Termo l 559.133, de 2-104962
"retichtios Tania" Limitada
•
São Paulo

Classe 4
Artigos da classe
• 1"enno n° 559.126, dç . 2.10-1962
Média Cirurgia e Comércio Limitada

CIRII/E05

Ind. Brasileira -

J.C.SANTOS
& CIA.LTDA
- B. Panla-Capi tia 1,

IND. BRASILEIRA

Termo n° 559.121, de 2-104962
Artigos da classe
Indústria e Comércio Eletrônica BrasIdt
Limitada
Termo n• 559.113: de 2404962
São Paulo
'Ferreira Vianna S. A.. Indústria de

'Class.
Artigos aa classe

Tiram se 559,131, de 2.10.1962
Antonio Ricardo Palmazi
Classes: 33
48
Frase de Propaganda
Termo a° 559.132, de 2.104982
1...C. Santos 6 Cia. Limitada,
São Paulo

Ind.

Classe 5
Artigos da classe

•

Termo re -559.125, de 2-10-1962
Corporação Inversora Americana
Limitada
São Paulo

Ifimitada

São Paulo

INIX BRASILEIRA
Classe 17
Artigos da classe
Termo-RO 559.137, de 2-104962

Rewal Indústria Metalúrgica Limitado
- São Paulo

C~C
Ind.

.R WIAL,

Brasilelia

Classe 36
Artigos da classe

Termo no 559.130, de 2-10-1962
Siaço Siderúrgica é Açouta Limitada
São Paulo

SIADO
Brasileira'
Clasge 5
Artigos da classe

IND. BRASILEIRA,
•

Classe 6
Artigos de classe

Termo te 559.139, de 2-10-1962
MAV — Propaganda Limitada
.

São Paulo

Ind. Mgj10j.
Classe 50
Artigos da eiassv

'bikaRIO OF.CIAL (Seção Hl)
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Urino e 559.147, de 240-1962
Audi 81 Sobhie Limitada
São Paulo

Têm° n° 559.138. de 2-10-1962
g ociedade Técnica de Elastotneros
•

"St^!a" Limitada
S:ão Paulo

ORIENTAL

STELA

Classe 11
Titulo

IND. BRASILEIRA
Classe

BAR

Térmo n9 559.118, de 2-10-1962
S"-iedade Comercial e Industrial ''A

59

Camponeza" Limitada
São P•ilo

Artigos da classe
Tármo n" 559.140. de 240-1962
Comércio de Chapas e Ferro "lapy
Limitada
São Paulo

VAI GRAXA DOTO'

IAll
Ind. Brasileira
Classe 5
Artigos da classe

firmo a' 559.141. de 2-10-1962
Raphael Casella
São Paulo

SUELI In(N., 1asileira

Classe 21
Artigos da classe

Clases 1f
Artigos da classe
.

Térmo n" 559.151. de 2-10-1962
-Vast" Importadora, Distribuidora de
Auto Peças I imitada
São Paulo
T
V 4.

Ind. Urasileira
Clases '21
Artigos da classe

-"OGASSAVARA
INO. BRASILEIRA

'Muno n° 559,152, de 2-10-1962
Sorofarma • Comercial e Importadora
Limitada
São Ponto

SORCPARMA
Ind. Brasileira

- Classe t6
Artigos da disse

Clases 3
Artigos da classe

nn•n••n•nn••••n••••

'fèrmo n° 559 .114. de 2-10-1962
Amando Macchione c Mario Rubus
Costa
São Paulo

CORTUMES E
,/ WIRTIDOS
fInd. Braalleira

Termo n° 559.153. de 2-10-1962
Tex Limitada
Confecçães Rolni
- • São Parlo 4012W-TIU

Ind. Brasileira
Casos 3{.

Artigos da clasw

Classe , 32
Artigos do classe

Térmo a° 559.154, de 2-10-1962
Industrial c °Comerciai Ltda.
“Dostn"
-nino n' 559.145, df 2-10-1963
São Paulo
ORoina de 9.4nquiltas Penai
Rscritorio Limitada
São Paulo

MelMIRMAG
;Ind. Brasileira
Coime 90
2ltsthig0s dielasee
539.146, de 2-4--ra-'
escota s!'.11 Santos
SZo Paulo,

As4199s da- dans
'7•

ISSID
bui, Brasileira
Classe 46
Artigos da classe
1nn••••••••n•••••••••

• Têrmo u° 559.155, de 2-10-1962
"Inver" átniecções, Inverno-Varao
Limitada
São Paulo

Ind.Brasileira
Classe 36

Artigos da classe

São Paulo

SIRIRI
Ind. Brasileira

PROTORNO
Ind. Brasileira

C'.ose 42
Art,gos d, c14,:te.

Classe 21
Artigos da classe

—
Termo n" 559.167, de 2-10-19ó2
Super Baur Pormlar
São Paulo

Termo n° 559.157, d 2-10-1962
Irmãos Kithi
Cm.
São P.a:10

POPULAR
. Ind.. Braaileíra

letra
Ind. Brasileira

Clases 36
Artigos da ciasse

Ur= n" 559,158 de 2-10-1962
Turismo P.,
Limitada
S.. •

VASCOSCELOS
Ind. Brasileira

GIANCA-COMÉRGIO E
1 REPRESENTAÇÕES' i

DO CARMO
'Classe .21

•

-

Termo 11 9 559.149. de 2-10-1962
Soriedade Comercial e Industrial "A
Campotieza" Limitada
Silo Paulo

Térmo n" 559.195. de 2-104962
Expresso - Lins deoneelos" Entregas Rápidas Limitada
São Rudo
LIDO ias

Tês= n 559.142,. de 2-10-19:52
Gian Caro Cilento
São Paulo

TECO MEOANICA--,

-

k.; ars: 41
Ao..gus na classe

Classe 46
Artigos da cla.sse

Classe 45
Artigos da classe

fxossi

torno Limitada
São Paulo

Classes: 1 - 2 - 46
Expressão

VAI GRAXA DOTO
Ind. Brasileira

d3 1962

Temo n° 559.155. de 2-10-1962
Termo n1 539:166. de 2-10-1962
Indústria Mecânica c Metalúrgica Pro- Comércio de Bebidas ' Sirisi" Limitado

Tèrmo a° 559. 168. de 2-10-1962
Madinex S. A., Madeireira Industrial
e Exportadora
São Paulo

1•••nn

•

"rirmo n° 559.143, de 2-13-1962
Construtora-0g ase vara Li niit Ida
São Paulo

Doz:r.V.J.J

7::

•

EAD1NEX
Industria Braciluira

DENFICA
'Ind. Braaileirá
,
•o

Clases 4
Artigos da classe
Termo n'' 559.169. de 2404962
Tèrmo n" 539 . 159. de 2-10-1962
Indústria e Com ; ..Li., Pauto:A Limitada Exima S. A.. Exportadora e Industriai .
de: nide:Fm;
São Paulo
Artigos da ci... :se

FAVTASIL•
Ind. Braaileir a Artigo,:

4,i...se

•

Têrmo n° 559.16„), de 2-10-1962
Faina, Pesca cfo Sial !n:•tria e Comércio Limited
São Paulo

Têrmo n° 559.170, de 2-10-1962 •
Rat - Rolamentos Limitada

Classe 6
Artigos da classe

Arti g os da classe
Termo n° 559.161. de 2-10-1967
Calçados Peppino Limitada
São Patdo

a

ArtiCgo!ds"dsa 3c6lasse
Termo n° 559.162, de 2-10-1962
Indústria e Comércio Paulicela Ltda.
São Paulo

P/ULICEW,

Ind. Brasileira Classe 39
Artigos eln desase

Têrtmo n° 559.163, de 240-1-413
Creações Pe-Kiri Limitoteht
São Paulo
Cases 56
Artigos da classe

n9 559.161. de 2-10-1962 . nine Rei Limitada

Térmo n" 559.171. de 2-10-1962
Nlamoru Myazaki
São Paulo
Clases 10
Artigos da classe
Têrmo n° 559.172, de 2-10-1962
Viação Rio Bonito S. A.
São Paulo
.

RIO BONITO
Classe 21
Artigos da classe
Têm() n° 559.173, de 2-10-1962
Armarinhos Norte Sul Limitada
São Paulo

NORTE SUb
Ind. Brasileira
Classe 12
Artigos da classe
T'èrmo n° 559.174, de 2-10-1962
Âmbar Bebidas
São Paulo

RAI
t iistria
In
Classe 5(_?
Artigos da classe

Termo n° 559.165, de 2-104962
Gonfecções "Mopatex" L1mitada4
- São Paulo

)AOPATE1
Ind. Brasileira,
Clases

Artigos da classe

• RPI
Ind. Brasileira

Classe 4/

São Paulo

,

San Paulo

FAINA—PESGA
Ind. Brasileira

PEPPINO
Ind. Brasileira

EXIMA
Inchlstria Brasileira
, Cases .1

3E,

Artigos da classe

AlIBA1,..

Ind. Brasileira
k....tasse 12
Artigos cila classe
•
' Têtmo ri' 559.177, de 2-104,962
Indústkle de Calçados 1,abaguarad.j.„0!,.,
São ,Paulo

,KIU—S
CUses 35
Artigos da classe

'Cr
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Termo a° 559.175. de 2-10-1962 •
"Bracipa" — Emprèsa Cinematográfica
• Peduti Araujo Limitada
São Paulo •
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Termo n° 559.186. de 2-10-1962
Confecções "Aricerlan" Limitada
São Paulo
, ARITERJAN

Termo n° 559.196, de 2-10-1962
Silvio linaue
Minas Gerais

Classe 36
Artigos da classe

Ind. Brasileira

Termo n° 559.187. de 2-8-1962
fluo Joaquim da Silve
São Paulo

Cases 8
Artigos da classe
Tennbo a° 559.176. de 2-10-1962
"Cosmopan", 'Filmes e Publicidade
Limitada
São Paido

COSMOP.A.N

Termo n* 559.178. de 2-104962
Agronac-Agri‘ola e Comercial Ltda.
São Paulo
Classe 41

e

Termo 559.179. de 2-10-1962
Agronae-Agricola e Comercial Lula.
São Paulo
Clases 19
Artigos da classe
Termo n° 559.180. de 2-10-1962
Agronac-Agricola e Comercial Ltda.
&go Paulo
Classe 6
Artigos da das"
Termo n• 559.181, de 2-10-1961
Agronac-Agrkola e Comercial Ltda.
São Paulo
Classe 7
Artigos da classe
Tina*

559.1í./... de 2-10-1%2
Comercial Ltda.
São Paulo
Gases 21
Artigos da classe

119rolitsc .Ar1r i . ola

Termo n' 559.183. de 2-10-1962
Agronac-Aaricola e Comercial Ltda.
São Paulo

Termo a' 559.184, de 2-10-1961
•Pelediver Limitada
São Paulo

Termo n° 559.198 de 2-10-1962
Bar e Lanches Nelsraska Limitada
Sào Paulo

N BBRASIE1
Ind. Brasileira
Classe 41
Artigos da classe

Termo n 559.189. de 2-8-1962
Oscar Gomes Flori°
São Paulo

Termo n" 559.1Ç19, de 2-40-1362
Indústria e Comercio de Malhas
"Cheneltex" Limitada
São Paulo

Ind. Braiileira
Classe 11
Artigos da classe

I115.BAlfir
aoffeiriP
Classe 36
Artigos da classe
Termo a° 559.200. de 2-10-1962
Claro t'a Claro Limitar"'
São Paulo

Termo n° 559.190, de 2-10-1962
Cerãmica Spiandorin Limitada
São Paido

SPIANDORIN
Ind. Brasileiro

Termo n" 559 . 191. de .2-34962
Alfredo de Soror., Brito,
' sao P

SIO PAULO
Ind. Brasileirs
i*".:Lisse 48
Artigos da classe
Termo a* 559.192, de 2-10-1962
Indústrias Reunidas Aurora Limitada
Minas Gerais
- VITALB

Ind. Brasileira
. Classe 41 •
Artigos da classe

Tênno 20 559.193. de 2-10-1962
Dionisio Leite de Miranda
São Paulo

SANTO ANTONIO
Ind. Braeileire
Clases 41
Artigos da classe
Termo n° 559.194. de 2-10-1962
Nobuo Usura!
São Paulo
ORIENTAI:

Ind. Brasileira

.
PELE1TVER
Ind. lessIleirá
Cláses 18
Migds da classe

Classe 47
Artigos da clame

•
Cases 11
Artigos da classe

4113RON AGR MOLA It
COMERCIA L LTDA .

Nome Comercial

Ind. Brastleir

FREIMAS
Ind. Brasileira

Gases IS
Artigos da classe

I—

•oClasea 4 i•-• s • )•..•'•
Artigos da 'classe

Termo ti° 559,1E5. de 2-8-1962 "1
ConleCtiert e Cornére4 Othon Mttglezin
Limitada
São Paulo
1:
" OTHON

Termo' o° '559.195, de 2-10-1962
Araujo & Silva Limitadr
Minas Gerais

Clire•s 50
Artigos da cias*

Classe 33
Artigos da classe

TRLANORTE

Ind. Brasileiro

Ind. Brasileira

8AINLYRA 1°
Ind. Braalleira

Classe 32
Artigos da classe
Termo a' 559.197, de 2-10-1962
Olveg. Indústria e Comércio de óleos
Termo n" 559.207. de 2-10-1962
Vegetais S. A.
Organização Ouro Verde de Contai:41W
São Pa ulo
dade Limitada
São Paulo
OLVEG

Termo n° 559.188. de 2-10-1962
Comercial Freiobras Limitada
•São Paulo

AGRONAC

ertigoe da classe

Cases 41
Artigos da classe

Classe 32
Artigos da classe

Ind Brasileira
Clasea 8
Artigos da classe

Ind. Brasileiri

LABAREDA
Ind. Brasileira.

111••••••n•*.

e

Termo 559.206, de 2- 10- 1962
Lourdes Souto Bocal
São Paulo

SOL NASCENTE

Ind. Brasileira

EMCIPA

Dezembro de 1962 3575

PALACIO DOS
PUSTICOS
—

bises: 25 — 39 — 49
Titulo
Termo no 559.201, de 2-10-1P62
Comercial Importadora e Exportadora
"Coimportex Limitada
São Paulo

COIMPORTEX

OURO VERDb
Ind. Brasileira
- Classe 33
Artigos da classe

Termo n° 559.208 de 2-10.1952
Servir Comércio de Nlaquitias Opera-trizes Limitada
São Pd ulo

SERVIR
Ind. Braaiteira
•
Artigos L. elame
Termo n° 559 . 209. de 2-10-1961
Imobiliária Tetoiar Limitada
São Paulo

MOLAR
Cias se
Artigos da classe
Termo n° 559.210, de 2-10-1962
Otto Roberto Sandoval
São Paulo
CAPE MOURO
Ind. Brasileira

Clame 41
Artigos da classe

End. Brasileir.

Termo n° 559.211. a de 2-10-1962
Transdraga, Extração e Transporte de
Artigos da classe
Materiais Limitada
São Paulo
Termo n° 559.202. de 2-10-1962
Classe 16
Seguros e Corretagens Regina Limitada
São Paulo
Artigos da classe
Cases 10

MINA
Ind. araelleira

Termo a° 559.212, de 2-10-1962
"Nazaré", Comércio de Tambores ida
ninada
São Paulo
Artigos da classe
Classe 11
termo n" 559.203. de 2.10-196/—
Artigos da classe
lafistria e Comércio de Confecções
Rovi-NeI Limitada
Termo
559.213, de 2-10-196ã
São Paulo
Ourbal, Comércio de Hervas Limitam
São Paulo
80%7—NEL

Ind. Brasileira

Classe 36
Artigos da classe
Termo n° 559.204, de 2-10-1962
Importadora Ultra Ferramentas Ltda.
São Paulo
UI

.

OURIXÁ
IND. BRASILEIRA

Brasileira

Clama 50
Artigos da classe
Termo a° 559.205. de 2-10-1962
Indústria Mecánica lima Limitada
São Paulo
Ind.Agesileira
Classe 50
Artigos da clam*

Classe 4 Artigos da classe
Térmo'n' 559.214, de 3- 10-19&
Indústria da Válvula Genial LbnIal
São Paulo

OEFLILL
Ind, firmai elilt
amo
Artigos da elmo
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óri

Rifem Escrit o Técnico de InstalaMontagens e Construções Ltda.
•
São Paute

MUCO
Ind. Brasileira

Ind. Brasil

e

GLORIBEL
nn(i. Brasileira

"Rriazo n9 559.217, de 2-10-1962

fej

INDUSTRIA BRASILEIRA
_

, Classe 16
Artigos da classe

liotnefeial Imobiliária Paes Leme Ltda.

São Paulo

9

Classe 16
Artigos da classe

9

Têm° n 559.22/ de 2-10-11962

F. F. ci2 Souza
Estado da Guanabara

-OURILAISDIA

Mino n" 559.218, de 2-104962
iast4tuto Brasileiro de Lisadoterapia
"Lisabras" Limitada
São Paulo

Classes: 1 - 2 - 7 •- 42 -44 -e 50
Marca

1/9=1MEL1-10
Classe 48
PrOrrogação

'fermo n 559.224. de 2-10-1962
Luiz Francisco Paternostro
São Paulo -

1135 LE4
Xecl. Brasileira.

SêNINR0

1ngstria Brasi1etr4

PRORROGAÇÃO

Classe 36
Artigos da classe

9

Térmo n 559.241, de 2-10-1962
Niso Manila
São Paulo

Classe 49
Artigos da classe
Terino ti 559.225. de 2-10-196e
Indústria e Comércio de Plásticos Asia
Limitada
São Paulo

\PRORROGA40
DIFIO
LORENA

.

tãtases 3 .
Arti0s da c14;sse

ÁSIA

—: -

. 1k7no 1; 7559.219, de 2-10-1962
somes, Oliveira el Cia. Limitada
Minas Gerais —
"D MIA

Classe 33
Tituto

de 5 ekt
Classes: 7 - 8
Titulo

INa BRASILÈIRÀ_
RDE TE DE CANA

•

Classe 26
Artigos da classe
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