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DEPARTAMENTO NACIONAL
)A ?ROPRIEDADE INDUSTRIAL

Rio, 29" dedezembro de 1984

ZEGUNDA-FEIRA, 4 DE JANEIRO DE 4988
•

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTSAL

Carros Industriais Truckfort
Ltda. - No pedido de reconsids.
kr; 1134'78 - E. I. Du Pont de ração de despacho que deferiu a
Patente de Privilégio de Invenção
Nemoars And CompanY.
tênia() 138 005 - De Osmano Bel.
No 114.198 - Galera ElectrIc linetti - Reconsidero o despacho
ComPany
de deferim.nto publicado no D.O.
de 20-11-61, para submeter o pro.
N9 115.894 - Ciba Societé
cesso a nôvo exame téent.co em
nyrae.
vista a opasição
9 116759 - Farbwerke Hoechst
Aktiengeiellchaft Vorm' MeLster
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Iitiehas & Bruning.
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
- -No' EV1085 - Ciba Societé Anon3 Trae,TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO
•
DZ-NOME -1)É TITULAR DE
N9 .120r132 "- 73oJe-4'aé;
PROCESSOS
Chinaiques Rhone Poulenc.
No. 121.137 - N. V.
Rio, 29 de dezembro de 1984 !
"•
•
•Otaeila Pentabrieken. •"
•

•

bro 12á .334 - Aperfeiçoamento
e mreator para luz fluorescente Kenji Nishiwaki e Kurasaburo Nishiwaki.
• N9 125.499 - NOvo na,Odèlo de
suporte isolante para tuaveis tipo
faca - José Morim.
N9 125.501 - Regulador de altura' para tira-liços - OaltInfredo
.Russo.
N o 126.394 - Nova disposiçãe
construtiva apicada a-cianatos elé;,
coe -m'ignéticoa' 'dett4nados ao
-acionamento de calvas' luminosas
. de chamada - Eletro'Sinal "Sonoir ? /Imitada.
.•
" No 124,772 , . E. I: 15u Pont de
aro 128.544 - Nevo tip•O?de
Nennours Andcompanyy.
"
na
de
tv
a
longa
dietánela.
Marca defer2d4 - •epublicada
N9
125.068
- Johns Minville
Afif Jorge &Inflo K1011114
por ter saído co MincorreOes
de
Corporation.
Neivo
modèlo
126.794
N9
21 de agósto de 1964.
Indicador de linha paia..aatilógra-N 9 125.871 - Barnett David
Claudionor 'Estaves de "Gordon. •
te
Têrmoa:
Araújo.
N. 125.942 - National Sten •
N9 412.223 - Ré e Oultura No 151.839 - Novo roedèlo de •dãrd Company,
elaase 32 de requerente: Gráfica
N. 128.603 -.Societe D'Etaides
Banto Antônio El.A. - ficando "Chaves de fenda - Oswaldo Bar- Et‘De
Recherches Techniques Et
*
Santamaria.
sem efeit oo despacho de arquivaConarnerciales S.E.R.T.E.C.
mento Publicado 2, 14 de- dezemPRIVILEGIO DE
N. 128.068 - Petrocarb On De
bro de 1964.
,.
INVENÇÃO INDEFERIDta
velopments Limited.
N. 128.429 -. Plinia de Freitas.
EXPEDIE
HNTE DA DIVISÃO
No 119.320 - Painel Ilara con- .N . :190.214 - Oantinentai Can
DE PATENTES
Wassell
Or- Cornpany Inc.
trôle da produção
,
130.38 - Labertino.de Moganization Inc.
Rio, gg de dezembro de 1964
ra ek.•
MODELO DE
Notificaçao:
,N. 130.381 - Philg CorporaUTILIDADE INDEFERIDO
tiort.
Uma vez decorrido prazo de
N., 131.212 - Whirlpool . Corporecurso previsto pelo artigo 14 da
N 9 187.181 - Conjun t o portátil
Lei ti. 4.048 de 29 de 'dezembro de para soid aeletrica por bento - ratión. Union Carbirie
1061 e mais dez dias -'para even- Prodelec S.A. Transformadores e
N. 131.587.
.CorPoration.
tuais juntadas de recursos, e dc Retificadores.
N. 131.935 - Societe Des
mesmo não se tendo valido nenes
eChimiques RhÕne-paulenc.
nhum interessado, ficam notificaEXIGÊNCIAS
dos os. requerentes abaixo menc ioN. -132.114 - Societe Des
nados a comparecer a êste Dopar; Indústria Paulista de Méiyeis.'ité nes Chimique's Rhône Poulenc. tamento a fim, de efetuarem o pa- Aço S.A. - Junto a patende de
N. 132.151 - V.M. Corporagamento da taxa final concernen- modèlo de utilidade - tèrnaa
Cion. " •
tes a expediçãn dos respectivos 125.747 - Cumpra a exige:h:Art.
N. 132.152.
Carporacertifleades dentro do prazo de sestion:
Processos com exigências. à it N. 132.285 - Siegmund
senta dias - na forma do paragrafo único do artigo 134 do Có- cumprir:
.••
iatz.
digo da Propriedade Industrial.
N9 100.908 - Chupa. áiyaku • N. 132.753 - Pittsburgh Plate
Glasi Company.
MODELO DE UTILIDADE
Kabushiki Kaisha.
DEMUDO
N9 111.264 - Vulcan Cbaeinnati •N. 132.982 - N.V. Philips Gloellartapenfabrieken.
Inc.
No 121.199 - Nôvo tipo de toN, 114.148 - Rohm &
No 111.460 - EU tini And COMmada - Primelétrica Limitada. tmnir.
Company.

Notificago:
Unia rea decorrido u prazo cle
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei u. 4.048 de 2a de dezembro de
L961 e mais dez dias para eveaWats juntadas de recursos. do
e
mesmo nao se tendo valido nenhum Interessado, ficam notificados os requerentes abaixo meneiooados a comparecer a êste Departamento a fim, de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes 14 • ,e3CP. ,511051,-Ltoac.4'
certificaaos dentro do prazo de sessenta dias - na forma do parágrafo único do artigo 1£4. do. 0:5.
digo da Propriedade Industrial.

o

RECONSIDERAÇA0 DE
DESPACHO

N

.4.

•

Rosenthal Porzellan ,iiktiengeseBschaft - Pede para ser anota.
da na marea internacional Tho.
mas n. 72.429 - Processo 35.348
- a alteração de nome - Anotese a alteração de nome.
D. Carmen Barata - Tramara.
rancia para seu nomeda marca:
Kolatol n. 100.421 - 4note-se a
transferência.
Buschle & Lepper S.A. Comér.
cio e Indústria - Pede para ser
anotada na marca: Imunosain
197334 4-- a alteração de nome
- Anotem-se as alterações de no.
me seguintes:
1) - De Buschler & Lepper
Ltda. para Buscher & Lepper
S.A. Joinville ,Comércio e Indús.
tria.
2) -- Desta para Buschler &
LepperS.A. comércio e Indústria - Fábrica de Camisas ascet
Ltda. - Transferência "ara Nu
nome do titulo: Indústria do Ca.
rrresas e Pijamas Ascot n 204.812.
- marca Ascot n. 168 890 Anote-se as transferências.'
Sociedade Vin1cola Rio Grane
dense Ltda. - Pede para ser ano.
tada na insignia: SVROL 171.403
- a alteração de nome - Anote.
sie a alteração de nome.
Sociedade de Expansão Farma.
ceutIca Ltda. - Transferêpciat
para seu 110/11e das marcas: Ru.
tintec n. 174,966 - Maker ...e
n. 176.452 - Nitrotex n. 189.258
- Enatofrina n. 197.929 - Enda.:
loc n. 204.419 - Lizaneurin
n. 230.635 - Anotem-se as trans.
teranclas.

2 Segunda-feira 4.
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- Ag Repartições Públicas
'deverão remeter o tTpecliente
destinado à publicação nos
jornais, diàriamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
cté 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e en.iendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as 'assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas. na
Cachoeirinha Agrzeola e frugaistrial Ltda. - Transferência pura
Seu nome da marca: Lanteininha
n. 176.563 - Anote-se a transferência.
Biscoitos São Luiz S A. - Pede
para ser anotada na marca Biscoitos "54" n. 177.583 - a alteração de nome - Anot e -se a alieração de nome.
• Biscoitos São Luiz S.A. - Pede
para ser anotada na marca: Salclic n. 201.098 titulo Grande Fábrica de Biscoitos São Luiz
n. 205.825 - A anelação de nade nomes.
Trieweiller Schneider 14 Cia.
Ltda. - Pede para ser anotada
na marca: Fiais n. 133.559 4- a
-alteração de nome - An e te-se a
alteração de name.
Lanifício Angla Brasileira) S.A.
- Transferência para seu nome
da marca: Catumby n. 211 479 -

Anote-se a transferência.
Indetex S.A. Produtos Químicas - Pede para ser anotada na
marca Deckal-S-60 n. 222.015 a alteração de nome - Anote-se
a alteração de nome.
. Cervejaria Serramaite Ltda. Pede para ser anotada nas irarmas: Serramalte n. 224.177 Berrmalte C M 8 n. 401.789 arramalte C M 5 i. 401.790 alteraçac de nome - Anote-se a
alteração de nome.
Colmeina Comércio e Indústria
Quirnica Ltda. - Transferência
para seu nome da marca: C91111(.1840 - Anoala (SPCL) - n.
te-se a transferência.
Fábrica de Roupas Epsom 5 A.
Transferência para seu nome
da expressão de propaganda:
"Epsom, a Camisa catiêle"

2r
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- As Repartições Pública
cingir-se-ao às assinaturas
anuais renovadas até 29 de
In EPARTAMENTO , DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e &ré
CIRCTOR • GERAL
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a reCHEAlla ao saptveço ar Puaucaçõaa
CliEll a os saçio Da ReD"Oct
messa
de valores • acompanhaMURILO FERREIRA ALVES
FLDRIANO GUIMARÃES
dos de esclarecimentos quanto.
á sua aplicação, solicitamos
DIÁRIO OFICIAL

EXPEDIENTE

ciaçÃo ai
Sacio de publicidade do axpedienie do Capartamania
Nacional lio Propriadada Industrial do Mlinbotirio
da Indemirla e Carreirola

•

Impresso nu oficinas tio Deptrtamento do Imprensa Nacional
•••n•n•n•

ASSINATURAS
n PARTICULARES
FUNCIÓNÁRIOS
Capital e Interior:
Capital e Interior!
Semestre . • . Cr$ 600,00 Semestre . . . Cr$ 450,00
Ano . . . . . Ci$ 1.200,00 f Ano
.Cr$
900.00
Exterior:
Exterior:
Cr$ 1.300,00IAno
Ano
Cr$ 1.000,00
REPARTIÇÕES

parte si: periec do enderéço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

n. 255.825 - Anote-se a transferência.
Biscoitos Saio Luiz S.A - Pede para ser andada na marca:
Biscoitos_ São Luiz, Fernanda A.
terio - n. 250.20 - marca:
S.L. n. 279.612 - marca: Hora
do Lanche n. 255.451 - as aterações das marcas - Anotern-se
as alterações de nomes.
Anderson Clayton & CO. S.A.
indústria e, Comércio • - Transferência para seu nome da marca:
Bingo n. 293.853 - Anote-se a
transferência.
Henrique Bergel A. Indústria
de Balas Soberana -- Pede para
sei anotada na marca: Misky il. 297.357 - a alteração de nome - Anote-se alteração de nonome.
- Transferência para seu nome
Sawaya Pexton S.A. Lanifício
das marcas: Mohairgal ri 303.314
- Hohairgal n. 303.815 - Anotem-se as transferências.
Philip Morris Incorporated -

Transferência para seu nome da
marca: Sterisharps n. 304 695 -Anote-se a transferência.
Villasbôas 2. A. Indústrias de
Papel - Pede para ser anotada
na marca: M C n. 305.474 - a
alteração de neme Ante-se a
alteração de nome.
Laboratórios Goulart S,A Transferência para seu nome da
marca: Quimical - tênue :45 3a9
- Anote-se a, transferência:
Cornpur Werk Gesellschaft Mit
Beschrankter Haftunf & Co -Pede para ser anotada na marca:
cavrp, têrmo 425.376 - a alteração de noite - Anote-se a alteração de nome'.
Tulsa Indústrias Gerais Alimentícias S.A. - Pede para ser anotada na marca: Tulsa têrmo .
n. 453.174 - a alteração de 110-

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
mínima, de trinta (30) dias.
me - Anote-se a alteração de
nome.
Indústria de Material de Pesca
"Mar" Ltda. - Pede para ser
anotada na marca "Mar" têm°
n. 475.010 - a alteração de nome
- Anote-se a alteração de marcas.
Amaral e Campos S.A. Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos - Pede para ser anotada na marca A C - têrmo 475,715
- a alteração de nome - Anotese a alteração de nome.
Listas Telefônicas Brasileiras
S.A., Páginas Amarelas - Pede
para ser anotada nas insígnias:
Listas eassificada n. 174.446 -marca: Informador Popular Classificado n. 195.261 - marca: Relação das Informações Classificadas n. 105.262 - marca: Vade
Mecum S.A. Vida Econômica
3 - Gula Econômico de
ri. 195.26
Distrito Federal n. 195.264 -Enciclopédia Informativa
n. 195.265 - Consultor Informativo n. 195.260 Informader
Econômico n. 195.602 - Gula
Econômico de São Paulo .
n. 195.603 - Guia Econômico de
Minas Gerais n. 195.601 - Guta
Econômico do Paraná n. 195.665
- Guia Econômico alo Espirito
Santo ri. 195.606 - Guia .Ewnõmico do Rio Grande ri. 195.607

- Guia Econômico da Bahia
n. 195.608 - Livro de Todo o
Mundo n. 197.003 - Porta Aberta aos Anunciantes n. 197.004 Guia Econômico do Estado do
Rio n. 197.005 - Lista Classificada - Listas Telefônicas Brasileiras S.A. Comércio Indústrias e
Profiesõee ri. 205.792 - Lista
Classificada Liatas Telefônicas
Brasileiras S.A. n. 211 711 -

usem os interessados prelo,
rencialmente cheque ou vala
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos ás edições dos órgãos oficiais só só
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no alo da assi•

natura.
- O funcionário público fe,

dera!, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provas
esta condição no ato da assi-

natura.
- O custo de cada exemplai

atrasado dos órgãos oficiais'
será, na venda avulsa, acresci.
do de Cr$ se do mestra
ano, e de Cr$ 1,00, por cuic

decorrido.

Lista Classificada Listas Telefõ.
nicas Brasileiras S.A. ri. 211.71
- RC‘pertõrío dos Bons Negócta
n. 211.036 - Enciclopédia doi
Telefones Classificados n. 211.911
- Comérc:o Industrias e ProfiS.
sões ri. 212.419 - Lista Amarela
n. 233.278 - Páginas Amarelas
n. 233.279 - Guia Telefônico
Classificado n. 238.534 - Rol de
Comércio da Indústria e das Profissões n. 238.525 - Gula doi
Telefones ri. 293.633 - Gula da
Telefones de Alossoró n. 293.435C
- Gula dos Telefones de Petrêpolis ri. 293.651 - Guia c'oas Telefones de Sorocaba n. 293.652
Guia de Telefones de Cataguazes
n. 293.653 - Guia dos Telefones
de Tupã ri. 293.654 - Guia dos
Telefones de Fortaleza n. 293.655
- Guia dos Telefones de Nova
Friburgo ri. 293.656 - Gula dos
Telefones de Maceió n. 293.657 Guia dos Tele/lanes de Cuiabá
n. 293.058 - Guia dos Telefones
de Pelotas lie 293.659 - Guia dos
Telefones de Catanduva n. .
293.660 - Guia dos Telefones de
Campina Grande n. 293.661 Guia dos Telefones de Belo Ho
rizonte ri. 293.662 - Guia dos
Telefones do Espirito Santo ....
n. 293.663 - Guia dos Te!afones
de Natal n. 293.664 - Guia dos
Telefones de Curitiba n. 293.6C1
- Guia dos Telefones de Colori%
n. 293.666 - Guia dos Telefones
de Araraguára n. 293.667 Guia
dos Telefones de Manaus ..
n. 293.668 - Guia dos Telefones
de Araanari n. 293.669 - Guias
cios Telefones de Americana Jundiai ri. 293.670 --- Guia dos Telefones de Paraná (Interior)
n. 253.671 - Gula dos Telefones

Segunda-feira 4 -

da Belém n. 293.671 — Guia. dos
Telefones de Varginha n..293.C73
— Gula dos Telefonee de Campinas n. 693.674 — Guia doa Telefones do Distrito Federal .... .
n. 293.675 -- Guia dos Telefones
de . Baurán 293 . 678.
Guia dos Telefones de Taubete —
n.0'293.677.
Guia dos Telefonei de Niterói —
n.o 293.678.
Guia dos Telefonou de Salvador —
n.o 293.794.
Guia dos Telefones de Santos —
nes 293.795.
Guia dos Telefones de Recife —
n.o 293.796.
Guia dos Telefones de Pôrto Alegre — n.° 293.797.
Guia dos Telefones da Santa Ca-,
Urina — n.o . 293.798.
Guia dos Telefones de Campo
Grande — n.° 293.799.
Guia doe Telefones de Centro
Serra — n.° 293.800.'
• Gula "dos Telefones de Limeira
n.o 293.801.
Guia dos Telefonas de Aracaju
• n.o 293.802.
Guia dcs Telefones de Ribeirio
Preto — n.o 293.803.
Guia dos Telefones de Patroein
. io
- ala 293.804.
Guia dos Telefones de- Sacramento
— n.o 293.805.
Guia dos Telefones de Juiz de
Fora — n.o 293.806. •
Guia dos Telefones de Perneiem —
n.° 293.807.
Guia dos Telefoneede Silo
- Luiz —
ne 294.574.
Listas Telefônicas do Recife —
n.o 296.590.
Listas Telefônicas Gaúchas — nes
mero 304.526
as alteraçiiel do nome da titular — Anotem-se as .a1teraç6ea. de
,..•
nome.
•
Exigênciar

Velloso S. A. Papelaria e Tipografia Brasil __na trensferencie do termo 626.272 — Cumpra a uri-Vencia.
Velloso • S.. A. Papelaria e Tipografia Brasil — na transferencia do termo 626.271 — Cumpra a exigência.
Indústria e Comércio de Aparelhos
Eletrenicos Vera Cruz Ltda. — na
tranSferencia do registro 268.219 —
Cumpra a exigência.
Calcados Cylne Ltda. — na transferencia d registro 252.427 — Cumpri a exigencia.
Hotel Rio Branco Ltda. — n transferência do registro 231.959 — titulo
— Cerrem a exigencia.
Quimira Alfredo Geissler S. A. --na trensferência do registro número
210.188 — Cumpra a exigência.
Rembrandt Tabacco Corporation
(Overseas) Limited — na tronsfeeencie do registro 184.316 — Cumpra a
exieencia.
'Manoel Pereira de Almeida S. A.
Indústria e Comércio — na alteração
de nome do registro 170.80k — Cumpra a exigencia.

DIÁRIO OFICIAL (Seção no

TERMO N9 128.772

PREVILÉGIO DE INVENÇÃO
o

TER1V10 N9 128.030
sem
' 29 de março de 1961 Requerente: Compagnie de Saint.
Gobain, — França.
Titulo: Processos e dispositivos para
a fabricação de mechas ou de fios, a
partir de meterias termoplásticas tais
como o vidro, — Privilégio de InveneãO • 19 — Processo para a fabricação de
mechas ou fios a partir de fibras de
matérias _termopLásticas, -minerais ou
orgânicas, notadamente de fibras de
vidro, produzidas por projeção da materia pra fora dos orifício., de um corpo bco giratório, esse processo consistindo em submeter es fibras uma
aceleração provocando um aumento de
velocidade progressiva, que é persa.
guida até transformar o conjunto' das
fibras numa rnecha ou fio.
Total 4e 2 pontos.
•
TERMO No 128.132

em S de
. de -1961
- abria

•
Requerente: N. V. Philips' Gloellampenfebrieken. — Holanda.
Titulo: -Aperfeiçoamentos em ou re.
letivos aos processos de obtenção de
preparadoe sólidos de livre circulação
03 quais contêm substancias biológicecemente valiosas. — Privilegio de Invenção.
19 Um processo de neinufaturar
um preparado- seco de circulação II..
vre e estável, ao ar, cujas pareculas
separadas contém uma oueinals suta_
tendas biológicamente inNporta.ntes
um ou mais auto-oxidantee, sinergéticoe e em aditamento colóiale de formação de filme e hidrato de carbono,
no qual as subatáncios das quais as
partículas se compõem, são dissolvidas ou cespereadas em água quente,
numa tal concentração, que a mistura quente é fluida e se solidifica ràpidamento à temperatura-ambiente,
este fluido é depo'S atoinizedo o. lime
temperatura entre 509 e 100 9 0 num
gás que tem a temperetura, á, qual o
fluido se solei:fica caracterizado pelo
fato 'de que as gatas a serene solidificadas eão levadas a um condutor o
Qual é; composto de partículas de
fluido atomizado já rolidificadea e a
serem soldificadas. cni.stunedas emiti
lubrificantes não água-absorventes. o
condutor mantido em estado. fluidizade peta condução de una gás em direao para cima, tendo uma temperatu.
de àqual o fluido eternizado se sole
dieca, depois e que as particulas solidificadas são tiradas do condutor,
eroaredas do lubrificante e secadas.
e
•
Total de 19 pontos.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n o 7.90e, de 27
de aedsto de 1945. a Prioridade de
correspondente Pedido depeetado na
Repart ição de Patentes da Holande.
em 7 de abril de 19e0, aob re/ 250.281
•
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Em 27 de abril de 1961

ReqUerente: Fabriek Van Chemischeta Producten Vondelingenplaat
N. V., firma industrial e comercial
licreandesa, estabelecido, em Rotterdam — -Holanda.
Pontos característicos de "Processo
para a estabilização de diesulfeto de
tioncarbometoxi e processo para a
produção de uma compwição herbicida, contendo dissulleto de toucarbometoxi". — Privilégio de invenção.
lo — Processo para a estabilização
de dissulfeto de tioncarbonetoxi, caracterizado pelo fato de se adicionar
ácido acetico em uma quantidade não
maior do que 5% por pêso, baseado
no disnefeto detioncarlonnetoxi.,
Finalmente, a depositante reivindica de acôrdo corno a Convenção Internacional e de conformidade com o
artigo a/ do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Holanda, em 8 de
setembro de 19e0, sob o no 255.705.
Um total de // pontos.
TeRMO 14 9 128.825 .
eEm 28 de abril cie 1961
Requerente: 13-ovraters Mersey Paper Company Llinited, e Ja.mes C.
Coede, Liverpool, Nova-Escocia, Canadá.
Ponto característico: "Dispositivo
para drenagem., por meio de raspadores para secadores a tambor'. — Privilégio de Invenção.
19 — Depo.eitivo para drenagem de
tambores d secadores, paracterlzaao
pelo fato de que há em uin secador
um cano estac:onáxio de fornecimento
de fluido, um tambor, geralmente fechado, de secagem, pivotado para rotação.em tôrno do menclonadq cano
estaclonário de forncciraento de fluido, uma vedação entre o mencionado
cá'no.estaciarario de fornecimento de
fluido e o mem:medo tambor de, secagem, uni . cano de reteeno de água,
disposto dentro do mencionado cano
eatacionáeo de fornecimento de fluido e tendo uma 'entrada de água
ad i ecente à periferia interna do tambor de secagem, um raspador montade no mame:medo cano de retôrna
de água, tendo o raenc:onado raepador bordas respantes estendendo-se
longitudinalmente em relação ao men_
ciónado tambor de secagem e -lateralmente espaçadas da mencionada
entrada de água em direção da rotacão da eeçae adjece.ate da pereerie
rio mencionado tambor e Metas estendendo-se dos extremos das mencionada s. bordas rasnantes na direção contreaka Èt iirelr.0 rotaçãe •es
mencionadas seç5es adjacentes, a fira
de fornecer uni reservatório de ágela
4unto a mencionada cetra de de agre
a meios de criar preseã dentro do
meneionado tembor da secarem para
forçar a água do menc'enado reservatóele atraees do mencionado O3.110
de retem) de água.
Um total de 5 pontos.

TeRMO Ná 128.605

Em 24 de abril de 1961
e
Requerente Domingos Avelino ViEXIGÉNCIA DA SEÇÃO DE EXAeira — São Paulo.
ME FORMAL DE MARCA
Titulo: Mv° rearelho para respira.
eSo emorezado • em mergulhos subnaeExigárcia
rinos, — peiviléelo chc Invene:e-,
Rio 29 de dezembro de 1964
19 — Neroo . aparelho pare resp'ra.çâo
emnregado em rnereulhos, submarinos
caracterizado por ser constituído de
Têrrno:
tune válvule que permite a pasmgern
N.° 477.528 — Fernando Von Gal do ar, medi ante a prassão de ume
& Cia. Ltda. — Apresente procura- inembre'na eifi atica. •
.
Total de 4 pontos.

ta, ao ligados a uma porção central
do membro com elementos em for.
ma de raios, os quais, por sua vez, es-

TeFeel0 N° 128.859
Em 2 de maio de

1981

tão ligados a elementos alongados •
deformáveis por torção, de tal manel.
ra- que, durante o funcionamento do
membro, os elementos de raios sejam
capazes de executarem enovimentos de
deflexão, em direçbes sulastancialinente paralelas ao eixo de rotação do
membro, estando os elementos alougadose tersivaraente deformáveis ligados à dita porção central, e atuan,
do no sentido de se oporem a tais
movimentos de flexece
Finalmente, a depositante reivindica
de Debrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do Código da Propriedade Industriai, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Holanda, em 4 de
maio de 1960 sob o no 251.250.
Um total de 43 pontos.
..,••••n•n•n

TÉRMO N o 129.274
Em 18 de maio de 1961

.

Depositante:' . Keekens-Wervelwind
Holland •tem Klekens-Whire
lavind-Holland) (KWH) N. V., firma
holandesa..
Pontos característicos de° "Dispositivo para atornizer liquidas". — PrL.
rilégio de Invenção. •
— Dis.pasievo para eternizar líquidos mediante uma corrente de ar,
compreendendo urna tubeira de játo
de ar que apresenta uma tubeira
atoe:de-adora de líquido, aberta
•
em ambas es extremidades a central
mente disposta na mesma, e una conduto supridor de liquido à dita tabelra auxiliar, caracterizado pelo fato de
que a boca do conduto supridor do liquido é localizada centralmente e em
contra-corrente com relação a extremidade traz:ira da tubeira De stine r e
tem um diâmetro menor cio que a cliteetubeira mixillar e pelo fato de que,
entre a boca do dito conduto e a extremidade traseira da dita tubeira auxiliar estão previstos elreuentos de resistência a ar que se projetam radialmente.
Finalmente, a depositante reivindica, de e.côrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o
artigo 21 do Código da Propriedade
Induetriae a prioridade do correspondente pedida, depósitado na Reparti_
cão de Patentes da Holanda, em 18
de maio de 1969, sob o w 251.758.
'xem total de 2 pontos.
'IIRMO N9 123.496
Em 26 de maio de 1961.
Patente de Invenção para: "Um
dispersante adesivo para ccenposiçõee •
de terapéueca • vegetal, de medicina
seterinexin e adubos, aplicáveis por
pulverização".
Requerente: Carlos Alberto Cronzálee
o *leme Katz. — Buenos Aires — Re- ,
peblica Argentina.
— ledec denereante adesivo para
composições de tarapãutica vegetal, de
medicina veterinária e adubos, aplIcáve's por pulverização, caracterizado
por consistir numa mistura de sólidos
totais com agentes tenslo-ativos.
'letal de 4 pontos.

Requerente: C. Vau Der Lely N. V.
TERMO Ná 129.078
maesland, Holanda.
Ponto caractertstico: "Membros °pe.
Eln ui de maio de 1961
radoes e lavoura e colheita para /Mnlementos agrícolas". — Privilégio de
Requerente: Domingos Avelino Vis
Invenção.
cIr'— São Paulo.
1 — Dm membro do gênero des- Titulo: Nõvo modelo de carretel pa: rito no relatório apenso, caracteriza- ra acondicionar e arremessar linhas
do pelo fat., de que no mesmo, cem- de pesca. — Modêio de Utilidade.
ponentes. destinados a lavrar o solo 19 — Nbvo modelo da carretel para
e u a manipular as plantas na celhei- acondicionar e arremessar linhas de

_
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pêsca, caracterizado por ser provido
T4124.140 E° 729.095
TERMO 149 99.360
de cabo Oco alongado, caracterizado
de um cabo 6co aconcavado, possuinpelo fato de que, ao citado cabo, em
extrenudade,
barba
em
sua
Em 31 de maio de 1901
do uma .
, Em 19 de dezembro de 1957
sua extremidade, se apresenta solidasendo ligado ao carretai propriamenrizado corpo Oco, ens fórma de pequeRequerente:
Fábrica
Nacional
de
te, através uma curvatura de apoio Requerente: Stamicarbon N. V. Ho-.
na barrica, dotada, nas faces exterViaturas
"Pa.navia"
Ltda.
São
ao operador.
landa.
nas
dos topos, de saliências com feiPaulo.
Total de 4 pontos,
Pontos característicos; "Processo Invenção; Leperfeiçoa.mentos em sis- tio de
pequenos pirâmides, de dferenpara a preparação de um fertilizante tema
de acionamento de freios de re. tes dimensões de um para outra face,
composto,
contendo
nitrogênio,
cálcio
TERMO N9 129.079
e fosfato, sendo o fosfato contido no beques, trailers, vagonetas, carretas, enquanto que, nternarnente, se encontra idsposto, entre os topos, cilindri.
mesmo quasi totalmente solúvel em re.boquete.s e similhares". —
Em 10 de maio de 1961
de Invenção.
co maciço, encaixado em saliência;
unia solução de citrato de amônia e,
em parte considerável, em água'. — 10 — Aperfeiçoamentos em sistema existentes na faces internas dos menRequerente: Domingos Avelino Vi- privilégio
de acionamento de freios de reboques, cionados topos.
de Invenção.
eira — São Paulo.
1° — Processo para a preparação trailera, vagonetas, carretas, reboque- Total de 2 pontos.
similares, caracterizados por um
Titulo: Nevo aparelho empregado de uma mistura fertilizante, caracte- tas e acionador
de um esticador cena
na respiração subaquática. — Privi- rieado pelo fato de que fosfato natu- pino
ral é dissolvido em ácido nítrico, sen- trai móvel preso a maroldana que
lég:o de Invenção.
TERMO N9 1133349
do a
de CaO/P205 da solução empurra ou solta um cabo de aço ao
1° Nôvo- aparelho empregado na levadarazão
a menos de ou igual a 2/1 e frelodas rodas do reboque ou similar,
respiração sub-aquática, caracterizado sendo a mistura resultante parcial- dito pino sendo comprimido pela lanEm 30 de abril de 1959
por ser constituído de um conjunto mente neutralizada, cone amônia a ça do Veículo rebocado através de
composto de uma válvula de redução um pH de entre 1,0 e 3,0, sendo de- uma caixa da raiz da lança.
Requerente: J. M. Voith G. DL b.
que é adaptada à garrafa de ar e ou- pois adicionado ácido na quantidade Total de 3 pontoe. .
— 'Alemanha.
tra válvula que se localize, no próprio de 0,1 a 0,8 equivalente por moleculei
Titulo: Vedação intersticial. —
bocal de respiração, unidas entre si, de P205 presente na mistura parcieevilégio de Invenção.
por um tubo de borracha para pas- mente neutralizada.
TERMO Ná 106.099
sagem do ar;
Finalmente, a depositante reivindi10 — Vedação intersticial entre dois
Total de 6 pontos.
Em 27 de outubro de 1958
ca, de acõrdo com a Convenção Inespaços de pressões diferentes, por
ternacional e de conformidade com o Requerente: Merck Si Co. Inc. — meio de um anel de vedação de maartigo 21 do Código da Propriedade Estados Unidas da América,
terial elástico ou complacente, distenTERMO N° 129.506
Industrial, a prioridade do correspon- Titulo: Purificação por permutação
dente pedido, depositado na Reparti- de tons. — Privilégio de Invnção. e dido em forma de membrana ou deiEra 26 de maio .de v961
ção de Patentes da Holanda, em 1 9 de ls — Um processo para remoção de locarei por meio de um agente de
pressão, em urna das duas partes lijunho de 1980, sob o n9 252.219.
ácido nicotInico de uma solução de mitadoras de espaço, caracterizado
Requerente: Parbwerke Hoechst Mc- Um total d 5 pontos,
nicotinamids,
ácido
nicotinico,
o
qual
tiengesellschaft Vorm. Meister Luclus
é caracterizado por compreender o pelo fato de que as superfícies de veSi Brilning, firma alemã.
contato da dita solução com uma re- dação entre o anel de vedação e a
Pontos característicos de: "Prepaeina
granulada permutadora de anons, outra parte limitadora de espaço se
TERMO N° 156.332
ração e emprego de flúor-acetil-uréias
adservendo
ácido nicotínico em dita acham dispostas, assimètricamente —
como inseticidas". — Privilégio de
resina, o recuperando uma solução no sentido do espaço de maior presEm 10 de abril de 1964
invenção.
são —, em relação aos dois pontas
afluente de nicotlnamida.
de distensão ou às duas superfícies de
19 — Processo para a preparação Requerente: Guilherme Sigfried Total de 5 pontos.
A requerente reevindica de acórdo gula do referido anel de vedação.
de compostos da fórmula geral:
Marx — Estado da Guanabara. - com a Convenção Inteenscloinal e o
F-0H2-00-NH-00-NHR
Titulo: Dispositivo-suporte-transpor- Art. 21 do Decretcelei n9 7.903, de 27 Total 5 pontos.
tador
de grama em placa ou peda- de agósto de 1945, a prioridade do A requerente reivindica de acordo
em que R representa um radical ali- ços. — Privilégio de Invenção,
correepondeente pedido depositado na com a Convenção Inbernacioinal e o
fático, ciclo-alifático, aralifetico ou
aromático ou o radical de um acido 19 — Dispositivo-suporte-tranepor. Repartição de Patentes nos Estados Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de 77
orgânico, caracterizado pelo fato de f edor de grama em placas ou peda- Unidos da América, em 28 de outubro de ageato de 1945, a prioridade do
• correspondeente pedido depositado na
se fazer reagir um halogeneto de mo- ços, caracterizado pelo fato de ser de 1257, sob o n9 692.582.
Repartição de Patentes da Alemanha,
no-filor-acetilo com uréias da fórmu- provido de uma haste que, na sua parte que, na eua parte inferior, possui
em 12 de junho de 1953.
la geral:
- TER1V1O N° .113.347
uma base-suporte para grama em plaH2N-CO-NR12,
cas ou pedaços que são superpostos
•
Em 17 de fevereiro de 1959
. TERMO N9 113.689
em que R. tem o significado atras na quantidade permis.sivel pelo cbmdescrito, ou mono-flúor-acetaraida com primento da citada haste em que são Requerente: Alípio Pereira da
enfiados, e na sua parte superior pos- ra — Minas Gerais.
isocianatos da fórmula geral:
Em 19 de outubro de 1959
suí um dispositivo que nela é fixado Título: Nóvo •modélo de marmita
OCN-R
para permitir o transporte do dispo- portátil. — Modelo de Utilidade.
Requerente; Norton Tool Company
em que E. tem o significado já indi. saem pela sua parte superior.
— NaVO modélo de máquina por- Litnited — Inglaterra.
cedo, ou com compostos que, nas con- Total de 2 pontos.
tátil, caracterizada por possuir une
de Arlete Hidições da reação, se transformam em Rio 15-7-1934 — Assinei e encerrei chassis de formato cilíndrico com a Titulo: Dispositivo
dráulico. — Privilégio de Invenção.
GO laudas do expediente. — Nilton
isocianatos.
base
fechada,
a
junto
a
essa
base,
na
vim Xavier — Diretor S. Documenta- parte lateral, uma abertura de for- 1 0 — Dispositivo de ariete hidráuFinalmente, a depositante reivindi- ção.
mato ratangular, • dito chses.eís possuin- lico compreendendo um aríete duplo-.
ca, de acôrdo com a Convenção Indo Internamente três ressaltos tipo atuante tendo áreas efetivas diferenternacional e de conformidade com o
"L" pouco cima da dita abertura, di- ciais, caracterizado por uma pa.ssagent
artigo 21 do Códleo da Propriedade
TERMO N9 93.260
to chassis na parte superior, possuin- de ligação entre as duas câmaras de
Industrial, a prioridade do correspondo ainda uma corrente para transpor- ariete contendo meios de válvula ardente pedido, depas itado na RepartiEm 27 de março de 1957
te externamente presa, dito chassis ranjadas de maneira a Permitir a
ção de Patentes da Alemanha, em 28
,e
de maio de 1960, sob o n° I P 31.327 Requerente: Thos. Storey (Enraie- tendo, apoiado nos ressaltos internos, circulação da câmara de ariete de meum recipiente com diâmetro pouco nor área efetiva a câmara de ariete
IVb-12 o.
ers) Limited. — Inglaterra.
menor onde se coloca comida, dito dee maior área efetiva na ocorrência
Um total de 4 pontos.
Invenção:
"Aperfeiçoamentos
em
recipiente possuindo uma corrente
•
ou relativos a pontões". — Privilégio para que se possa retirar de dentro de uma pró-deberminada alta presde Invenção.
.
do • chassis,' dito recipiente tendo, rei- são na primeira câmara, e de outra
TERMO Ná 129.581
Reivindicações:
bre si apoiado, outro recipiente me- maneira permitir a circulação na mesma direção sob uma baixa prevato,
1 9 —. Um pontão con.struido com guardará fcca, garfo, e colher e aen.
Em 29 de maio de 1961
circulaseções independentes flutuantes na de um reservatório de elcool. reserva- e em cada maneira evitar a. fonte
de
asse que irá ser colocedo dentro ção em direção reverea, uma
Requerente: Napoleon Solares Aries. forma de tanques de aço fechades Meio
da
marmita
pela
abertura
Isteral
exisfluido
hidráulico
sob
pressão
em
perumas
com
as
outras,
ou
diretamente,
— Bolívia,
ou por meio de outros componentes. tente, já citada, quando se quizer es- manente comunicação com a câmara
Invenção: "Aparelhos para a sele- providenciando uma a3ça na parte quentar a comida ex i stente no recipi- de ariete de menor área efetiva, e uma
ção manual, por tamanho, de amên- Inferior de um componente para in- ente acima, dito reservatório com o válvula de contrôle comunicando com
doas deecascadas". — Privilégio de terengatar com uma alça complenaes- formato de um pires com cabo.
a câmara de ariete de maior área
Invenção.
tar correspondentemente colocaaa no 'Dotal de 3 pontos.
efetiva e operante para controlar a
ejeção de Medo hidráulico.
19 — Aparelho para a seleção ma- próximo componente pelo interenganual, por tamanho, de amêndoas des- te de outras alças providene'adas nas
Total de 8 pontos. .
cascadas, caracterizado por um sele- partes superiores de tais compenentes,
TER-MO Ne 113.385
ficando
em
seguida
impedida
a
sepaA requerente releindica de acórdo
cionador formado por duaslongarinas
com a Convenção Iniernrcie inel e o
convergentes que constituem as pare- ração das alças inferiores pela coloEm 18 de setembro de 1959
cação
de
pinos
nas
alças
superiores,
des laterais de urna pluralidade de
Art. 21 do Decreto-lei n9 '7.931 de in
'Requerente: Alma Paulista S. A. de
aberturas de diferentes £reas, sob as Total de 11 pontos.
agósto de 1945, a prioridade do
—
São
Paulo.
"
ditas aberturaft estando dispostas as A requerente reivindica a priorida- Título: Martelo de Carne. — Mo- correrpondemte pedido depositado na
bocas de tubos condutores tias amén- de de idêntico pedido depositado na delo de Utilidade.
Repartição de, Patentes da Inglaterra,
mas.
Repartição de Patente da Inglaterra, 1°
"Martelo de Carne", confeclo- cm 1 9 eln outubro de 1958, sob o núsob
•
n
o
9.638
i
de
28.3-56.
nado em plástico inquebrável, dotado mero 31.420.
Total 49 4 pontos. •

•
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Publicação feita de aciirdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaVao começará a •
correr • prazo de CO dias para o deter/mento do pedido. Durante dum prazo poderão apresentar suas oposições ao Derartamento
irado:tal da 7:alarida& Industriai aquela que se julgarem prejudicados com a concessão do regle:m requerido
Térmo n.• 657.715, de 2141964
Miguel Starosta
Rio Grande do Sul

.

Casa _Staroíta

Ulmo ai 657.717, de 21.8-1964
Soldesp Ltda.
Minas Gerais
4 Vapp-ag itneePus
"isepord Buippncieu

45,

Ouse

de solder elétrico; maçaricos de
Classes: 8, 11, Ni, 1_11. 26, 311, M .e 40 Ferro
soldar, addear e cortar, soldadores
Título
- elétricos
•
'rirmo th• 657.716. de 21-84984
Taram aft 657.718, de 21-8-1964
Distribuidora de Peças de Borrada
(Prorrogação)
Limitada
Silo Paulo Alargatas S.A.
Rio Grande do Sal
São Paulo

PRORROGAÇÃO

DiDebtr
Indústria Brasileira
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha. artefatos de borracha para
duidos em ousas classes: Arruelas.•
velculoo, artefatos de borracha não In.
golas. amortecedores. assentos para cadeiras, borrachas para arai. batentes de
cofre. buchas de estabilizador, buchas,
buchas para !amei°, batente de porta.

batente de chassis. bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para te-

Classe 36
Calças e rouas em geral
'Firmo a.° 657.719, de 21-8-1964
Iniobiliárja Predilar Ltda,
Rio Grande do Sul

Predilar
Classes: 16, 32, 33 e 50

Expressão

lefones borrachas para carrinhos IndusTermo n.° 657.720, de 21-8-1964
triais, borracha para amortecedores.
Imobiliária Predilar Ltda.
bainhas de borracha para rédeas, cochim
Rio Grande do Sul
de motor. cântaras de ar, chupetas corde
borracha,
cabos
para
sities U1853109
feri ame fias, chuveiros, calços de borracha, chapas e centros de mesa, coe.
das de borracha. cápsulas de borracha
para centro de mesa. calços de borracha oara máquinas, copos de borracha
cara freios, dedeiras. desentupidelraa
discos de mesa. descanso para pratos,
encostos, êmbolos. esguichos. estrados,
espontas de borracha em quebrajacto
para torneiras. fios de borracha lisa.
* Insígnia
fôrma de borracha. guarnições para
imóveis, guarnições de borracha para
'Firmo n.o 657.721, de 2I-8-I-964
automóveis. guarnições para veiculai.
Predilar Ltda. -.
lancheiras para escolares, limam de
Rio Grande do Sul
borracha para degraus. listas`de borrais ,
s.• lençó
a
apport
cha oara ja nelase ar
de borracha. manopla% maçanetas. protetnres para oara-lamas, protetores de
par...chames pedal de acelerador. pe.-T.
dai de partida. paras para businas.
pratinhos p neumáticos pontas de bor .
racha para bengalas e muletas. .rodas
ob,..neas rodizios. revestimentos de
Classes: 16, 32 e 33
borracha rodas de borracha para móTitulo
santonas
vácuo suportes de
o
m tor sapatas io pedal de oreque seTênno n.1 657.723, de 21-8-1964
%embalo e IsolaJores. suportes. semi.
Irmãos Zillo tLda.
Pneumáticos suportes de cambio. sanSanta Catarina
kit.:le de partida salios. solar e solados
de horracha surdinas de borracha para
aplicarão aos fios telegráficos e telefó-

Imobiliária Predilffir
Limita-dá

nicos cavadores de .porta, Melas
tubos. tampas di borracha -Iara conta
gotas. tinas de borracha coa •labora0e
de substãncias quiancas

da gema

Classe 41
Farinha de. trigo — milho

Termo a.* 657 .724, de 21-8-1964
Armarinho 990 Ltda.
São Paulo

i Tênia) n.° 657.728, de 21-8-1964
Indstria e Comércio de Artefatos de
Madeira "Lema" Ltda.
São Paul,.)

ARMARINHO 990 LTDA.

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
ARTEFATOS DE MADEIRA
"LEMA" LTDA

Nome Comerciai

Termo n.° 657.725, de 21-8-1964
Armarinho 990 Ltda.
São Paulo

Termos na. 657.729 e 657.730, de •
21-8-1964
Indústria e Comércio te Artefatu de
Madeira "Lema" Ltda.
São Paulo

990
INDWRIA.
BRASILEIRA

"LEMA"

Classe 12
Para distinguir: Os seguintes artigr,
de metal comum, não incluidos em -ou
traz classes: alfinetes, alfinetes de se
gurança. agulhas, argolas, botões, colchetes, dedais. fivelas e fechos corrediços, garras, grifas de metal para enfeites de vestidos, ilhoses, lantejoulas,
missangas. presilhas. .
Termo n.° 657.726, de 21-8-1964
Criações Weintex Ltda.
São Paulo

CRIAÇÕES WEINTEX

uai!

Nome Comercial
Termo n.° 657.727, de 21-8-1964
Criações Weintex Ltda.
• São Paulo

WEINTEX
INDUSTRIA

Nome Comercial

BRASILEIRA

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 26
•
Alforges de vime, argolas de suadela.
de alaram ou de osso, argolas de aiadeka de marfim ou de osso para guardanapos, armações de marfim ou madeira, para leques, artefatos de madeira
para -csisínha, cabides de madeira, caixas de madeira, copos de coslnba, cestas de salgueiré., cestos de madeira ou
vime para pão, colheres de pau, dentes
de madeira para rodas, dormentes de
madeira, envólucros de madeira para
garrafas, escadas de madeira, estribos

de madeira, figuras de madeira, fivelas
de osso ou marfim, forquilhas de ma*

delta, forros de madeira, grades de
madeira, letras de madeira, mastros de
madeirst, molduras de madeira para quadros, monogramas de marfim, pa:néls
de biombo, painéis de madeira, tábuas
de costura, tábuas para cortar carnes,
tambores de madeira, tampas de landeira, tonéis de madeira e torneiras de
madeira
Classe 40
Para distinguir móveis em geral de metais, vidro ou madeira, estofados ou não,
armários, almofadas, acolchoados, para
móveis, bancos balcões, banquetas, berços, biombos, -cadeiras, conjuntos para
sala de jantar e de visitas, conjuntos
para terraços, jardim e praia, camas,
caBides, caixas de rádios, colchões, dispensas, conjuntos de armários e gabt-,
netas para copa e cozinha, divisões, Mo
vans, discotecas de madeira, espregul.
çadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas, mezinhas para má.
quinas de escrever, mesinhas, móveis
para fonógrafos, molduras para mia.
dros, porta retratos, poltronas, panelal.
ias, porta chapéus, vitrines e traves-

Classe 36
Pesa distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasaltios,
aventais, alparcatas, anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas. chefies.
carhecols, calçados. chapéus, cintos
cintas, combinações. carpinhos. calças,
de senhoras e de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, camisetas,
seiros
pes, fantasias, fardas para militares, co!caiais. fraldas, galochas, gravatas, garoe. jogos de 'ingeria, jaquetas, laquês. . Term.° n.° 657.731, de 21-8-1964
luvas, ligas. lenços, :flauteis, meias. Indústria de Óleos Cidade de Barretbs
Sociedade Anónima
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paSão Paulo
letós. palas. penhoar, pulover.
peugas, ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quiaionos. regalos.'
INDUSTRIA DE OLEOS
sobe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saidas de banho. sandálias CIDADE DE BARRETOS S.A.,
suciares, sborts,sungas, atolas ou slacks
1tufar, toucas. turbantes, ternos, uni- 1
Nome Comercial
formes e vestidos

nwier"

•
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Termo a.° 657.732. de 218-1964
Indústria de bicos Cidade de Buretas
Sociedade Anónima
São Paulo

aparelhos da alta =do, aparelhos- 0.6
proteção contra acidente de operários,
aparelhos afiadores de ferramentas, aparelhos distribuidoret de sabão e de desinfetantes para instaiações sanitárias,
aparelhos esterilizadores, aparelhos e
Instrumentos usados na engenharia, agrimensura e geodesia, aparelhos gazeitir aDAX DE BARRETOS
cadores, aparelhos de análises, apareINDUBTIIIA
lhos ozonizadores, aparelhos pasteuri&adores, aparelhos reguladores e estaClasse 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos, bilizadores de cessão e de fluxo de
açúrar, alimentos paar animais, unida. gases e liquidas, aparelhoa para salvaetraindoas, ameixas, amendoim, araruta mento e para sinalização. aparelhos paatroz, atum, aveia, avelas, azeite, azei. ra sinais, aparelhos para escafandristas,
tonas, banha, bacalhau, batatas. balas aparelhos para limpar vidros, aparelhos
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha para combater formigas e outras pragas
café em pó e em grão, camarão, canela aparelhos automáticos acionados ela inem pau e em pó, cacau, carnes chá. trodução de modas, aparelhos para pi.
caramelos, chocolates, confeitos. cravo, cai., cortar ou reduzir comestiveis, apa' cereais, cominho, creme de leite, cremes relhos espargidores, aparelhos e lastro
alimenticias croquetes, compotas, can- mentos de cálculo, aparelhos para ohgica. coalhada, castanha, cebola. condi- servações sismicas, aparelhos termostamentos para alimentos, colorantes tos, aparelhos para natação, aritonee
chouriços, dendê, doces, doces de leu
tas, espinafre, essências alimentares, em. metros aspiradores de pa aerometros,
padas, ervilhas, enzovas, extrato de to- acendedores elétricos, alto-falantes, ammate, farinhas alimenticias, favas, fé plificadores elétricos, amassadeiras, ancilas, flocos, farelo. femnentos, feijão tenas batedeiras, balanças comum e
figos, frios, frutas secas naturais e cris- elétrica, barômetros, baterias de acumutalizadas; gricose, goma' de mascar. gor ladores, binóculos, bitolas, bobinas, boduras, grânulos. grão de bico, gelatina. binas elétricas de indução. (exceto pa.
• goiabada, geléias, barca doce. barca abas elétricas, bombas medidoras, buzimate, hortaliças, lagostas, línguas, leite nas, bússolas, baterias elétricas, bula...
condensado, leite em pó, legumes em
elétricos, caixas de descarga câmaras
Conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas, frigorificas e fotográficas. campainhas
tas alimenticias, mariscos, manteiga elétricas, chassis de rádios, chaves elite
margarina, marmelada, macarrão, mas.
sa de -tomate, mel e melado. mate, mas- tricas. cinematógrafos; cronógrafos, cri>
sas para mingaus, molhos, moluscos nógrafos, cronômetros, combustores de
mostarda, mortadela, nós moscada, ao. gás. cidômetros. cristais de rádio. consei; óleos comestíveis, ostras, ovas. densadores, cortadeiras para fotografias,
pers, piaos, prlinés, pimenta, pós Para chaves de alavancas, chaves automátipudins, pickles, peixes, presuntos, pa. cas. capacitares de bloqueio, capacitares
te& petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins; eletroliticoi, calibradores, discos para
queijos, rações balanceadas para ani .telefones, discos gravados, diais, desmna;s, requeijões, sal, &nu, sardinhas pertadores, enceradeiras elétricas, elésanduiches, salsichas, salame*, sopas en. tricos engenho, de aspar carne, espelhos
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de óticos, esticadores de luvas, espelhos de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha
rim, tremoços, tortas, tortas para ali. plásticos para eletricidade, esterilizadores. extintores de incêndio, ferros elétri.
mento de animais e aves, torrões,
cos de passar e engomar, ferro de soldar
toucinho e vinagre
elétrico, filtros e aparelhos filtrantes filTermo ra° 657.733, de 21-8-1964
tros para óleo, filmes 4a!ados, fogões,
Luiz Patrício e Luiz Amado Tenente fogareiros elétricos, fusíveis, faróis ao•
Mo acessórios de veiculas para sinali.
São Paulo
ração e ara iluminação em geral, filmei
revelados, fôrmas elétricas, ler-vedores
frigorifico& fotómetros fios elétricos, filtros de interferência, fonógrafos, garrafas térmicas gazómetros, geladeiras.
INDUSTRIA BRASILEIRA globos para lâmpadas, globos para lanternas, globos terrestres para ensina
gravadores. hololótes, hidrômetros. asCLSSi
para Maar café, marcadores de passaPara distinguir: Abaixa haus de lam- gens, medidores, microscópios, misturapião, abajours, a cumuladores. actinekme• detrai, máquinas falantes, mostradores
troa." =parâmetros, amortecedores
para rádios, máquinas para passar soumlnação, inclusive os considerados =e:- fazes, máscaras contra gases, moinhos
relhos de televisão, aparelhai para lho- mentos de alarme, interruptores, leo:a-

e de parede, desertadores, contadores e sinas, bussolas, baterias elétricas, bules
medidores de quantidade e volume, ra- elétricos, caixas de descarga, cantaras
diadores, retentores de graxa e óleo te- frigorificas e fotográficas, campainhas
retorta, regadores automáticos, ralado- elétricas chassis er raios, chaves, elétrires de comestíveis, registres paro
cas, cinematógrafos, comhustores de gás,
pôr, gás, agua e outros liquida§ quando cidometros, cristais de rádio, condensanão considerados partes de máquinas, dores, comutadores, cortadeiras para
reatores para luz fluorescente, registra- fotografias, chaves de alavancas, chadores, resistêncau elétricas, retinta, soe- ve 'automáticas, capacitares de bloveteiras elétricas caseiras, soquetti, si- queio, capacitares eletroliticos, calibranaleiros, sereias de alarme, soldadores dores, discos para telefones, discos graelétricos, toca-discos, tomadas e tater- vados, diais, despertadores; enceradeiras,
ruptores elétricos, tubos acústicos, tor- estufas, engenho e .assar carnne, enroneiras, termômetros para observação ladores de cabelo elétricos, espelhos ó&
meteorológica, telescópios, tacômetros, cos. esticadores de luvas, espelhos de
taxímetros. torradores de cereais, tre- plástico para eletricidade, esterilizadonas, transformadores, telefones, tosta- res, extintores de incêndio; ferros elédeiras, telégrafos, tripés para fotogra- trico, de assar e engomar, ferro de solfia, válvulas para rádios, vál vulas de dar elétrico, filtros e aparelhos filtrandescarga, válvulas de redução, vacuá- tes, filtros para óleo, filmes revelado&
metros. .4 aias elétricas, válvulas elétri- faróis como acessórios de veículos, para sinalização e para iluminação em gecas de vácuo e ventiladores •
ral, ;armas elétricas, fervedores, frigoríficos, fotómetros, fios elétricos, filTerino n.° 657.734, de 21-8-1964
Luiz Patrício e Luiz Amado Tenente tros de interferência, fonógrafos; garra.
faz térmicas, gazometros igeladeiras, globos para lanternas, globos terrestres paSão Paulo
ra ensino, gravadores, holofotes, hidrametros; incubaoras, indicadores de vácuo, instrumentos de alarme Interruptores, isoladores; lâmpadas de cristal, lâmpadas incandescentes, lá:ripadas comuns,
tampadas alfsh, lamparinas, lactometros,
lentes, liquidificadores, lanternas aulgiINDUSTRIA IIRASILBIRA
as limpadores de parabrisas, luzes &azeitas para veículos, lunetas; maçaricos
de soldar, caldear e cortar; marcadores
Classe 8
de passagens, medidores,.microscópicos.
Para distinguir: Abajours, acumulado- misturadeiras máquinas falantes, mostrares, actinometros, amperometros, amor- dores para rádio, microfones, máScaras
tecedores de rádio e frequência, anemô- contra gazes, micrómetros; nivela; ócumetros, aparelhos de televisão, aparelhos
condicionado, aparelhos ara iluminação. los, objetivas fotog.á çicas; pilras
inclusive de :considerados acessórios de cas, pedometros, luviometros, piromeveiculas, aarelhos ara anúncios mecâni- troa, pistolas de pintar, plugs, pinos de
cos, aparelhos aquecedores e medidores, tomada, apnelas de pressão, picicu pá.
aparelhos cronográficos, aparelhos de pickups, para-raios, propulsores, painel*
barbear elétricos, aparelhos registrado- de carros; quadros distribuidores de eleres e medidores de distancias, aparelhos tricidade, queimadores de óleo, quapara purificar águas, aparelhos de si- drantes e sextantes para observação asnais lampejantes, aparelhos reguladores rtológica; refrigeradores, rádios, reflede .gás, aparelros de galvanoplastia, toras, reostatos, relógios ed ponto, de
aparelhos didáticos, aarelros cinemato- pulso, de bolso, de arede, despertadores
gráficos, aparelhos automáticos para de graxa e óleo, receptores, regadores
acender e regular gás, aparelhos para automáticos, registros para vapor, gás,
separar café, aparelhos para aquecer água e outros líquidos, quando não conedifícios, aparelhos para experimentas siderados partes de máquinas, reatores
drenas, aparelhos para destruir anatos, para luz 1fuorescente, registradores, reaparelhos de ótica, aparelhos pulverisa- sistências elétricas, relays. sorveteiras,
dores, aparelhos para aquecimento de sorveteiras elétricas, caseiras, vaquetas,
água, aparelhos geradores eletro-quimi- sinaleiros, serelas de alarme, soldadores
cos, -aparelhos para recepção, reprodu- elétricos; toca-discas, tomadas e interção de sons e sonidos, aparelhos auto- ruptores elétricos, torneiras, tubos acúsmáticos elétricso de *passar, aparelhos ticos, termômetros para observação me.
para espremer frutas e legumes, apara- tereológica, telescópios, tacômetros, tada alta tensão, aparelhos de proteção xímetros, torradores de cereais, trenas,
contra acidentes de operários, aparelhos transformadores, telefones, tostadeiras,
afiadores de ferramentas, aparelhos dis- telégrafos, transistores, tripés para fotribuidores de sabS.) e de desinfetantes tografias; válvulas para rádios, válvupara instalações sanitárias, aparelhos las de descarga, válvulas de redução.
eaterilizadores, aparelhos gazeei/ cadorea, vacuérnetros, 'válvulas elétricas de vácuo, ventiladores, velas elétricas
aparelhos para análises, parelhos azoai.36dos de vtictdos aparelhos para anila- dores, lâmpadas de cristal. %imparias
rádio e freqeseS:cia, anemômetros, soa- candescentes. Mmpadas comuns, lâmpa- zadcres, aparelhos pasteurizadores, apaTermo a.° 657.735, de 21-8-1964
relhos reguladores e estabilizadores da
dos raecanicoe, aparelhos aquecedores das flash, lamparinas, lactómetros
Luiz Patrício e Luiz Amado Tenente
e medidores, aparahos crontográficos. ta, liquidificadores, lanternas mágicas, pressão e do fluxo de gazes e liquidas,
aparillios de barbear elétricas, apai4 limpadores de parabriaaa, luzes traze'. aparelros para salvamento e para sinaSão Paulo
' lhos registradores e medidores de dia- cubados," indicadores de vácuo, ladro lização, aparelhos para escafandristas,
aparelhos
para
limpar
vidros,
aparelhos
tinias, aparelhos Para P ullSkar agua, raa para veiculo*, lunetas, maçaricos
parelhos de sinalização, lampejastes. para soldar, caldear e cortar máquinas para combater formigas e outras praaparelhos reguladores de gás, aparelhos de café, sal, pimenta e outros temperos gas, aparelhos automáticos acionados
de gaIvanoplastia, aparelhos didáticos. micrómetros, nivela, ócidoa, objetivas introdução de moedas, aparelhos asparaparelhos cinematográficos,. aparelhos fotográficas, pilhas elétricas, pedem: gidores, aparelhos e instrumenkm de cálINDUSTRIA BRASILEIRA
automáticos para acender • regular gás, troe, pluviômetros, biremetroa, binem, culo, aparelhos para observações sind.
e-. r'dmenter drenos, aparelhos para troe, pistolas de Jatar, luas. inoz de to- cai, aparelhos termostatos, aritonomeaspiradores de pó, aerómetros,
Classe 8
de:gruir insetos, aparelhos náuticos ci- madas. anelas de ressão ick-ups, para' tros,
elétricos, alto-lafantes, am- Para distinguir artigos e aparelhos eléentificoa, aparelhos de ótica, aparelhos raio., propulsores, painéis de carros, acendedores
plificadores, anten&s, batedeiras, balane eletrônicos em geral, artigos dopulverizadores, aparelhos para aqueci- quadros distribuidores de eletricidade, ça comum e elétrica, barometroe, bate- tricos
mésticos, aparelhos e artigos para insmento de água, aparelhos geradores &- queimadores de óleo, quadrantes e sexrias' de acumuladores, binóculos, bitolas, talações elétrica& • ridratilicas; conjunreprodução de 1:am.a sónidos, aparelhos tantes para observação astrológicas, rebobinas elétricas de indução (exceto pa- tos de peças óticas, formando clivem.
automáticos elétricos de pastar, apara- frigeradores, tédios, fletores, reostatot ra fins curativos); botões de campai- -aparelhos de ótica, instalações elétricas
. lima para forprernee frutaa a legumes, relógios de ponto, de pulso; de bolso
nhas elétricas, bombas medidoras, .bu- acessórios de rádios, aparelhos e int>
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trumentos didáticos, Instrumentos de
precisão, instrumentos e aparelhos para
lios úteis, instrumentos científicos; scan"adores, acendedores elétricos, acumuladores elétricos, apitos, aspiradorse de
, aquecedores, abatloura, alto-falaiss, antenas, acumuladores, ampliScareg , .anemómetroe, ,runtierbmetros, assadeiras elétricas, adaptadores de microscópios, agulhas ara fonógrafos,
aquecedores de ambiente. 'aparelhos de
tourada e medida, aparelhos de expurgo utilizados na limpeza e desinfecção
de sentinas, mictórios e outros locais,
aparelhos de ligações para banheiros,
aparelhos de ar refrigerado, aparelhos
de ar condicionado, aparelhos de alta
tensão, aparelhos automáticos para descargas de água, aparelhos dg alarme,
aparelhos de aquecimento central, apaselos de aproximaçáo, aparelhos para
bordar, aparelhos para arqueaçáo de
volumes, balanlças, batedeiras, batedeiras para refrescos, batedeiras para líquidos e musa, binóculos, bules elétricos, bobinas para rádios e televisões,
baterias, baterias elétricas, businas, barômetros, bússolas, bobino, balcões frigoríficos, aparelhos para banho de ar
quente, chuveiros elétricos, coquetelel-:
ras, churrasqueiras elétricas, craves elé,, • talco, chaves automáticas, -chaves para
antenas e fios terra, contactos elétricos.,
candelabros, chaves de alavancas, chaves de tomadas, comutadores, cafeteiras
elétricas, compassos, câmaras '.frigorificas, caixas de descarga para vasos sanitários, aparelhos para cortar pães, cafeteiras automáticas, câmaras fotográficas e cinernatográ 4icas, chassis, condensadores, castiçais, condensadores pata vapor, colimadores, aparelhos cortadores de frios, cabos e condutores aléticos, contadores de rotação, caixas
para revelaçáo de papéis moltográficos.
câmaras ampliadoras, compressores, maquino cinematográficas, instrumentos
de calcular, chicotes para automóveis.
cronômetros, carrilhões, aarelhos de coier fotografias, aarelhos calibradores,
cinematográficos, aarelhos de contrôle
k cinematográficos,. aarelhos de contrade de sons, aarelhos de comunicações
interna, discos gravados, .dials, ducras.
diafragmas ara fotografias, despertadores, enceradeiras, expremedores elétricos, estufas, estere/izadores, esquadros
de aço, esquadros de agrimensor, extintores de -incêndios, aparelhos para expremer frutas e legumes, aparelhos estereoscópicos, escalas indicadoras de
maré, alcei:metros de quadrantes. espectroscópios, exaustores, estojos para
filtros com torneiras, aparelhos eletrônicos em *geral, equipamentos eletrônicos, elétricos e rádios-técnicos, fogões,
fôrnos e fogareiros elétricos, faróis, faroletes, fios para eletricidades, fios ter-.
ra, aparelros fotográficos, ferros elétricos de engomar e passar, ferros comuns a carvão, ferros elétricos para
toldar, fervedores, fusíveis, filmes' revelados, fôrmas elétricas, filtros de
óleos para motores, aparelhos de frequência modulada, máquinas fotográficas, Filmes 'agidos, fonógrafos, fitas métricas, Instrumentos físicos,'focalizadorei para câmaras fotográficas, geladeiras, garrafas térmicas, - geradores automáticos, geradores estáticos e eletrônica* de alta frequencia que funcionam
com válvulas para aquecimento por &elétrico e indução, fluas iraanéticas.. aparelhos para gás engarrafado e aparelhos de inVersad, heliógrafos, hidrómetroa, holofotes para • automóveis, interruptores, isoladores, impressores, aparelhos de inter-comunicaçáo, indicadores de nivela, irmão ermanentes ara
rádios, parelhos de gás neon, gravadores de fitas, gravadores de discos, má-
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quinas impressoras, fotográficas, Isolantes elétricos,. instrumentos matemáticos
e didáticos, isoladores de corrente, instrumentos náuticos, instrumentos para
medida e contraia para mecânicos, intermediários para filmes, lâmpadas, lunetas, liquidiScadores, lupas, lampeões,
lustres, lentes, gasalhos luminosos, aparelhos de •luz fluorescente, limpadores
de para-brisas, lanternas portateis e lanternas de mão, lutes trazeiras ara vetcalos, microscólos, cicrômetros, manômetros, monóculos, mostradores, mostra.
dores de rádio, 'microfones, medidores
de rascas, lentes de contacto, medidores
de intervalos-, siaram% para meição, miras de qUalquer graduação, massaricos,
normografos, níveis de ferro, nivela de
água para caldeiras, óculos, instrumento óticos de observação e medida, aparelhos de ondulação permanente, objetiva para ampliadores, misturadores para
banheiros, painéis de carros, para-ralos,
plugs, panelas elétricas, panelas de
pressão, pistolas de pintura, pickups,
pilhas secas elétricas, prumos, pantógrafos, parómetros, pantametros,
metros, instrumentos de precisão, periscópios, prismas fotográficos e puxadores de filmes, potenciemetros, revolver
para pinturas, projetorcs cinematográfi,
cos, pince-nez, aparelhos de refrigeradicas, quadros de comando, refletores,
ção, refrigeradores, réguas de aço, rãreatores, relays, receptores, geradores
automáticos, relógios, relógios de ponto
e de vigia, redutores. resistencias elétricas, registros para água, registros para canais e comportas, receptores. de
sons, reatores para luz fluorescente,
reostatos, registros para vapor, registros
para Mo,- para banheiros, para aparelhos bebedouros, para lavatórios e para pias, registros de água, secadores para cabelos, quebra-luzes, sorveteiras,
sincronizaclores, sextantes, selecionadoro, sifões, sereias de alarme, aparelhos
para soldar, soquetcs, sinaleiros, reguladores automáticos ou não, aparelros
de televisão, telelupas, telêmetros, tomadas, telescópios, teodolitos, tecnigrafos, termômetros, tomadas de correntes,
aparelhos de telegra% sem fio, transformadores, trenas, torradorcs de cereais,
torneiras de compressão, torneiras de
alta pressão, torneiras com dispositivos
para aquecimentos de água, telefones,
telescópios, transmissores, toca-discos
automáticos ou não, autos concluits, terminais para baterias, voltimetros, ventiladores. válvulas, , válvulas de redu
ção, válvulas para rádios, válvulas pa•
ia gua, válvulas de descarga e pressão,
válvulas de comportas, velas para filtros, aparelhos transmissores, aparelhos
de transmissão e recepção de sons,
tripés
Termo n.9 657.737, de 21-8-1964
Roupas Ribe S.A.
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Termo n.° 657.743, de 24-8-1964 1‘
de senhoras e de crianças, calç6es, calças, camisas, çamisolas, camisetas, "Maderger — Madeiras em Geral •
Materiais para Construções Ltda.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharSão Paulo
pes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas.'galochas,•gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, laques,
luvas, ligas, lenços, .manteis, meias,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paIctós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, po.
nhos, perneiras, -quimonos, regalos,
rcbe de chambre, roupão, sobretudos,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
susteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
Miar, toucas, turbantes, ternos, uni• formes e vestidos

MADERGEL

1

Termo n.° 657.736, de 21 - 8 - 1964

Roupas- Ribe S.A.
Sio Paulo •

IROUPAS RIBE S.A.

Nome Comercial
Termo - n.° 657.738, de 21-8-1964
Pendes do Amaral
Guanabara

Quatro Séculos
de Espetáculos
Classe 32
Programas de rádio e televisão
Termo n.• 657.739, de 21-8-1964
Péricles do Amaral
'Guanabara

Quatro Séculob
de Alegria
Classe 32
Programas de rádio e televisão
Tarmo n.° 657.790, de 21-8-1964
Péricles do Amaral
Guanabara

O Riso Carioca

Classe 16
Para
- distinguir: Materiais para constria
ções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, gatentes, balaustres, blocoa de cimento, bloros para pavimentação. calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixa; para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos, edifica-,
çaes premoldadas, estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru.
turas metálicas para construções, lame,
Ias de metal, ladrilhos, _lambris, luvas
cie junção, lages, jageotas, material Lua.
lante contra frio e calor, manilhas, mas.
soa para revestimentos de paredes, ma,
cidras para construções, mosaicos, produtos de base 'as4áltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argaraassas de cimento e cal, hidráulica, padregulho, produtos betuminosos, impermea.
bilizantes líquidos ou sob outras formar
para revestimentos e outros corno nar
construções, perslanas, placas para pavimentação, eças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anilrcidos para uso nas construções, par.
gutas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos da concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, taxi.'
ques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrós
Termo n.e 657.744, de 24-8-190a
Saval — Sociedade Anônima de
Valores
São Paulo
AVAL —
S t98 RDBE
§ALORES -

Nome Comercial
Classe 32
Programas de rádio e telev'sâo
Termo n.° 657.741, de 214-1964
Manuel dos Santos Ferreira
Guanabara
1P.~- 44 &Muna

Termo n.0 657.745, de 24-8-1964 --

Artur Modas Ltda.
São Paulo

Classe 36

Para distinguir: Artigos de vestuário'
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aaentais, alparcatas, anáguas, blusal,
botas,
botinas, blusões, boinas, babas
INDUSTRIA
douras, bonés, capacetes, cartolas, cara.'
Classes: 17, M e 40
• BRA SILEIRA .
Titulo de Estabelecimenb>
puças, casação, coletes, capas, abalei,
cachecols, calçados, chapéus, cintosd
Termo a.° 657.742, de 24-8-1964
cintas, combinações, cai-pinhos, calças,
u de senhoras e de crianças, calções, cala
• Carlos Rudiar Garcia
•
São Paulo
Classe 36
ças, camisas, camisolas, casnisetaa,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Para distinguir: Artigos de vestuários
CO1TRE SUA
saias, casacos, chinelos, dominós, achara
e roupas feitas em geral: Apasal%cia,
SEGURANCA ÁGORJ4i
pes, fantasias, fardas para militares, c&
avíntais, alparcatas, anáguas, blusas, REGISTRA NDO SUA
legíais, fraldas, galochas, gravatas, gorbotas, botinas, blusões, boinas. baba- MARCA SEM DEMORA
rem, logos de Ingeria, jaquetas. 'actues,
duros, bonés, capacetes, cartolas. caraluvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
puças, casação, coletes. capas. chales;
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, pacachecols, calçados, chapéus: cintos, )
letós, palas, penhoar, pulover, pelariam,
Frase de Propaganda
cintas, combinações, caminhos, calças,'

RIRE

MIN

9 %vinda-Me.

4
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•

peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras, quimonos, rspa/Pst
robe de chambre, roupão, sobre,/ss,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sun Jas, stolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n.9 657.746, de 21-8-1961
Jorge Ocushi
São Paulo

I nd?Ggiáti l eir
Classe 41
Yoghurt

Termo n.o 657.753, de 24-8-1964
Comercial e Imobiliária Joanvic Ltda.
São Paulo

Termo n.° 657.748, de 24-8-1964
Restaurante São Luiz Ltda.
Classes: 41, 42 e 43
São Paulo
Titulo

:19006

Termo ri .° 657.750, de 24-8-1964
Gumercindo Alves
São Paulo

•

ORGANIZAÇÃO'
CONTABIll E
IMOBILIARIA
ABAIINA
Classe 33
Titulo

•Termo n.9 657.755, de 24-8-1964
Ferreira Vianna S.A. Indústria de
Calçados
São Paulo
Classe 36
Calçados
Termo n.° 657.756, de 24-8-1964
Distribuidora de Bebidas Jundiai tLda.
São Paulo

Classe 56
Impressos

n••

Termo n•° 657.751, de 24-8-1964
Organização Contábil e Imobiliária
Abaúna Ltda.
•
São Paulo

kBAUNA

and.. Brasileira
Classe 50
Impressos
tèrmo n.9 657.752, de 24-8-1964
Polodoro & Cia. Ltda.
São Paulo

Indrgt'21eirá
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrã'o, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
&senho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carimbadores, cola para papel,
coadores, compassos, cestos para Cor.'
desenhadores, duplicado!

in ?Rigtleire

Temo 0 .0 657.759, de 24-8-1964
Proart Produções Artísticas Sertanejas
Limitada
São Paulo

JOOVIC

Ind. Brasileira

WWEDE
6.83EW

conjuntos para dormitórios, conjuntos
Termo n.o 657.765, de 24-8-1961
para sala de jantar e sala de visitas, Ordival S.A. Distribuidora de Valores
conjuntos para terraços, jardim e praia,
São Paulo
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, cassas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
d
de rádios, colchões, colchões de moias
dispensas, divisões, divans, discotecas,
Crasse 50
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani• Impressos
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televiTermo n.° 657.766, de 24-8:1964
são, mesinhas para televisão, molduras
Tecelagem Santa Tereza Ltda.
para quadros, porta-retratos, poltronas,
São Paulo
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
Wint. TEREZA
vitrines
Ind. Brasileira

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçaria e para artigos de cama e
mesa, algodão, alpaca. canhazno, cetim,
Ind. Brasileira.
caroá. casimiras, fazendas e tecidos de
PROART
lã em peças, juta, jersey, linho, nylon,
Ind. Brasileirt
paco-paco, percalina, ratai, rayon, seda
Classe 33
Administração de bens compra e venda Albuns, almanaques, anuários, boletins. natural, tecidos plásticos, tecidos Imperde imveis' e lotcamentos
catálogos, Jornais, livros, peças teatrais meáveis e tecidos, de pano couro, veludos
e cinematográficas, programas de rádio
'Rano n.° 657.754, de 24-8-1964
e televisão, publicações. revistas
Termo n. 9 657.767, de 24-8.1964
Organização Contábil e Imobiliária
Usina São José da Estiva S.A. —
Termo n.° 657.760, de 21-8-1964
Abaúna Ltda.'
•
Açúcar e Álcool
Piccolotto S.A. Administração, PartiSão Paul;
São Paulo
cipações e Comércio

,

Termo n.9 657.749. de 24-8-1964
Distribuidora de Bebidas Jundiai Ltda.
São Paulo
Classe 5
Aço era bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em ' pó, 4 bronze eto
barra,- em fio, chumbo em bruto ou
narcialmente, preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, 'estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou' parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em fôlha, latão
em fõlha, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, limalhas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados,
metais para solda, níquel, zinco

Classe 32
Bilhetes de loterias

t;es, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis,' 'espetai:,
estiletes para papéis, furadores, 'fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta.carirnbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros

Janeiro de 1955

Termo n.o 657.757, de 24-8-1964
Raul Marques
São Paulo

CASA DO

PIM

Silo Paulo
UDDSLO—CALÇAD0
Classe 36
Calçados
Termo ,n.9 657.761, de 24-8-1964
Frigorifico Líder S.A.
São Paulo

FRIGORIFICO
LIDER S.A.
Classe 41
Frios
Termo n.° 657.762, de 24-8-1964
Restau ante Diamante Azul Ltda.
São Paulo .
Din.A
r NTE

Ind. Brasileira'
Classe 50
Impressos
Termo n.o 657.763, de -24-8-1964
Restaurante e Bar Nosso Elu Ltda.
São Paulo
Noss0

MIIRS191
Ind. Brasileira
Classe 1
Álcool
Teimo n.o 657.768. de 24-8-1964
Pósto de Serviço Mairiporã Ltda.
São Paulo
Classe 47
Óleos de qualquer espécie para dung.
nação, aquecimento e lubrificado. Petróleo refinado, semi-sefinado e aiorefinado, com ou seus a mistura &a
óleos minerais,, animais ou vegetal&
para a iluminação, aquecimento. iubrk
ficação ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combustíveis provenientes de petróleo
•
Termo n.o 657.769, de 24-8-1964
Candieiro Indústria e Comércio de
Móveis Ltda.
São Paulo

CANDISIRQ .
Ind. irasileira

Classe 4U
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, incluTermo n.9 657.758, de 24-8-1964sive móveis ara escritórios: Armários,
Classe 41
Lime Marcenaria de' Móveis Antigos Pimentões e beringelas recheadas, bata- armários para banheiro e para roupas
Limitada
tas frias, maionezes, risotos, lasanhas,, usadas, almo çadas, acolchoados para
São Paulo
macarronadas, pizzas, saladas diversas, móveis, bancos, balcões, banquetas,
arroz, feijoada, feijão, arroz, bife a bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadeiras. carrinhos para chã e café
cavalo, ravioli, gnocchi e
IndoLgUsileira
conjuntos para dormitórios, conjuntos
churrascos
para sala de jantar e sala ele visitas.
conjuntos para .terraços, jardim e praia,
Termo n.9 657.764, de 24-8-1964
Classe 40 •
conjuntos de armários e gabinetes para
Calçados 9 de julho Ltda.
Móveis era geral de metal, vidro, de
copa e cosinha. camas, cabides, cadeiras,
São Paulo
aço, madeira, estofados ou não, inclugiratórias, cadeiras de balanço, caixa
sive móveis ara escritórios: Armários,
de rádios, colchões, colchões de molas
armários para banheiro e para roupas
dispensas,
divisões, divans. discotecas,
ondas, almoSadas, acolchoados para
de madeira, espreguiçadeiras, escrivanimUreis, bancos, balcões, banquetas,
nhas, estantes, guarda-roupas, mesa*,
bandejas, domiciliares, berços, biombos
Classe 36
mesinhas, rnesinhas para rádio e televicadeiras, caminhos para chã e café
Calçados
são, mesinhas para televisão, molduraa
para quadros. porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
PREÇO DO NÚMERO DE ROJE: CR$ 10,00
vitrines
Classe 16
Materiais para construções.

Ind. brasilelra

