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INDUSTRIAL

transmissão da informação digita codificada de auto contralto através de
um canal de telecomunicação - N.V.
Philips'Gloeilampenfebrieken.
Dividi° de Patentes
11H' 113.086 - Dispositivo pare et
N.o 125.860 - Aperfeiçoamento movimentação das hastes em antenas
EXPEDIENTE DO DIRETOR
NP 125.146--Návo e aperfeiçoado fio elástico composto a processo em mecanismo operante de disparo - Olavo Ehmke.
Notificação
pana sua confecção - United State& mecânic.amente livre para interruptor
Modilo de Utilidade Deferido
de circuito elétrico - General ElecRubber Company.
Rio, 30 de Dezembro de 1964
N.° 125.159 - Aperfeiçoamentos tric Company.
N-6 127.081 - Nervo tipo.de
Uma vez decorrido o prazo de re- em rolos vibradores - Etablissernents
N.° 125.886 - Aparelho ministra- gador automático de circuitos elétriJ.
Couthon.
•
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
dor de fita adesiva alimentado por esN.° 125.175 - Processo e apare- cava - Minnesota Mining And Ma- cos acionado por fluido - Johannee
n.o 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
Alber.
- para eventuais juntadas de zecur- lho para evitar a obstrução de micro- nufacturing Company.
N.° 127.244 - Interruptor elétrica
Lindfiltros
Glenfield
Kennedy
soe, e do mesmo não se tendo valido
- Renato Lenciont
N.°
125.889
Bomba
chuveiro
ted
nenhum interessado, ficam notificados
NP 128.314 - Nevo modâlo de InXilotécniCa S. A.
os requerentes abaixo mencionados a
N.° 125.455 - Aparelho para asterruptor elétrico • tomada de cor
comparecer a liste Departamento a pergir água ou detergente líquido no
N.° .125.945 - Aperfeiçoamento
escamotetivel - Luis Pires Cor.-rent
fim de efetuarem o pagamento da parabrisa de veículos motorizados - introduzido na prensagem de discos réa.
'
taxa final concernente à expedição dos Carlos Sinib.ldi.
fonográficos - Nilo Santos Pinto
N.o 133.524 - Melhoramento em
„respectivos certificedoe dentro do praN.° 125.460 - Dispositivo de seN.° 125.950 Aperfeiçoamentos
zo de sessenta dias - na forma- do gurança contra roubo da automóveis em ou relativos a circuitos destinados local (bico.) para fogareiro de presparágrafo único do artigo 134 do Có- - Mario Gregorio e Luis' Maria a permitir a ligação silenciosa de um são - Guido Maccelli.
digo da Propriedade Industrial.
receptor de televisão - N. V. PhiBruno.
N.o 138.726 - Nova disposlOt
lips'Gloeilampenfabrieken.
construtiva em enchimento para coto
N.°
125.540
Aperfeiçoamentos
Privilégio de Invemito Deferido
NP .125.953 - Aperfeiçoamentos chãos - Indústria • Comércio de col.
em ou relativos a luvas para acoplaem ou relativos a circuitos de con- chães Dabe Ltda.
N° 94.972 - Processo e instala- mento direto - Comn-Ar Máquinas tido de tubos de imagem de televiitto
N.° 125.530 - Nevo conjunto de
ção para o comando de um aparelho • Aparelhos Eletro Mecânicos Ltda. em direi - N. V. Philips'Gloeilem- armação e vaso para múltiplos fins •
NP
125.674
i--Tubulação
compos.1. elevação especialmente elevadOres
penfabrieken.
Cecilio Braga Barreto.
- Schweizerische Wagens Und Auf- ta.* processo para sua fabricação NP 125.987 - Aperfeiçoamento
Samuel rnoore 8s Co.
zugefabrik A. G. Schlieren Zurich.
Exigenciae
N° 125.678 - Sistema para a re- em lâmpada incandescente elétrica N.° 111.436 - Processo e disposiGeneral EleCtric Company.
imobilização
e
a
gulagem
da
posição
tivo para consolidação do encrespaProcederia com exigencias a cumprir*
de pois tubos deslizantes um no ouN.° 125.98$ - Aperfeiçoamento
mento formado em fios tâxteis
N.° 121.001 -- Alberto da Costa
Industrielles
Application.
tro - Les
em preparação de fosforescente de Lopes.'
Monsanto Company.
du Tubo.
helofosfato de cálcio - General ElecN.° 124.443 - Vieorlux Ltda.
14.0 123.001 - Separador pneuN.° 125.711 - Aperfeiçoamento tric Company.
N.° 127.930 --- Heberlein
Co.
mático - Werner Simon.
em máquinas dinamoelétricae - Ge- -NP 125.989 - Aperfeiçoamento
A.G.
neral
Eletric
Company.
em equipamento estabilizador (reator)
N.° 123.058 - Aperfeiçoamento
N.° 130.110 - The National Cede
ana montagem da porta de congeladoN.0 125.714 - Atomizador para - General Electric Company.
Register Company.
res - General Electric Company
preparação de lâminas microscópicas
N.° 125.992 - Lâmpadas elétricas
NP 130.632 - Siemene th /falda
N.° 123.425 - Dispositivo de ar- - The Devilbiss CompanY.
Aktiengesellschaft
- Union Carbide Corporation.
ranque de fio para máquinas de coaNP 125.737 - Régua de Cálculo
NP 127.022 - Distribuidor de toN.° 131.416 - José Maria da
luna - The Singer Manufacturing escolar - King-Indústale e Comércio madas de contato - Volkuvagenwerk Cunha Ferreira de Miranda.
Company.
S. A.
• N.o 131.424 - Shojiro Maruyatna.
A. G.
o 125.739 - Régua escala plana' N 0 127.042 - Aplicação do camN.
N.o 132.350 - Raymond Ralph
N.° 123.690 - Protetor de pneu- Múltipla -- King-Indústria e Comér- po magnético • fim de separar os Wheeler.
mítico sem câmara de ar separada cio S. A
anions dos cations Vladimir Li133.019 - Radio Corporation
- The Goodyear Tire 85 Rubber
siuchenko.
of Arnerica.
N.° 125.772 -- Aperfeiçoamentos
Company,
N.° 127.098 - Breco falante a
N.° 133.336 - José Silveira SI.
N.o 124.026 - Válvula de alimen- em dispositivos de partida pare mo- esmo ts dispositivo fonogréfico para As- mãe,
Filho.
tação ou redução de pressão fluida - tores elétricos Vehicules et Tra- se fim
Mane! International.
N.o 136.362 - José Pinto Pess8a.
Bendiz Westingbouse Automotive Ait vam "'letra".
N.° 136.925 - Odone de Marchl.
N. 127.518 - Aparelho filatório
Brake Company.
N.° 125.765 - Dispositivo de conN.° 152.001 - Emtec Empraza
NP 124.327 - Dispositivo de tato para relógios elétricos - The torcedor - Momento Chernical ComTécnica de AssistÃncia Comercial Ltda.
pany.
aviso de pneumático furado - The United State§ Time Corporation.
N.° 152.394 - Ude! Duarte SeraN.° 127,524 - Aiürêlho -para acon• Goodyear Tire as Rubber Company.
N.° 125.786 - Conectores termifim.
N o 124.476 - Ventilador para ra- nais elétricos - Malco Manufactu- dicionamento de mechas - Momento
Chemical Company.
diador de automóveis - Auto Union ring Company.
Privilégio de !evenci° Deferidos
G M.B.H.
N.° 132.794 - Dispositivo da feN.° 125.80á Aperfeiçoamentos
N.° 125.083 - Conexão de acopla- em ou relativos a ferramentas de pre- chamento em matéria plástica para
116.186 - Aperfeiçoamentos
mento de válvula da segurança com guear - Signoide Steel Strapping recipientes diversos - Paul S. Van em bisnagas para. pastas era geral
Dorothy Mary Twidado.
&adm.
eutomaticidade regulável para o trans- Company
N.° 133.818 - Aperfeiçoamentos ' NP 116.373 - Miro cabido para
vie/emento de todos os fluidos - JacN.° 125.821 - Caixa corrediça :km% • si referente, a sistemas para • gravatas - Dan Boghitt, •
luso Muller.
Aktlebolaget !Hornet lei Formador.
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- As Repartições ..Púbircas
deverão remetv- o eXt.lediente
destinado à publicaçãc nos
jornais, diariamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuida, nos
casos de' erros ou omissões, deverão ser formuladas por es• crito, a-Seçãc-1 de Redação, das
9 às 17,30 horak, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
.
- Os originciis deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- 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
poderá ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo . de validade de suas assinaturas, na
N.° 116.927 - Nova disposição introduzida em panos para limpar, lustrar e outros fins - Moysás Mesasal Ejchel,
N.° 116.960 - Armário desmontável para instalações comerciais •
outras - Interplan Decorações Ltda.
N.° 118.979 - Uma capa para
encadernação -. Editorial Codex
•S. A.
N.° 119.386 - • Pente Chaveiro
ascarnoteável - Giovanni Dibin.
N.° 119.674 - Articulações de bonecas - Representações Ferreira'
Ltda.
N.° 119.958 - Nóvo suporte para
*aposição de produtos - Luiz Compagno.
N.° 120.655 - Embreagem de atrito do tipo de rótula principalmente
para o comando de bicicletas a motor - SPA Officine Meccaniche F.
LU Da/cif 86 Matteucci.
N.0 120.912 - Aparelho para a
percepção e indicação da queda de
garrafinhas no jOgo de boliche Brunswick Corp.
N.° 120.976 - órgãos destinados
a formar um suporte ajustável no interior.
N. 121.493 - Instreasentos de Corte - Gillete Industries Limited.
N. 122.082 - Aperfeiçoamentos em
Aparelhos Riscadorcs Para Fins Diversos - Paulo Mario Mala.
N. 122.683 - Aperfeiçoamentos em
e Relativos a Móveis Domiciliares
Conjugados - Mariscte Pires Antunes
de Oliveira.
' N. 123.145'- Mesa de Desenho Dra. Maria Eise Meáer.
N. 126.859 - Aplicador de Distribuição - Colgate Palmolive Co..
N. 131.894 - Recipiente C Processo Para a Formação do mesmo. American Can Co.
.
N. 135.502- Carimbo Rotativo Guilherme Goebel.
•
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Capital e Interior:
Capital e Interior:
Semestre „ . Cr$ 600,00 Semestre . .
Cr$
450,00
Cr$ 1.200,00 Ano
Ano
Cr$ 900.00
Exterior:
Exterior:
Cr$
1.300,00
•Ano
Ano
Cd 1.000,00
parte supericr do enderèço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano eira
que findará.
A fim de evitar solução de
Modilo de Utilidade Deferidos

N. 96.680 - Tampa Dupla Para
Frascos - Ciega Comercial Importadora e Exportadora de Gêneros Alimenticios Ltda.
N. 114.137 - Armário 'Para Banheiros de Dupla Forma de Abertura
- Aúna Paulista S.A. Indilstria e
Comércio.
N. 116.264 - Nova Disposição
Construtiva Aplicada a Armário Para
Banheiro - Alma Paulista 5.A. Ind.
e Comércio.
N. 118.821 - Capa Estójo Para
Livros - Angelo Cariini.
N. 120.23 9- Uma Esponja Abrasiva
Mercurio Imobiliária Ltda.
N. 120.401 - Nevo Suporte Para
Coador de Café e outros gica Farragarça Ltda.
N. 120.492 - Ntivo Malèlo de
Cavalete Para Mesa de Desenho Roger Georges Henry Cazetnajou.
N. 121.956' - Afiador Para Lapis
ou Lapiseira - Vassil Vassileff.
N. 122.975 - Nova Disposição
Construtiva Para Proteção de Bordas
de Indices Classificadores - Arthur
Lichtner.
'1`•,1. 125.486 - Elemento Travador
Para Cadeiras Preguiçosas e outras Augusto Fernando e Alves Ltda.
N. 125.652 - N6vo Modelo de
Churrasqueira Portâtil - Guilherme
Fkl Frate.
N. 127.230 - N6vo Modelo de Po
guete de . Brinquedo - Rodolfo Saretedt.
N. 127.237 - N6vo Modelo de
Protetor de Calçado Contra Chuva Shizuoku Kojima.
N. 133 143 - N6vo Tipo de Cembinado de Utilidades Várias - Alvaro
.
Vieira da Rocha.
•
N6vo Mod .de
N. 133.470
Pincel ,Para Barbear 7-• Lauro
!Pender.

continuidade no recebimento
dos jornais, devemos assinantes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
mínima, de trinta (30) dias.

- As Repartições Públicas
cingir-sé-ão às assinatura,
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada. ano e dsl,
iniciadas,. em qualquer época,,
pelos órgãos competentes. •
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicttamoS
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do • Departamento •
de _Imprensa Nacional.
- .08 suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os. solicitarem no alo da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá prOvar
esta condição no alo da assinatura.
- O custo de-cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acresci.
do de Cr$ se do mesmo
ano, e de Cr.$ 1,00, por ano
decorrido.

N. 139.280 - 1.1m Punho Com LanDesenho ou Moda° Industrial
terna José Luciano Campos de Cas-.
Indeferido
tro.
N. 146.071 -- Salto Para Calçados
N. 144.1355 - Ntivo Tipo dC QuaFemininos Com a Parte Sulárior de
dro Didático - Louis Philippe Cadoret. Madeira e a Interior de atifre - VeN. 125.542 - Um Nevo Tanque
de Classificação e Decantação Para roaesi 1r Carezzato Ltda.
Mauro Conti.
Prjvadas
Exigências
N.. 139.505 - Aparel:lo Para FaSabricação Domiciliar de Yogurt N. 109.036 - Darcy Bosio
t'faça exigência.
Eduardo Caracena Mateo.
- Ermelinda Leoni
N. 139.505 - Aparelho Para Fa- I N. 111.741
ti Cia. • Lula. - Satisfaça exibricação Domiciliar de Yogurt - Leoni
gência.
Eduardo Caracena Mateo.
N. 114.190 - Lok Seal Inc. Desenho ou illodêlo Industrial Deferido
N. 126.390 - Nova Configuração Satisfaça exigência.
N. 115.5863 - José Lopes MedreOrnamental Aplicada a Quadros LuSatisfaça exigência.
minosos de Chamada - Eletro Sinal do
Sono/i Lida:
N. 117.163 Papéis Gomados Líe Conexos S.A. - Satisfaça caie
N. 140.525 - Uni Moddo de Caixa der
gência.
Para Escamoteação de Moedas - Olavo Silveira Pereira.
N. 117.754 - Galeria Ltda. N. 140.341 - Original Modelo de Satisfaça exigência.
N. 119.497 - Sodem Socicte
Salto .Para Sandália - Frapcesco Ba6111.
Equipament De Magasins - Satisfaça
exigência.
N. 146.378 - NOvo Modelo de
Expositor Distribuidor de Produtos N. 120.074 - José Barbosa. "Perna" Plásticos S.A.
Cumpra a exigência.
N. 147.959 - Nevo Tipo de Salva
N. 121.869 - Abilio de Alvarenga
Vidas Marítimo - Mumitru Chica.
Cessa Filho -- Cumpra a exigência.
N. 148.475 - Calçado de SeguranN. 124.082 - João de Almeida Júça - Bandou Sarl.
nior ti Irmão Ltda. - Cumpra a cai.
N. "149.492 - Nova e Original
Configuração Ornamental Aplicada a gência.
N. 124.156 - Morria Labert
Elementos de Escrita e Respectiva Base ou Suporte - Indústria de Plásticos Schwartz e Robert John Schaeffer Cumpram as exigências.
Pacifico Ltda.
N. 125.388 - Recorde S.A. Intbse."
N. 149.967 - NU° Sistema de trias Quimicas - Cumpra a ett n gènAnotações Aplicável em Diários e Sie'ia.
milares
Theodoro Bernblum.
N. 149.788 - Um Quebra Cabeça N. 125.647 - Jaime Gomes de Sá
- Cumpra a exigência.
Piramidal - Vladimir Cohn.
N. 127.094 - Carlos Monteiro
N. 149.94 - Modelo .de Salto Pa- Cumpra a exigência.
ra Sandálias e Similares - Manufatura de Artefatos de Borracha Nogam
N. 127.339 - Rachmiel Mutlje'!b
S. A .
- Cumpr2. a exigência.
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N. 127.706 - Jon/ Martin Kopp
- Cumpra à exigência.
-N. 130.407 - Virgilio Braidotti Compra a exigência.
N. 130.148
Odilon Barbosa Cumpra a exigência.
N. 130.168 - Equipamentos GNAC
Indústria e Comércio Ltda. - Cumpra
e exigência.
-N. •131.157 - Equipamentos GNAC
Ind, istria e Comércio Ltda. Cumpra
a exigência.
N. 130.543 Porcelanarte S.A.
Inlustria e Comériclo - Cumpra a
exigência.
• N. 130.705 - Ary Nisenbaum Cumpra a exigência.
N. 1.31.792 - Destilaria Ypiranga
Comércio e Inlústria S.A. •- Cumpra
a exigência.
N. 131.606 -- Fábrica Piratininga
.êrtefatoX de Borracha Ltda. Cumpra á exigência.

Diversos

EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
SEÇÕES REPUBLICADAS
•

NP 118.698 - Sociáte d'Electro•
Chigia, d'Electro-Metallurgie et dei
N: 150.403 - Doroteu Martins Acieries Electriques d'Ugine - ArArroyo.
Arquive-se.
DIA 30 DE DEZEMBRO DE 1964
quive-se.,
N.° 119.644 - Heinrich Muiler
EXPEDIENTE DA . DIVISÃO DE K. G. -- Arquiv e-se.
•
Natificaçad:
PATENT218
N.° 154.358 - Slifer manufactuUma vez decorrido o prazo de rering Co, Inc. -- Arquive-se 'o pro.
curso • previsto pelo artigo 14 da Lei (Republicado por ter saído com In- cesso.
correções)
ri. 4.048 de 29-12-61 e mais, Dez Dias
, N.° 154.518 - Union Carbide Cor- para eventuais juventadas de recurporation - Arquive-se o processo.
Notificação
sos, e do mesmo não se tendci valido
nenhum Interessado, ficam notificados
os requerentes abaixo mencionados a • Rio, 30 de Dezembro de 1964
Qivisão de Marcas
comparecerem a este Departamento, a
Uma ver decorrido o prazo de refim de efetuarem o pagamento da taxa curso previsto pelo artigo 14 da Lei
EXPEDIENTE DO DIRETOR
final concernentes a _expedição dos ri.° 4.048 de 29-12-61 e mais dez dia.
respectivos certificados dentro do prazo - para eventuais juntadas de recurNotificação
de Sessenta Dias na forma do pa- sos, e do mesmo não se tendo valido
rágrafo único do artigo 134 do Código nenhum interessado, ficam notificados
Dia 30 -de Dezembro de 1964
da Propriedade Industrial.
os requerentes abaixo Mencionados a
comparecer a este Departamento a 'Uma vez decorrido o .prazo de rePrivilégio de Invenção Deferido
fim de efetuarem o • pagamento da curso previsto pelo artigo 14 da Lei
N. 113.296 - Mecanismo de Im- taxa final concernente à expedição dos n.o 4.048 de 29-12-61 e mais dez dia*
N. 131:843 Indústria e Comér- Pressão de Um Unico Elemento - In- respectivos certificados 'dentro do pra- - para eventuais juntadas de recurzo de sessenta dias - na forma do sos. a do mesmo não se tendo valide
cio de Cristai Cambe Ltda: - Cum- ternational Business Machines Corp.
N. 105.943 - Processo Para a Fa- parágrafo único do artigo 134 do Có- nenhum interessado, ficam notificados
pra a exigência.
os requerentes abaixo mencionados
N. 131.883
Erich Gold - Cure-• bricação de Compostos Hiciroxi Preg- digo ela Propriedade Industrial.
comparecer a este Departamento
pra a exigência.
nanclos Syntex S.A.
Privilegio de Invenção Deferidos
fim de efetuarem o pagamento do
N. 113.197 - Processo Quirnico de
N.. 132.169 - Mauricio Rinder
taxa final concernente à expedição doi
Fazer
Derivados
de
Dibeno
"a"
e
CiC. rnpra a exigência.
Termos:
respectivos certificados dentro do pra.
Mercil - & Co. Inc.
clo Heptatrienos
Sunkist Growers
N. 132.374
N. 11.9906 -- Processo Para a Obzo de sessenta dias - na forma do
N.o 120.889 - Processo e disposi- parágrafo único do artigo 134 -do C6- Cumpra a exigência.
- tenção de Imagens em Relevo - Piertivo para modificar e determinar o zo- digo da Propriedade Industrial.
F
N. 132.618 - Sopal, Sociedade de re rederic Cuvier.
Produtos Alimenticios Ltda. - CumN. 120.467 - Processo e Instala- lume ótimo da câmara de 'reação em
pra a exigência.
ção Para Fabricar Barras Biletes Pla- funcionamento em fornos para a proMarcas Deferidas
tinas e Peças Semelhantes Feitas de dução de acetileno à base de hidroN. 132.902 - Milton Sant'Anna
Aço Não Estabilizado Ou Parcial- carbonetos - requerente: Montecatini
N.° 273.735•Nebocetin - byt
Cump-a a exigência.
mente Estabilizado Pelo . Processo de Societá Generale Per L'Industria Mine- Gulden Lomberg Chemische Fabrik G.
Costis J. Papo N. 132 ..922
Fundição em Cordão e Servindo de raria e Chimica.
M.B.H. - classe 3.
N. 133.263 - Giovannino Detotto Produtos . Semi Acabados Para a FaNP 122.256 - Processo para tingir
N.° 298.337 - Creofoim - Ane GiusePpe Fiaschetti - Cumpra a bricação de Material em .Fitas e Ou de e estampar materiais fibrosos - re- tonio -de Castilho - classe 2.
Tubos - Paderwerk Gebr Benteler,
exigência.
querente: Ciba Societé Anonyme N.° 345.650 - Atermin - ProducN. 133.394 - Don Baster Inc.' N. 123.262 -- Aperfeiçoamentos em Ciba Aktiengesellschaft.
tos Frumtost S. A. - classe 3.
Dispositivos - Para Homogeneização
Ctaapra a exigenc ia.
N.o 371.278 - Kokito
Myrt,
em Fermentação Especial- Privilégio de Invençio Inde f Jrid o N. 133.465 - 'Violino IVIachine de Liquidos
S. A. Ind. e Comercio - classe 46.
Republicado
Comaany Limitecl Cumpra a exi- mente Aeróbios - Oswaldo Gonçalves
N.° 391.143 - Sino - Cestas da
de Lima, Alcindc; Guanabara Filho e
gencia.
Festas Sino Ltda. - classe 37.
Emil
Milan
Rasoyssy.
•
Termo:
N. 133.475 - Indústria e Comércio
N.° 461.898 - Felaborn - FranN. '124.572 - Um Porta-Esponja
de Plásticos Santa 'Lucia Ltda. N.o 145.653 --- Blocos pra-fabrica- cisco Coelho Figueiredo - cl. 41.
Ou Meio Análogo Para Limpar Ou
Cumpra a exigência.
Polir - SIgismundo Ohi'debert Von dos para revestimento de fornos metalúrgicos - requerente: Refrate Ltda.
N. 136.902 - Escritório Técnico. Dobschutz.
Marcas Indeferidas
Olthrige Ltda. - Cumpra a exigên- ' N. 124.940 -, Aperfeiçoamentos - Serviço de Engenharia - indefeN.o 239.669 - Brasília - Brasília
Em Almas Para Calçados' Ipel Ind. rido,
cia.
S. A. Importações - cl. 21.
N. 139.497 - Vasco Neves - Plástica Ltda.
Garantia de Prioridade
N.° 300.888 - Caves do Restelo C,impra a exigência.
Desenho Ou Modilo Industrial
Caves do Restelo S. A. Viti ViniculN.. 143.075 - João Maria RodriTermo:
Deferido
tores - classe 41.
gues. Vaz de Maclureira Laiho - CumN.° 369.834 - Mulongu - Mine154.302
Aperfeiçoamentos
N.o
pra a exigência.
N. 123.390 - Na y° Modelo de no processo de descarbonetação de aço recão Mulungu Ltda. - cl.
N. 145.792 - Akrarn Wafa Dajani Escrivaninha - Emilio Bonaluml.
N.° 376.434 - Okatex - Ind. •
em soleira aberta - requerente: Mie Lutfi Mau:imolar - Cumpram as
Rep resentações de Acessórios Textis
neração
Geral
do
Brasil
Ltda.
Transferência e Alteração de Nome de
exigências-.
Concedo' a garantia de prioridade - OK Ltda. - classe 2$.Titular de Processos
N.° 377.399 - Nacroplastic N. 147.175 - Fábrica de Velas
Arquive-se, de aárdo com o artigo 9
Ind. Coelho de Artefatos de Medd.
Miran! Ltda. - Cumpra a exigertdo Código.
American Machine Foundry Co
ra Ltda. - cl. 38.
ci
Transferência para o seu nome da paN.°.381.199 - Marcha das ApuExig4noiat
N. 147.526 - SilVio Salgado ---- tente privilégio de invenção 66.873 rações - Rádio Bandeirantes S. A.
Anote-se a transferência.
Cern9rn a exigência.
- classe 32.
Termo:
Silvio Salgado - fl C B (Union Chimique Chemische N. 147.78
13edrilven)
Pede
para
ser
anotada
Cutunra a exigência.
N.° 130.645 - Peter Krajelnoeie
N. 411.520 - Sandocour - San
do Brasil S. A. Anilina ! Produtos
Cum- na patente 45.295 a alteração de nome - Preste esclarecimento..
N. 143.526 - Miguel Dib
- Anote-se a alteração de nome.
Químicos e Farmacêuticos - classe /.
exigência.
pra
Diverso.
N.° 419.325 - 'Éco - Tintas Éco
N. 148.544 - Fábrica de Velas
Ltda.
classe 1,
Marpol Ltda. - Cumpra a esigenTermos:
AVISO AS REPARTIÇÕES
N.° 429.363 - Marquês de AbranFOBOCAS
NP 94.869 - Joannis Nikolaos tes - Sapataria Marquês de Abrantes
N. 112.883 - Perfect Circle CorMarkidis - Arquive-se. .
Ltda. - classe 35.
O Departamento de Imporation - Cumpra a exigência.
N.0 112.629 - Schnellpressenfabrik
prensa Nacional avisa ãe
N. 124.599 - Maryrze de Miranda
434.078 ,-- Asteca - Asteca
Aktiengesellzchaft Heidelberg - Ar- S:N.°
Repartições Públicas em geLopas - Cumpra a exigência.
A. Indústria Comércio • Mineraquive-se.
ral que deverão providenN. 124.760 - Distribuidor; Médi- classe 4.
N.° 112.967 - Indústria de Produdar a reforma das assinaca Ltda. - Cumpra a exigência.
446.039, - BioskIn
Dr.
turas dos • órgãos oficiais
tos Alimendcloe Dilis Ltda. -.Nada Wurmhtick
N. 127:988 - Comid .(Overseas)
- classe 48.
até o dia 26 de fevereiro
há que deferir, aguarde-se o processo. 'N.0
- Cumpra a exigência..
451.189 - Só Mate
12*.
corrente, a fim de evitar O
N.o 112.960 - Karl-Heinrich Vic- frigerantes
Min
N. 128.313 -- Luiz Pires Corrêa Gerais 9.. A.
cancelamento da remessa a
tor Dung - Arquive-se.
classe 43. ,
Cumpra a exigência.
.
partir daquela data,
N.o 113.686 - Lula Gomas Ida 'N.° 462.580 N. 129.693 - Otto Pelts . de La Ro=
r'lquet - Roberto
1,
Silva
Arquive-se.
Sã Magalhães - atam 41.
c.* - Cumpra a esigenéla.,-

R,

7

28 Quarta-felr. a o
N.° 475.879 - Gren Cordial E. Mosele S. A. Estabelecimentos Vi,
nicclas Indústrias e Comércio - dasae 43.
N.° 476.503 - Itália - Avicultura Itália Ltda. - cl. 19.
N.° 477.465 - Maciota - Fábricas Germade, S. A. - desse 36.
Frase de Propaganda Indeferida
N.° 315.701 - Vitrina Garbo dó
Dia sempre_ um artigo diferente 'por
preço atraente - Lojas Garbo Roupas
S. A. - classe 36.
N.° 418.155 - Aristides Gonçalves
Chaves - Apresente clichê.
N.° 449.176 - Alvorada Imobiliária . Comercial e Construtora Ltda.
•
-- Satisfaça exigência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PESQUISAS
Notificação
Rio. 30 de Dezembro de 1964
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.° 4.048 de 29-12-61 e mais d ez dias
- para eventuais juntadas de recursos, o 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 concernente à expedição dos
respectivos certificados dentro do Pra
-zodes ntai-formad
parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
Marcas Deferidas

..
V IkRIO 01- tetAL(I--.:eço.o III)
N.° 449.330 - Gravações Elétricas
B'enco Importadora • Exportadora
Ltda. - junto à marca n.° 198.496
S. A.
N.0 449.331 - Gravações Elétri- - Anote-se e rescisão de contrato de
exploração.
cas S. A.
Lab. São Luiz Ltda. " junto à marEXPEDIENTE DA SÈÇÃO DE ca n.° 253.364 - Arquive-se o P e
de transferência.
-dio
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS
Massa Mercantil Administração e
Tran-Jferencia e Alternik de Nome de Serviços Ltda. - junto à marca núTitular de Processos
mero 252.423 -- Retifique-se mediante apostila.
,• Dia 30 de Dezembro, de 1964
José Peixoto de Siqueira Leb. MaBeechem Groirp Limited - transfe- ximus - junto à marca n.° 268.706
rência para o seu nome da patente - Arquive-te o pedido de transferênpriv. invenção 11.° 54.738 -- Anote- cia.
Palhinha S. A. Ind. e Comercio de
se a transferência.
Maveroy Indústrias Mtalúrgices S. Bebidas em Geral - junto à marca
A. - transferência para o seu nome ri.° 269.545 - Arquive-se .o pedido
da patente n.° 66.544.- Anote-se a de transferência.
transferência. •
Farmedicais Comércio e Indústria
Johnson lk Johnson do Brasil Pro- • de Produtos Químicos Ltda. - junto
dutos Cirúrgicos Ltda. - pede para ao termo 418.3715 - Arquive-se o pe.
ser anotada na marca - Yes - nú- dido de transferência.
a alteração de nome
mero 189.869
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE EXA- Anote-se a alteração de nome.
ME FORMAL DE MARCAS
Johnson ea Johnson do Brasil produtos Cirúrgico Ltda. - pede para
Exigências
ser anotada na marca Futebol número
209.393 a alteração de nome - AnoRaa, 30 de Dezembro de 1964
te-se a alteração de nome.
Auto Socorro Barreta Ltda. - trans- Processos com Exigências a Cumprir
Ns. 409.260 - 411.134 - Drastosa
ferência para o seu nome do título
Auto Socorro Marreta n. o 231.186 S. A. Comércio e Indústria de Meias.
Ns. 413.667 - 413.668 - 413.669
- Anote-se a transferência.
- Indústrias VilIares S. A.
São Paulo Alpargatas S. A. e João
N.° 427.555 - Jair de Carvalho.
Mario Dias - transferência para o seu
N.° 427.562 - Instalações e Monnome da marca - Rondinella - nú- tagens Ferrari Ltda.
mero 232.133 - Anote-se a transfeN.° 427.568 ,- Empresa Brasileira
rência.
Calçados Ciro S. A. Ind. e -Comer- de Engenharia Ltda.
N.o 428.208 - Wilmington Reptecio - transferência para o seu nome
da marca Suzi n.° - 298.087 Ano- sentaçõea Ltda.
te-se a transferência.
N.° 428.354 - Tavaroil Produtos de
Indústrias Químicas Anrembi S. A. Petróleo Ltda.
- 'transferência para seu nome da exN.o 428.401 - Instalações e Monpressão de propaganda n.° 300.142- tagens Perrari Ltd"
- Anote-se a transfe_encia.
N.0 428.408 - Instalações e MonBarba Confecções Ltda. - transferência para o seu nome da marca - tagens Ferrari Ltda.
Nu. 428.634 - 428.635 - AutomoMaifi n.o 300.182 - Anote-se a
bi/ove Zavody Narodni Podnik.
transferência.
N.o 429.365 - Importadora e ExMicrolite S. A. Ind. e Comercio pede para ser anotada na marca - portadora Maralex Ltda.
N.° 429.267 - Sítio São Joaquim
Microlite - tõrmo 476.253 - a alteração de nome - Anote-se a altera- Sociedade Civil.
N.o 430.375 - Lina Castagna.
ção de moine.
N.° 430.612 - Jorge Francisco FreiMicrolite S. A. Ind. e Comercio ,pede para ser anotada na marca - tas Es Cia. Ltda.
N.0 430.957 - República RepresenMicrolite - termo 476.254 - a alteração de nome - Anote-se a alte- tações Publicidades Comissões e Agenciamentos Ltda.
ração de nome.

N." 381.478 - Superrnan Sport-S
- classe 36 - Indústria -de Roupas
Terpatex S. A.
N.o 458.798 - Leomete - classe
43 - Leão Junior 84 Cia. S. A:
N.o 459.012 - Cambe - classe
14 - Indústria e Comércio Cristais
Cambe Ltda. •
NP - 160.879 - Cadete - classe 36
- Gemachado Modas e Calçados Ltda.
N.o 474.290 ---- Lafayette - classe
37 - Esther Sultan.
N.0 474,201 - Lafayetfe - classe
48 - Esther Sultan, •
• N.° 474.202 - I afayette - classe
15 - Esther- Sultan.
N.° 478.374 - Sole° - classe 3
- Solco BÕle S. A.
N.° 478.394 - Amiben - classe 2
- Amchem Products Inc.
N.° 478.431 - Cysne classe 36
Eligénoies
Indústria de Calçados Cysne Ltda. ...Com exclusão das expressões em geral
Laboratório Biopan Ltda. -- junto
constantes da reivindicação dos artigos. à• merca
n.° 193..721 - Satisfaça exiN.° 478.508 - Huver - classe 6
gência.
- The Hoover Company. •
Indústrias Alimentícias Beira Alta
Titulo de Estabelecimento Deferido S. A. - junto à mares n.° 213.656
- Satisfaça exigência.
Marabá Industrial 8. A. - junto
NP 460.270 - DIC - Distribuià
marca
n.° 225.936 - Satisfaça exidora Internacional Cinematográfica classe 33 - Newton Borgérth Ferrei- gência.
S. A. Moinhos Rio Grandense ra - Art. 117 n.° 1.
junto à marca n.o 267.444 Satisfaça axigência.
Exigências
The SOM) tip CO •-• junto à marProcessos cc(n exigências a ea,enprir: ca n.° 282.729 - Satisfaça exigênN.° 467.196 - Maria Therera de cia.
Colete Palmolive Co.' - junto
Oliveira- da Quinta.. ,
marca
ri.° 289.444 - Satisfaca exiN.° 474.241 - Giuseppo, Pagano.
gência.
NP 477.688 - ProvenClas Ltda.
Diverso.
•

N. 0 432.430_ - Afonso Dagoberto
Guimarães.
N.o 432.713 - Produtos Alimentfdos Quaker S. A.

N.° 478,721 - Viação São Jorge
Ltda.
N.° 478.722 - Caravellas Comercial
e Construtora Ltda,
N.° 479.04'0 - Laboratório Probiofarina Ltda.
No. 479.041- 479.042- 479.043
- Fornecinientos Industriais e Representações Piar S. A.
N.0 479.045 - Mercantil Carrope Ltda.
NP 479.046 - Retifica de 'Motores
Cararnuru Ltda.
N.° 479.047 - Indástria de óleos
Vegetais Tupli..
N.0 479.048 - A Sociedade Beneficente Muçulmana.
DIVet1ON
N.° 479.064 --Emprêse Jornallsti,
Weeo Products Inc. - junto pa- ca Nego Ltda.
Processos • aguardando anterioridade:
im1NP 479.094 - Imobiliária Santa
N.° 442.697 - Radio Corporation tente - tèrme 87.2/2 - Satisfaça
Metia Ltda.
"
of America.

_

.

Janeiro ae 1§05
N.° 479.096 - Imobiliária Vera
Cruz Indústria e Comércio Lide.
N.° 479.097
H. P;, Auto Peça.
Ltda.
NP 479.106 - Geraldo Pedro de
Sousa.N.° 479,111 - Ilda -Maria Te/es
N.° 479./16- - Sociedade Goiana de
Engenharia Ltda. .
N.° 419.118 - Indústria e Comércio
Lisita Ltda.
N.° 479.120 - Ciclone Hinterland
Turismo Ltda.
N.o 479.139 - Panificadora Elegan,
'e Ltda.
N.o 479.166 - Cia. Brasileira Rh°.
diaceta Fábrica de Raion - Cumpra
a Exigência. Quanto ao clichê publica.
do em 12-4-61 para marca: Albene classe 22 - fica retificado o elidi'
e o g?rrao.

.DIVERSOS
N. 386.671 - Aniz Nassit Agrleola Imobiliária Comercial S.A,
Prossiga-se como indicado pela seção.
N...411.443 - Comércio de Papéis
e Apáras Tocantins Ltda. - Prossiga-se como indicado' pela seção.
N. 117.382 - José Carlos & Filho
- Prossipa-se como indicado pela seção.
N. 427.547 - Cimbra Cia. Industrial Minas Brasil - Prossiga-se como
indicado pela seção.
N. 429.680 - Baggio 6 Baccarin
Ltda. - Prossiga-se como indica.lo
pela seção.
N. 430.752-- Frigorifico Nordeste S.A. - Prossiga-se como Indicado
pela seção.
N. 431.150 - Organização de
Imóveis M. S. Ltda. - Prossiga-se
como indicado pela seção.
N. 134.952 - Dr. A. Wander
S.A. - Prossiga-se como indicado
pela seção.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PRORROGAÇÃO
EXIGÊNCIAS.
RIO, 30 DE DEZEMBRO DE 1961
PTOC essos -com exigências a curaprir:
N. 646,702 Construtora . Veramar Lida.
N. 6(8.569 - Ao Botão Universal
Ltda.
'N. 668.614 - "Ciciam", Cia. ele
Instrumentos e Aparelhos Mecânicos.
N. 668.901 - J.M. Marcos, Bebidas Ltda.
N. 668.989 - Sidoi Werke Siegd
ti Co,
N. 669.047 - Companhia Vinicola
da Madeira Ltda.
N. 670.032 - Escritório •Imobiliário Adelino Alves Ltda.
N. 670.031 - Escritório lenobiliário Adelino Alves Ltda.
N. 670.126 - Indústria e C,Crncrelo Jose' Alves Ltda.
• •••
N. 670.204 - Cia. Apoio de Puí- .
dutos Alimenticios.
N. 670.432 - Vitali ti Cia. Ltda.
N. 670.433 - Vetali 8 Cia. -Ltda.
N., 670.434 - Fábrica de Calçados
Magnata Ltda. .
N. - 670.438 - Mica Roll S.A. Industria e Comércio.
Moinhos Unidos
• N. 670.156'
•
Brasil Mate S.A.
N. 670,601 - Pan, Produtos: Ahmentidos Nacionais S.A.

-
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DIVERSOS
N. 668.984 - U.S.- Vitalnin
Pharmacentical COrporation - Aguarde-se solução de alteração de nome.
670.233 - Irrnãos Franclosi
.
Cia. - • Aguarde-se prazo..
• N. 670.234 -a Irrnaos Pranciosi .6
.
Cia. ,- Aguarde-se prazo. •
N. 670.425 - Fiação e Tecelagem
' Sant'Ana S.A. - Aguarde-se prazo.
N.. 670.426 - Textil Industrial
Piaci 6 Belli S.A. - Aguarde-se
prazo.
N. 670.427 - Textil Industrial
Pica 6 Mi S.A. - Aguarde-se
prazo.
. N. 670.413 - Facchini S.A.
Construtora Predial - . Aguarde:se
prezo.

N. 670.435 - Reis Cardoso Botelho S.A. Indústria- Gráfica - Aguarde-se prazo.
N. 670.436 - Papelaria Toth Ltda.
- Aguarde-se prazo.
N. 670.437 - K. Berbellan Aguarde-se prazo.
N. 670.725 - Tecidos e il.rtefatoa
Fisâer S.A. - Aguarde-se prazo.
- PRORROGAÇÃO DE PROCESSOS

N. 668.904 - Lacta Creme classe 42 - Indústria de Chocolate
Lacta S.A.
N. 668.049
N.S. Caravagio
classe 41 - Henrique Schlichting.
N. 665.906 - Nugalat - classe
41 - Indústrias de •Chocolate Lacta
S.A.
N. .668.907 -Ranâeira classe
23 - Roupas AB S.A. Indústria de
Roupas Profissionais.
N.° 668.909 - Rancheira - dasse 36 - Roupas AB S. A: Indústria
Roupas -Profission ais.
.
N.° 668.015 - Ron Liqueur MeriCompanhia Cono - classe 42
marcial e Industrial Nicolas Merino
S. A: - Com 'contrato de exploração a favor de Indústria. de Bebidas
Conzano S. A. - despacho de 31-10
de -1963.
N.0 668.916 -• Casa Santa Elizabeth - classes 11 - 13 - 24 - 25
- 36 - 37 - 38 - Walter Gabbe.
N.° 668.918 - Safir - classe 38
- Safir S. A. Indústria e Comercio.
N.° 668.920 - Turmix - classe 31
- Eletro Indústria Walita S. A.
N.o 668.978 - Saralogo - classe
3 - Laboratórios Goulart S. A.
• N.0 668.979 - Vela Linde - classe 46 - Companhia Wetzel Industrial.
N.0 668.980 - Copacabana - classe 46 -.Companhia Wetzel Industrial.
N.0 668.981 --; Cortorinal - desse 3 Indústria Química e Farmacêutica Schering• S. A.
N.° 668.982 - -Biomixina - classe ) - Indústria Química e Farmacêutica Schering S. A.
' N.° 668.983 - Streptubin - classe 3 - Indústria Química e Farmacêutico Schering S. A.
• N.° 668.985 - Aroma Mattas classe 44 - Irene Steinbach.
N.° 668.986 - Mônica - classe
44 - Irene Steinbaeh.
•
•
N.° 668.987 - Nina -- classe 46
- Sido1 Werke Siegel
Co.
N.0 668.988 -,- Sido1 - classe 46
- Sido/. Werte Siegel 8s Co.
N.° 668.990 -- Lodix L- classe 46
- SIM Werke Siegel 8s Co.
N.° 668.991 - Hansa - classe 5
Schoelier Blecirrnann Stahlwerke
Aktiengesellschaft,
N.° 668.992 - Phonix - classe 11
- Schoeller Bleckmann Stahlwerke
Aktiengesellschaft,
•
N.° 668.993 - Pluto - classe 5
- Scroeller Bleckmann Stahlwerke
Aktiengesellschaft.
N.o 668.994 - Guri - classe 46
- Hermanny Indústria e Comercio
MC S. A.
•
N.o 668.996 - Nelipan - classe 3
- Produtos Químicos Ciba S. A. N.0 668.997 - Perandren -. classe 3 - Produtos Químicos Ciba S.A.
N.o 668.998 - Inexit - classe 2
Cela ' Landwirtschaftliche Chemikellen G.M.B.H:
N.° 668.999 - Entan - classe 41
- Cela Landwirtschaftliche ChemikaIien G.M.B.H.
N.° 669.000 - Hansaplast - classe 10 - P. Beiersdor 8s.Co. A.G.
.N.0 669.001 - Indanthren - classe 22- - 4n5anthrea Werenzeicheiverband e.V.
N.o 669.002 - Indanthren - classe 23 - Indanthren Warenseichenverband e.V.
N.° 669.003 - "RIV" ' - classe 6
•RIV Officine di Miar Perose So-

Foram prorrogadas os registros dos
seguintes têrmos:
, N. 668.357 - SAE - classe 21 Societá Anonirna- Eletrificazione SPA.
N. 668,538 - SAE - classe • 11 Societa Anonima Eletrificazione SPA.
• N. 668.650 - Dentix - classe 10
- S.A. Philips do Brasil.
N. 668.651 a-- Ybarra - classe 41
- Rijos de Ybarra S.A.
• N. 668.653 .- Sell-A-Vision • -classe 6 - Gilbert 6 Barker Manufacturing Company.
•
N. 668.654 - Airfoam classe
39 - The Goodyear Tire ei Rubber
Company - Com averbação de con-rato de exploração. a favor de Esso
Standari do Brasil Inc. - Despacho
ie 2-6-60. - Com contrato de exploração a favor de Essa Brasileira de
Petróleo S.A. - Despacho de 3 de
-outubro de 1961.
N. 668.656 -- Rust-Ban - classe
17 - Humble oa Cs Refilai:1g Company - Com contrato de exploração
a favor de Esso Stan3ard do Brasil
Inc. - Despacho de 2-8-60 Contrato de exploração a favor de Esso
Etcasileira de Petróleo S.A. - Des)acho de 3-10-61.
N. 668.679 - Oninia Terapêutica
-• classe 32 - Laboratório Chimizo
•
Farmacêutico V: BaIdacci.
N. 668.680 - Bacitrasulfa :lasse 3 - Massa Falida Laboratórios
-Raul Leite S.A.
N. 668.681 - Saril - classe 2 -•
.,aboratório Procarnpo Ltda.
N. 668.691 - TecaTox - classe 8
- Indastrias Quirnicas do Brasil S.A.
, N. 668.864 - Rio Grande -.dase 41 - Companhia Swift do Brasil.
N. 668.865 - Rio Grande - classe 41 - Compaatala Swift do Brasil 3em uso exclusivo da expressão: Rio
Grande.
Na 668.866 - Heron - classe 21
- The de Havilland Aircraft Compan y Limited.
N. 668.867 - Magnus - classe ,2
- Magma Chcmical Company Inc.
classe 38
N: 668.869 - Klabln
Klabin Irmãos ei 'Cia.
•
N. 668.900 - Balas Andorinha classe 41 - Inddstrlas de Chocolate
[acta S.A.
N. 663.039 - Lactacreme - classe 42 - Indústrias de Chocolate Laccleta Per Azioni.
ta
•

1

N..° 669.048 - Pintoff - classe 1
Tintas International S. À.
N.° 669.052 - Obras Maestros classe 8 - Columbia Broadcasting
System Inc. .
N.° 669.053 - Thin Gillette Stade
.-- Casse 11 - The Gillette Company
- Com averbação de contrato de exploração a favor de Gillette Safety
Razdr Company of Brasil - despacho, 1:le 9-10-58.
N.° '669.054 - Pentador - classe
1 - Burax Consolidated Limited.
N.° 669.061 - Exatrope - classe
3 - Glexo Laboratories Limite&
• N.° 669.093 - Balla Franca - cl.
48 - J. 8s E. Atkinson Limited. N.° 668.995 - Atlantic -- classe
9 - Math. Bohner A. G.
N.0 669.055 - Economy - classe
28 - The Carborundum Company.
N.° 669.056 - "MX" - classe 28
- 'the Carborundum Company.
N.° 669.057 - Sortilege - classe
48 - J. 86 E. Atkirison Limited.
`- N.° 669.059 - Flexbac - classe
28 - The Carbor'undum Company.
N.° 670.125 - Jubily - classe 1
- Comercial Silva S. , A.
N.° 670.162 - Walkyria - classe
44 - Leopoldo Araujo Souza Fábrica
de Charutos Walkyria Ltda.
•N.° .670.164 -- Anel de Exportação
Classe 44 - Suerdieck S. A. Charutos e Cigarrilhos.
•N.°. 671.173 - Tubest classe
11 - Tubest Indústria de Tubos Flexíveis S. A.
N:° 670.223 - Amoco - classe 1
- The American Oil Company.
N.° 670.416 - Mossor6 - classe
42 - Cervejaria Coltimbia S. A.
•N.° 670.419 - Dois Martelos classe 42 - Companhia Antarctica
Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos.
N. 670.551 - Oficia - Classe: 41
Maison Onda.
N. 670.564 - Quimbrapol - Cl.: 1
- Quhnbrasi1 Química Industrial Brasileira S.A.
N. 670.565 - Zia-Zag - Classe:
4!) - Mola No-Sag S.A.
' N. 670.644 - al3a - Classe: 23
Brasital Sociedade Anônima para a
Indústria e o Comercio..
-

PRORROGAÇÃO DE FRASE DE
, PROPAGANDA
•
Foram prorrogadas as seguintes frase de Propaganda:,
N .. 664.645 - Uma Tradição de
Meio Século em Bem Servir - CL:
1 - 6 - 7.= 8 - 9- 10 - 11 14
15
16
18
20
17
21 - 31 - 34 . - 35 - 40- 46 47 - 49 - Cássio Muniz S.A. Importação e Comércio.
N. 668.974 --- A Vida Com Saúde
é Outra Coisa: Elixir de Inhame GNIlart - Classe: 3 - Laboratórios Goulart S.A.
AVISO AS REPARTIÇÕES
PÚBLICAS
O Departamento de Imprensa Nacional avisa as
Repartições Públicas em geral que deverão providenciar a reforma das assinaturas dos órgãos oficiais
até o dia 26 de fevereiro
-corrente, a fins de evitar o ,
cancelamento dm remessa a .
- partir daquela data.

N. 668.975 - Elixir de Inhame
Goulart INapurativo Tôni.co Saboroso
Classe: 3 - Laboratórios Goulart
S.A.
N. 668.976 - Elixir de Inhame
Goulart Depura Fortalece Engorda Classe 3 - Laboratorios Goulart Sociedade Anônima.
PRORROGAÇÃO DE TITULO DE
ESTABELECIMENTO
Foram prorrogados os segufntes tia
talos de estabelecimentos:
N. 668.532 -- • Jus-Tecne Instituto
Jurídico e Técnico Auditoria! - Chiase: 33'- Wilton Lopes Machado.
N, 670.527 - Casa Sampaio Classe: 11 - 15 - 41 - 42 - 43
- J. F. Sampaio CI Cia. Ltda.
PRORROGAÇÃO DE NOME CO.'
MERCIAL o .
.FORAM PRORROGADOS OS SEGUINTES NOMES COMERCIAIS
N. 669a.158 - Companhia Ayznoré
de Representações e Adrainatração Companhia Aymoré de Representações.
e Administração.
N. 669.051 - Massas Alimenticiaa
Aymoré Limitada Massas Alimentícias Aymoré Limitada.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
RECEPÇÃO DE INFORMAÇÃO E
EXPEDIÇÃO
CHAMADA PARA PAGAMENTO
DA TAXA FINAL
•

Rio. 30 de dezembro de 1964
São Convidados os requerentes abaixo
mencionados a comparecerem a Me
Departamento a fim de efetuarem o pagamento dr: taxa final dos seguintes
processos de Patentes:
N. 145.660 - Indústria Inala Artefatos Copos- • Embalagens de Papeis
S.A.
N. • 145 661 - Indústria Inala Artefatos Copos Embalagens de Papeis
S.A.
•n•n

ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
. DE PATENTES
„
N. 90.421 - • Rogerio de Freitas
Campos.
N. 101.296 - Pedro José Agi,
N. 118.353 - Edmundo Vidal.
N. 124.299 - Schering Ag.
N. 125.002 - Ciro 'Camargo e José
Salvador de C,arv alho.
N. 129.584 - Metalúrgica Prior
mitada.
N. 144.816" - Frederico Gaivão
Pauli.
N. 144.825 - Imre Ban.
N. 145.438 - Abelardo Leite So
N. 1-16.120
N. 146.121
N. 148.451
Iama Gillet.
N. 143.452
lain Gillet.
N. 148.465
Arnabile. •
N. 148.892
• N. 151.263
nicos Ltda:
N. 115.277
Gebain.
N. 151.354
Arribas.
' N. 151:520

Misael Blanco.
Misael Blanco.
Charles Joseph GlaisCharles Joseph ChisClodomiro 'Arsenio
Raoul de Portis.
Pamec Painéis MeaCom-pagnie de Saint
Bautista liontecillas
'Carlos Lennerta.
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N. 151.621 - Fernando de Souza pectivos certificados dentro do prazo lativo a classe 37 nos termos do artigo
dc Setaenta- Dias - na forma do pi- 117 'n° 1) .
Soares.
N. 419.202 - Mecânica Irval N. 151.622 - Mofan Fábrica de rá' grafo único do artigo 134 do Código'
da Propriedade Industrial.
- Gabriel Valentini a:- Cls. 6 -1 Novidades e Aparelhos Ltda.
33 ( art. 117).
N. 151.625 - Luigi Mdri LibaiMARCAS r5EFERIDAS
dini.
N. 427.397 - Recanto dos Lagos
N. 151.628 - Metalúrgica Pau/is- Soc. Imobiliária Recanto dos Laa
Clame
*Calç'ados
N.
264.782
ta S.A.
gos Ltda. - Cl. 33 (art. 117).
Voluta Ltda. - classe 36.
N. 151.635 - Atsuhi Sutuki . •
N. 132.441
Lojas Unidas - LoN. 379.822 - ,'Pancho
•Lanah-as jas 1.1ra!tia:. Ltda. - CI. 36 (artgo
N. 151.668 - Indústria de Artefatos de Exportação e Importação ”S.11- Poicho Ltda. - ela:- se 41. •
117 ) .
N. 357.091 - 11,1a real - Tinsas
via" Ltda .
N. 473.425 - Auto Mears:cii
Misal
a Indúr,tria e Ci.merzio Ltda. -Cl, 35 (ár- José k:t.-sawa
N. 151.675 - Indústriade ArtelaI'go 117).
!'" e 28
tos de Metais Exportaçao e Importa''' +38.233 - ABC - ABC Ração Slavia Ltda. .
ç Trlevrsão, S.A. aa c'a . se 4.
MARCAS INDEFERIDAS
N. 151.676 - Antônio Merrai. k
N. 403.461 - LPW - Lanahe
Rubin.
N. ,S.659 - -Mercury - Mercury
• N. 151.701 - Luiz Cabello e P0111- Pianhausar Werke All:eageselischatt
Rec,-.rd ,e'roductions hic. - Cl. 8.
- case 6.
peo Velo.
.
N .•072 - Mcfenesin - LaboTeN. 151.778 - Torge. Street.
N. 116.53n - Ter e
•
N. 151.782 - Julio Rodrigues r vcre 13.1u MOdas Para Homens L.d . rato:los losbon S.A. - Cl. 3..
N. 36.4.298 - Lar - Quimica Du- classe 36.
O'ivio Picrozzi.
- Cl. .8.
plex
N. 151.815 - Joamán Pires Soa•N . 422.013 - Cango - -Mer-Nr- • N .. 3C5. 1S3 - ML1LT - Mctalúrres.
:
•
gica Coigo - José Salxi Cia. Lt;là. g:ca Mult .lnd, e Comercio Ltda. N. 151.840 - Gessoplac S.A. ,In- - elaese 8, •
Ci. II,
N: 523.943 - Aça:Á-ice
Anrirna
dústria e Ccrnércio de Artefatos Para
f....e., sipain7ntose Máquinas Agi •olas • N. 352. t42- - Bom Sono - PrqConstrução Civil.
slueo.s_ Szlaseil Ltda. - Cl 2.
N. 151.844 - Alcindo de Souza S.. - - classe 11.
Durferação - DurN. 3q 3.076
Magalhães.
N. 425,910 - Transfrier - André fcraço. Ind. e Comércio Ltda.
N. 151.895- Alcindo de Souza Georges Abel Dupetit - classe 8.
Cl. 5.
•
1Vlagalhães.
N. 425.283' Herbamatic SÃ.
N. 396.821 - LaVafloc - Fab..
N. 151.846 - .Alcindo de Souza Polir La. Promotion ds• Tcchniques
Filó S.A. - Cl. 37.
Magalhães.
Nouvelles En Flanam! NaamlOre Ven- • N. 41:2 .529 - Cinosyth - Labora.
N. 151.853,- Fernando Pernande nootsc'nap Voo- de Bevo-derinel Van teria Chim:co • Farmacêutico- Causyth
Carvalhinlios.
Nieuwe Teknieken En Abrene Pretno- S P
- Cl. 3.
N. 151.975 - Alexandrer' Keiler e teC - Classe 8.
N. 419.521 - -Alvorada - Bar e
•
Rudolf Keller.
N. 128.716 - Lubrifil - Deter- Lanches Alvorada Ltda. - Cl. 11.
N. 151.997 - • Dinarte Eulaliosle
N. 420.295 - Lafarma Laboragentes Indústria Lubrifil Ltda. ' A'mCicla
p'asse 46 - Com exclusão de prepara- tório- Amorico de Farmacoterapia S.A.
- Cl. 3.
N. 152.012 - Nouracá Longo.
dos para Vrar ferrugem.
N. 152.024 --- Cia. - Penha de MáN. 429.842
Dynator
SuN. 121.642 - Café Derby
quinas Agricolas 'Copernag'
dores Schindler do Brasil S. A. - cessão Antonio Almeida - Cl. 41. •
- N. 152.030 - Ti-laica S.A. Indús- classe 8.
N. 424.456.- Goodvoicz - Alfredo
trias Eletrônicas.
•
Monteverde - Cl. 8.
N.
431.658
•
Droga
Tokyo
N. 152.036 - Adriano Alves Di- Chictquitno Cia. Ltda. - clasAlN. 124.159 - Goodmus.ic
niz
fred Monteverde - Cl. 8.
se
8.
."
• N. 152.043 - Walter de Andt'ade
N. 129.877 - Vedete Ilustrada N. 436.816 - Core port
Filho.
•
João Villardo - Cl. 32.
Scholl
MFG
Co.
Inc.
classe
10.
N. 152.044 - Joaquim Coelho dos
N. .167.441 - Tercna - Agencia
Lab.
N. 498.868 - Ferrudren
Santos.
de Representações Amendoeira- S.A.
Rio Quimi( a Ltda. --.- Cl. 3. •
N. 152.045 - Joaquim Coelho dos Cl. 47.
Casas Paulistas
N. 429.605
Santos.
N. 456.305 - Nicotox Sandoz - Alberto Lundgren Tecidos S.A.
N. 152.050 - Henry Robert Emil Sandoz S.A. - Cl. 2.
Cl. 24.
Doux
N. 475.827 - Ascorbuglutamate N. 429.060 - Specdfire - Ind. e
N. 152.052 - Odilon Cliva.
Hacmo Derivados S.A. Produtos Far- Con-iércio Dako do Brasil S.A. N. 152.058 - Alfredo Meira Cos- macéuticos - Cl. 3 ,
Cl. 8.
ta.
N. 47.548 -- Sisbel - Sisbel Ad
N. 429.010 - Cabralzinha - Ind. e
N. 152.206 - Antônio Campeio e Serviços
S.A. - Cl. 11,
Comércio de Bebidas Carrão Ltda. Ferreira.
• N. 152.223 - João Batista Cor- SINAL DE PROPAGANDA' DEFE- C.1. 42.
Geracopia - CopiaN. 436,141
rea.
RIDO
dora Ceracopia Ltda. - Cl. 17:
N. 152.235 - Karl Bender.
N. 152.259 - Serralheria Movilar
N. 431.056 - Sacil - Soa Pro NOME COMERCIAL INDEFERIDO
Ltda .
Pecuara S.A. Ind. e Comérco e For,
N. 152.267 - Serio Promoções ragens - Cl. 2 - 4 -- 7 - 19 N. 366.582 - Instaladora Brasil Li.
Ltda.
mitada - Instaladora Brasil Ltda.
N. 152.516 - Indústria e Comér- 32 - 33 - 41 - 45.(art. 121).
cio de Aparelhos de Precisai:, Marvic
INSÍGNIA DEFERIDA
TRANSFERÉNQA E ALTERAÇAO
Ltda.
N. 152.518 - Indústria e Comér- • N. 129.200 - MATEI' - Mate- DE NOME DE TITULAR DE PROCESSO
cio de Aparelhos de Precisão Marvic riais Técnicos de Petróleo S.A,
Ltda. - Arquivem-se os processos.
MATEP - Cl. 6 - 33 (art. 114).
Jobson f!) Johnaon do Brasil Produtos
N. 429.917 -JPES.A.- Ins- Cirúrgicos Ltda. (pede para *et ano• EXPEDIENTE
DIVISÕES E tituição
Predial Econômica S.A. - ci. tada na marca ACLITEL n° 219.445 a
SEÇÕES R PUBLICADOS
16 - 33 (art. 111 do código e sem alteração de nome). Anote-se a alteDIA 30 DE • DEZEMBRO DE 1969. direito ao uso em meios de prcfat- ração de nome.
ganda) .
Ache Laboratórios Farmacêuticos LiN. 430.641 - Amiet - Amari- mitada (transferência para o seu nal:1e
Notificação:
•
can Motorista Insurance Co. -da marca Colitrópico n9 281.558) • Urrar vez decorrido o prazo de re- 33 (art. 114).
Anote-se a transferência.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
Farmácia' Nacional de homeopatia Lin. 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias TITULO DE ESTABELECIMENTO mitada (transferência para o seu nome
- para eventuais juntadas 'de recueDEFERIDOS
de marca Farmácia Nacional de Hoaos, e do mesmo não se tendo valido
meopatia n° 294.386). - Anotes-e a
nenhum interessado, ficam notificados
N. , 111.705 - Galeria Braaser -•
transferência.
os requerentes abaixo mencionados, a NY NASSAS - CU. 1 Counell Por Scientific And Industrial
comparecerem a este Departamento, a 14 .- - 26 - 211 - 29 - 0 - Research (tranalerencia para o seu nome
fim de efetuarem o pagamento da taxa 34 33 - 36 - 37 - 48 - 49 - da marca NPL a' 302.306) - Anotefinal concernentes a expedição dos tas- •(axeetó para o gênero de regóctio
m a tranaferánala.
•
•

• Union Suis aVn De Loo Co. (transa
forencia para - o seu nome da marca
1MPEX termo 218.292) - Anetc•se
a transferência.
Luiz Monteiro el Clã; Ltda. (cansa
ferencia para o seu nome do titulo Padaria e Biscoitaria SIAM n.° 172.542)
- Anote-se . a transferência. • •
Alfa Lavai Aktiebolag (pede par.: sar
anotada nas marcas ROSE n° 166.393
- ALFA n, 166.394 a altcro“.o' de
nome) - notem-se as alteravats.
Ordem do Graal na Terra (pede para
Ser anotada na marca Adeptos dc o
Santo Graal Congregação Beasileira
mero 180.162 a alteração de nome)
- Anote-se a 'alteração de neune.
Indústria de Tabacos Gol dbeck S.A.
(transferência para o seu nome da marca Therezita n 5 251.096)
Anotese a transferência.
The Seven Up Co (transferênda para
o seu nome da marca Não Ha •Como
Up 277.010) - Anote-se a transferenc.a.,
Bernardo Gomes £1 Cia. Ltda. (Com,ferinea para o seu nome da nica
Pssobr. ri' 305.305) - Anote-se e flanafarinem.
Porzelana Rio Branco S.A. (transferencia para o seu nome das marcas
Rio Negro vamo 391.456 - Rio Negro termo 391.455) - Anotem-st as
transir rendas.
Ilesa Metalúrgica Mandaguari S. A.
(trrinsierencia para o seu nome da marca Ertofil térmo 443..613) La transferéntia,
Sidapar i S.A. Comércio : de Perros
(pede para ser anotada na marca Sidapar termo 473.842 a altextção de nome) - Anote-se a alteração de nome.
EXIGÊNCIAS
• Ind. de Bebidas Cinzano S.A. (junto ti marca n' 133.204) Apresente
Cine alonaco Ltda. (junto . a marca
nernera 274.183) - Satisfaça exigemda.
N. 342.635 - Yanmar Diesel do
Brasil Ltda. - Satisfaça exigência.
Preza Administradora S.A. (junte ao
ramo 432.509) - Satisfaça exiaértcin.
••
N. 151•720 - Cia. Importadora '$1
Riograndense Imcosul - Satisfaça caiN. 176.497 . - Lab. Pelos! S. A.
- Satisfaça exigência.
• N. 478.504 - Avisun Corp.
tislaça exigência.
N. 478.542 - Mario Gerniano Borges ê Irmão • - Satisfaça exigencia.
N. 478.698 - Casario Maria Faria
- Satisfaça exigência.
N. 978.341 - Palmeiras ras S.A. Administradora e Agricola Satisfaça exigência.
DIVERSOS
Praia Corp (junto a marca -numero
279.885) -- Anote-se mediante _apoetila o contrato de exploração a favor
de Ind. Brasileira de Aço S.A.
N. 125.679 - Cia. Industrial de
Pape! Pirahy
Aguarde-se.
N. 409.744 - Empresa de Pavimentação e Terraplanagem Pav. Piso Ltda.
- Aguarde-se.
N. 129.849 - Nilo Santos Pinte Aguarde-se.
N. 429.973 - João Evaristo Tleviaan ti Cia. Ltda. - .Aguarde-se.
N. 475.030 - Mesbla S.A. Apurada-se.
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N. 449.318 - Soc. Técnico e Industriai de Lubrificantes Solutec S.A.
Apparde-se.
N. 449.319 - Soc. Té..nica e Industrial de Lubrificantes Solutec S.A.
- Aguarde-se.
N. 449.320 - Soc. Técnca e Indentrial de Lubrificantes Sointee S.A.
- Aguarde-se,
N. 449.321 - Soc. Técnica e Industrial de Lubrificantes Soiutee S.A.
- Aguarde-se.
N. 449.322 - Soc. Técnica e industrial de Lubrificantes SoluteE S.A. Aguarde-se.
N. 449.323 - Soc. Técnica e Industrial de Lubrificantes Solutec S.A.
- Aguara-se. .
, N. 461.009 - Ind. e Comércio Formecan Ltda. - Aguarde-se.
N. 463.552 - Plásticos , Ehnel Limitada •-• Aguarde-se.
N. 467.089 - Wilhams de Mattos .
Aguarde-se.
N. 476.440 - Raimundo Leão • Monleira - Aguarde -se.
N. 474.935 - Castro' Lirnited
..Aguarde-se.
N. 478.633 - Irmãos Novaes S.A.
Comércio e Ind. - Aguarde-se.
N. 478.635 - Irmãos Novaes S.A.
Comércio e Ind. - Aguarde-se.
N. 478.631 - Irmãos Novaes S.A.
Comércio e Ind - Aguarde-se.

tinta - requerente loão Amnésia
Pinto. - Pontos publicados em 23 de
dezembro de 1964.
Ne 123.156 - modelo de utilidaee:
Nóvo modelo de aparelho de iluminação com lâmpada fluerescente - ree
querente: Nicolau de Almeida Carda
- pontos publicados em 23 dç dezembro de 1964. - Tatal para cinco
•
pontos.
N° 123.253 privilé§io de invenção - Pistola para aplicaçào de compostos viscosos. - Requerente: Fords
(Finsbury) Limited. Pontos publicados em- 23 de dezembro de 1964.
Pontos reivindicados para: dez pontos.
Ne 125.958 - privilégio do invenção: Aparelha ;reza 'a recuperação de
liquidas de alta densidade de suas misturas com sólidos. - Requerente Baker Perkins Holdings Leieted. Pontos publicados em 23 de . dezemb:o
de 1964.
N* 127.259 - privilegio de invenção: Processo de preparação de este,
res tiofosforicos, tiofesfeincos c tiofosfinicos. Requerente - learbenfabr:ken
Bayer Aktiengsellschaft. Pontos publicadas.- em 23 dç dezembro de 1964.

Ne 127.467 - privilégio de invenção - Novo processa continuo cie
separação das partículas de ergiln em
O tenni° 477.681, marca Frota de frações múltiplas de dMensões determinadas. Requerente: Arrues jankausEletrônica Frota Ltda. - C1, 40
ks e Valdis janka\uskis. - Pentpe pupublicado em 28-3-64.
blicados em 23 de dezembro de 1964.
ALTERAÇÃO DE NOME DE TITU- Total de pontos peta: oite . pontos.
LAR D EPROCESSO
N9 127.635 - privilégio de inven.Arbame S.A. Ind. ç Coàrcio (pede ção: Processo de fundição 'de caixas
para ser anotada na marca n e 220.689) de estator para máquinas dínamo dêa alteração de nome) - Anote-se a al- tricas. - Requerente para: Allmanna
•
Ss;enska Elektriska Aktiebolaget.
teraeão de nome,
Pontos publicados em 23 de dezembro
CHAMADA PARA PAGAMENTO de 1964.
DA TAXA 'eINAL
1\19 117.102 - modelo de utilidade:
convidado Cia. 'Industrial Ferro e Navo dispositivo para a ligação de
Aço CIFA a comparecer a este Depar- tubos Deriveis. - Requerente . Funtamento a fim de efetuar o pagamento dição Guaporé Limitada. - Pontos
publicados em 28 de dezembro ,ele
da taxa fiai do Urino.
N. 325.297 - Nome comercial Cia. 1964.
Industrial Ferro e Aço CIFA.
No 119.564 - 'modelo ' de utilidade
- Nõvo sistema de armário rara casinha -tipo americana. - Requerente:
Vicente Scharwarz -- pontos publicaNOTICIÁRIO
dos em 28 de dezembro de 1964.
RETIFICAÇÃO DE CLICHÉ

Retificações

Teima,
N° 125.939 - peiviiegio de inveziião - máquina para construção cie
• letradas de rodagem, provida com elevador de nora para caçambas quentes
• .e parte superior da tOrre rnisturadora,
unbas abaixáveis - requente: Cari
• dermann Heise. Pontos publicados em
12 de dezembro de 1964. Total • de
pontos reivindiaados para - duas reivindicações.

N' 122.711 - privilégio de invenção: Tanagem. ou curtição rápida de
couro para sola. Requerente: MiIes
Laboratories. Inc. - Pontos publicados era 28 de dezembro de 1964.
Ficam os " pontos abaixo mencionados, publicados em 24 de dezembro
de 1964 -retificados por terem saldo
com Incorreções.
Termos:

•
Ne 116.593 - Processo para preparar 3, 17 alfa dibldroxi 16 alquil 9
(11) pregnen 20 0128 - Requerente:
Merck & Co. Inc.
Ne 116.623 - privilégio de invenção: Máquina de costura com braço
porta-pano paralelo ao braço de trensmissão da máqunia. Requerente: Critaner Kayser . Aktiengesellschaft.

Ne 126.664 - privilegio de inven;tio: Processo para produção de. tinlimemos e estampados fixos,. --e- Reverrine: ' C'ba Saciete Anonyme
Ciba Akeenosellschaft - pontos publicados em 22 de dezembro de 1964;
tão: Um processo para a produção de
117.147 - privilégio de invennitrilas insaturadas. - Requerente Termos:
Aeobi Kaed• Kogyo leabusshici-Kaisha.
- Peatos 'publicados em 23 de dezemN° 121.355
privilégio de ¡neve.
bro de 1964.
ção
Dispositivo de neovimentaçáo
Ne 122.795 --- modelo -de utilidade de poetas de garagem. - Requereueet
para --Ãperfeçoamero em .tns de klarino Sclp100i. .'
•
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N9 123.688 -• privilégio de invenção: Novas composiçees de aeaba- ••
Em 21 de dezembro de 1980
'Acne° textil e processo pare usá-ima
- Requerente: American Cyanemid
Requerente: Porschungs Anstalt
Com pany.
Puen Mediania - Lieehtenstein.
Titulo: Procescs e dispositivo para
N° 126.101 - privilégio de invenção: Aperfeiçoamentos c mou relativos curvos fios ou fitas met;licas fIexivela
a válvulas automáticas para cnixa' dc - Privilégio de invenção.
/ A - Processo para curvar urna Iadescarga d'água. Requerente: Edmun- •-• eta rnetálle.a
flexivel, em fema de fio
do de Araújo CdFota. - Pontoe reivin- Off fita, por intõdução axial num cadicados - 4 pontos.
nal de condução, euvado segundo urna
• N9 127.493 - modela de utilidide• torna de flexão pedeteminada, e do
qual o fio em
é etiado em catado
Aparelho paia esterilização e raios in- curvo através fita
de uma fenda lateaal
fra-verreelho e ou ultra violeta. - ae desemboca, 'em todo o seu comRequerente: Fernando Barnada. Her- primento no canal de condução, camenegildo Moreno e Joaquim Miralles racterizado pelo fato de pelo menos
trio tubos flexíveis colocadat lado a
Perez.
lado e correspondendo ts forma cio
Ne 133.003 - privilegia de inven- flexão predeterminada, serem dispas
ção: Carrinho silo para massas n:imen, tee de medo tal que formam entre si
ticias e outros. Requerente: Braibanti um espaço tico extenso em sentido
longitudinal e que tenham entre ai
do Brasil Sociedade Anónima, Indere,
um espaçamento que, no máximo é
trio e Comércio.
inferior à espessura do fio ou fita a.
N° 130.073 - privileg:o de inven- curear, de se fazer pagar depois o
ção: Aperfeiçoamentos em máquinas fio eu fita a curvar em sentido axial
separadoras de grãos ,:or diferença de pelo espaço existente entre os Lutara
densidade. - Requerente; Sociedie'e que bEtve de canal de condução, e de
Anónima Londrina Indus'irial - Co- rahreeüentemente se desfocar em sen.
tido lateral pelo menos um .tubo, coa
mércio e Reiresentações (Sali).
relação aos outro3 tubas, em extensão
N.19 130.213 - , privilég-o de inven- tal que se forme entre doia tuboa urna
ção: Dispositivos medidor para silos. fenda que tem Uma largura superior
à espesstra do fio ou fita o atrases
- Requerente - Ottávio Tomagian,
qual se faz retirar lateralmente o
N° 130.233 - privilég:o de inven, da
fio ou fita curvo.
ção: Ntivo seletor de café e eutans
Total de 9 pontos.
produtos granulados. - Reau.erente:
Prioridade: , Alemanha, em 21 tia
Wladyeaw Bankwski, Arnaldo Zon- deVralyro de 1959, sob o n9 r 30.141
caner e Marian Francfszek Siekierski. 1b-ed.
Oos pontos acima mencionados foram publicados com incorreções no
Boletim do da 24 de 'dezembro de
12B1110 N° 126.132
1964.
Rio, 30 de dezembro de 1964. Em 26 de janeiro de 1961
•
Assinei e encerrei 49 laudas do expeRequerente: Franz Ritme - Ale.,
diente. - MitOn Alvinz Xavier. Dimanha Ocidental,
retor do S. Documentação.
Titulo: -Tijolo e .proceaso de alvenaria sem argamassa. - Privilégio de
Invenção.
PREVILÉGIO DE . INVENÇÃO
I° Tijolo artificial particular.
mente adequado para, em empilhaTetRe10 N° 123.230
mentos indeslocavets, ser empregado
em alvenaria sem argamassa, caracEm 5 de outubro de 1980
terizado pelo fato de apresentar, em
tôdae as unidades, no lado inferior,
Requerente: r m C Corporation
exatamente no plano centrai lon gituE.,eados Unidos da América.
dinal vertical de cada tijolo, um re.
Titulo: Válvula de escape de'recijus- cesso uniforme continuo delimitado
te automático. - Privilégio de Inven- por uma configuração redonda ou em
forma de telhado.
ção.
Segue-se os pontos de 2 a 24.
I,* - Uma válvula de escape de presPrioridade: Alemanha, em 27 de
são compreendendo uma cavidade tu- janeiro de 1960 e 15 de setembro de.
bular tendo uma passagem de entrada 1960. sob os n°E. 1.812, 813 e 11 40.429
e urna de salda, um assento de vál- V-37b.
vua dentro de cavidade circundando
uma das passagens, comunicando-se estas com o Interior da cavidade em aTER.1V10 Ná 127.005
dos opostos do emento de vávua, caracterizado por um pistã.o de válvula
Em 25 de fevereiro de 1901
adaptado para assentar no assento de
-válvula anulas, Sendo o pistão de vál- • Requerente; Du Pont Of Canada
vula montado de forma deslizante
- Estado da Guanabara.
cavidade, de modo que seja impulsioTitulo; Processo e aparelho para
nado para retirar o assento de válvula
por pressão de fluido dentro da cavi- confecção de socoí e bolsas de matedade, meio retentor para prender a rial, termoplástico em forma de ma*
válvula do pistão contra movimento lha seláveis- pelo calor - Privilégio
em relação ao assento de válvula e de Invenção.
meio responsável pela pressão de flui1* - iam processo paraconfccciodo dentro da passagem de entrada pa- nar sacos a partir de um materia3
ra liberar o meio retentor quando a terrnopbaralco tubular em forma de
pressão atínge uru valor predetermina- malha, caracterizado pelo fato de
do.
compaeencler as operações de achatas
uma acção do dito material tubulr,
Total de 16 pontos.
de modo a formar duas camadas cha• A requerente reivindica de acôrdo tas cio citado material, em contato
com a Convenção Inberna.cloinal e o uma cova a outra; colocar uma memArt. 21 do Decreto-lei n g 7.903, de 27 brana separada de materialtermoplás.
de agósto de 1945, a prioridade , do tico soare pelo menos uma das cita..
eorrespondeente pedido de/et/atado na das camadas, em uma extremidade da
Repartição • de Patentes dos Estados mesma:- e colar a citada membrana
Unidos da América, em 28 de dezem- separada, de material termoplástico
bro de loa sob o ng 862.189.
ebbre Pelo menos uma das citadas es-
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auulag, eco uma extremidade da mesma; • colar a citada membrana eepairada a ambas as, camadas do material em forrade malha.
Totl de 10 pontos.
A requerente reivindica de acôrdo
Com a Convenção Intenia.cloinal e o
Art. 21 do Decreto-lei 119 7.903, de 27
de agôsto de 1945, a prioridade do
Corre.spondeente pedido depoãitado na
Repartição de Patentes no Canadá,
em 26 de fevereiro de 1960, sob o na•‘.
mero 793.418.

TERMO N0 129.242
•

Em 17 de maio de 1961

.

Janeiro de .1965

em tôrno do dito corpo. e . meios nos
ditos meios retentores de mangueira
para .suportarem utensilios usados
com a mangueira.
Total - de 4 pontos.
Prioridade: Estados Unidos da América, em 29 de junho de 1900, sob u
no 39.575.
e•
.
, TERMO N v 126.348

veículos providos de rodas, compreendendo unia pluralidade de plataformas
de estacionamento; uma plataforma
de entrega para entregar um veiculo
a qualquer, unia das plataformas de
estacionamento por meio de•moviirren.
to relativo entre a plataferma de entraga e: as plataformas de estaciona-•
mento, caracterizados pelo /ato de
que a plataforma de entrega e cada %,
uma das plataformas de estacionamento inclinável à volta de. eixos harizontais; e pelo fato de ccmpreender
contrôle automático para 'conduzir a
plataforma de entrega para as proximidades de qualquer plataforma - de
estacionamento desejada e, então;, inclinar a platafornia, de entrega- Ou a
plataforma de estacionamento adjacente, ou ambas, para fazeiao veitulo
mover-se, sob gravidade, da plataforma de entrega para a plataforma de
estacionamento adjacentee desta para
à plataforma de entrega.
•
Seguem os pontos de 2 a 15. •

Requerente: International Hervester
Company — Estados Unidos de América.
Titulo; Secção externa de segadeira.
—.Privilégio de Invenção.
10 — Uma secção de faca de segadeira para um cortador alternativo,
' caracterizada pelo fatod e que a secEM 5 de fevereiro de 1961
ção de faca compreeffde uma plura.
lidade de pontas.
Requereres: Giãn Lulgi Orar:cure ___
A requerente reivindica de -acórao Itália. •
TERMO N9 177.343com a Convenção Inbernacioinal e o Titulo: "Processo para obter apaArt. 21 do Decreto_lei nv 7.903, de 27 rência de relêvo em projeções coneEm. 3 de março' de 1981
de agósto de 1945, a prioridade do matograficas por meio de dispositivos
correspondeente pedido depositado na óticos aplicáveis a aparelhos de fil.
Titulo:. "Aparelhos elétricos para Repirtição de Patentes dos Estados mar e. psojetar imgens e tela de prodesligar automaticamente por intensi- Unidos da América. em 30 de setem- jeção especial para sua aplicação".
dade mínima a alimentação dos apa- bro de 1960, sob o n o 59.697.
— Privilégio de Invenção. •
relhos por indução",
19 -- Processo para obter aparência
Total
'de
12
pontos.
Requerente: Lumineon S. L. — Esde relevo em projeções cinematográfipsnha. — Privilégio de Invenção.
cas -por . nielod e dispositivos óticos
-aplicáveis a aparelhos de filmar e
, TERMO N 9 123.733
P --. Aparelho elétrico para des11.
projetar imagens, e tela de projeção
gar automà,ticamente por intensidade
' TERMO Ná 127.471
eSpecial para sua aplicação, caracteEm 25 de outubro de 1960
mínima a alimentação dos aparelhos
que
uns
dispositi•
rizado
pelo
fato
de
receptores de energia elétrica por in' Em 9 de - março de 1961 ,
são aplicados a aparelhos projedução, caracterizado por ter um in- Requerente: 'Ft M -C Corporation — vos
tores
comuns,
e
outros
aos
aparelhos
terruptor que é comandado, por um Estados Unidos da América,
Requerente: Autanatic 7 elephone
lado, Por uni electrima que o retém • Titulo: Armação de junta articula- normais de apanhar ou filmar i.mar & Electric Companh . timited — Ingens, de maneira que a conexão de
na sua posição inicial de fechamento da. — Privilégio "de Invenção.
- •
Mis dispositivos óticos, com emprêgo glaterra.
de circuite, sendo a fôrça magnética
, Titulo:- Aperfeiçoarneentos em ,arde
uma
tela
de
projeção
wpecial,
ino
mbinação
junta
artido referido electroimã função da car,
—
Uma
c
19
ranjos conrretores de hr.puleoal. —
ga do aparelho receptor da energia; culada e união roscada de tubos, com- clinada em releção ao eixo ótico de Privilégio de Invenção,
projeção, faça coM que a imagem ree, por outro lado, por um electroitna preendendo uni invólucro tubular, fi- sultante
apresente os efeitos espaciais
Oposto e de fôrça de atração adequa- lêtes externos na Superfície exterior
— Uma instalação de circuito
do objeto reproduzido.
da e constante, que desloca o mesmo do dito invólucro adjacente a unia preprios
para receber uma série de impulsos
interruptor, desligando a alimentação de suas extremidad e s, uma peça tu- Seguem-se os pontos de 2 a 8. •
em 6d e fevereiro deformados no tocante à velocidade
da corrente, quando baixa 'o valor bular montada giratória mente dentro Prioridade: Itáli,1.966-60.
emissora de impulsos e a relação aber- "
n9
de
1960,
sob
o
magnético do electroimã de ligeção do dito invólucro, uni bocal tubular
tura fechamento à partir de um vapor diminuir a carga de consumo pre- adptad,o para entrar em contacto
lor nominal e para repetir a série de
vista.
com a dita extre,midade do dito. inimpulsos em pelo menos uma forma
• TERMO N9 127.175 .
Segue-se o ponto 2.
vólucro, unia" porca roscada internaparcialmente corrigida caracterizada
Prioridade: " Espanha, em 10 de mente Wire o dito bocal, adaptado
pela provisão de primeiro, segundo e
março de 1960 e 2 de abril de 1960, para ser roscdo sôbre os ditos filetes
Em 27 de fevereiro de 1961
terceiro reles, um n circuito repetidor
sob o nv 256.404 e 257.052.
externos no dito invóluera e . unta ve-de impulsos incluindo contactas- norRequerente': Roberttshair — Pultón malmente fechados do dito primeiro
dação anular montada entre as faces
terminais opostas da dita peça tubu- Ccntrôle Company —, Edados Unidos relê' em série com contactos normal-.
TERMO N9 .128.138
lar e o dito bocal tubular,. e efetiva da. América.
mente abertos do dito segundo relê •
Pará formar unia vedação estática -Titulo: Aperfeiçoamentos em dis- e contactes normalmente fechados do
' Em 6 'de abril de 1961
com o dito bocal e uma vedação dl- positivos de contóle termostático. — dito terceiro relê ligados em paralelo
•
'
nannica com a dita -peça tubular.
Privilégio de Invenção.
• •
ccm-os ditos contacto: do primeiro e
1 0 — Num dispositivo de contrôle segundo relês, o dito primeiro relê
Requerente: N. -17. Philips'. Agloei- Total de 5 pontos.
•
odaptado para , controlar sendo disposto para operar e liberar
lampenfabricken — Holanda.
Prioridade: Estados Unidos da Am- termotático
um circuito elétrico' para- manter uma de acôrdo com os impulsos recebidas,
• Titulo: Aperfeiçoamentos em ou rica.
C111 25 de abril de 1960, sob o
temperatura pré-selecionada num dia- o dito segundo relê sendo disposto
relativos a conversões de funciona-,
positivo de aquecimento, a combina- para operar em seguida à cada opemento próprio utilizando retificadores nv 24.544,
semi-condutores controlados, — Prição `que compreende uma caixa de in- ração do dito primeiro relé e para livilégio de Invenção.
terruptor. meios de contacto na dita berar com um retardamento igual ao
TERMO
Nv
123.799
1° Um conversar de. funcionacaixa operáveis entre posições de con- período de abertura nominal smbsetrôle para controlarem o circuito ele- qüente à liberação final do dito ar.
mento próprio compreendendo pelo
EM
27
de
outubro
de
1900
trico, meios térmicos sensíveis à cor- gundo relé se a velocidade emissora
menos um retificador semi-condutor
rente para atuarem os ditos meios de de impulsos fôr menor que o valor
controlado e uni circuito de saída incluindo elementos indutivos e capeei- Requerente: Willard Pernham — contactos e sendo movíveis entre urna nominal ou para ser liberado em seUnidos da América.
tatívos excitados . através o retificador Estados
Posi ção fechada de contacto e uma guida à cada liberação do dito se.,
por uma fonte de voltagem à. ser Titulo: Tratamento de água. — Pri- posição cíclica de contacto, e meios gerado relé se a velocidade emissora
para efetuarem o Movimento dos dl. de impulsos fôr maior que o valor
transformada e co-determinando a vilégio de Invenção.
freqüncia operacional do conversor, 1.0 — Em um processo de clarificar tos meios térmicos para fora da sua nominal- ao passo que • a velocidade
caracterizado pelo fato do circuito - de água turva, a fase caracterizada por posição fechada de contacto,' e meios emissora de impulsos fôr igual ao vasaída ser acoplado com uma carga compreender a adição, à á gua turva, para efetuarem o movimento dos e'•- lor nominal a liberação do dito terpela qual é sub-criticamente amor- de um coagulante acidulante, em uma tos meios térmicos para fora da • "- ceiro relé é marginal e sem efeito •
tecido e, através um elemento de quantidade suficiente para reduzir o posição fechada de contesto para an- eóbre os impulsos repetidos. transmissão dotado de um ciclo de pH para abaixo de 7,0 e uma quanti- tecipar a temperatura pré-selecionada A requerente 'reivindica de acórdo
histerese tetangular, com o circuito dade suficiente de poeira de Cottrell no dispositivo de aquecimento. .
com a convenção inbernacioinal e o
do eletrodo de contrôle do retifica- para aumentar a ação do dito coa- Total de 7 pontos.
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de 277
dor. o arranjo sendo tal que, após gulante, porém menos que a quanti- A requerente reivindica de acôrdo de agôSto de 1945, a prioridade do
cada passagem através zero da cor- dade que possa aumentar o pH para com a Convenção Internacioinal e o corree pondeente pedido depositado na
rente de pasveteem através um ele. acima de 8,.
Art. 21 do Decreto_lei nv 7.903, de 21 Repartição de Patentes na Inglaterde agôsto de 1945, a prioridade do ra, em 9 de março de 1960, sob o netmento re.stivo do circuito de salda, o Total de '7 pentog..
correspondeente pedido depositado na mero 8.272.
elemento de transmissão se desloca de
Reprtição de Patentes dos Estados
um estado de polarização para o estado de polarização oposto com uni •
Unidas da América, em 1* de março
TERMO N° 1.3.923
de 1960. sob o no 12.025.
retardamento de tempo ajustável, de
, TERMO N v 127.568
maneira que impulsos são produzidos
Em 31 de outubro de 1940
que são fornecidos ao eletrodo de
Em 17 de fevereiro de 1961
TERMO Ni 127.38b
contrôle do retificador como impulsos •Requerente: The Roover.. Company
excitadores.
Estados 'Unidos da America.
Requerente: José Benedito da Silva.
•
Total de 8 pontos.
Em 3 de março de 1961
Titulo; Limpador de sucção. — Pri— São Paulo.
•
A requerente reivindica de acedo vilégio de Invenção. •
Ingla- Titulo: Um nóvo tipo de suporte de
- Power Parking larnited
com a Convenção Internacioinal e o' 10 — Num limpador de sucção do terra.
segurança para porta-notas.MoArt. 21 do Decreto lei ns, 7.902; de 77 tipo adaptado para usar uma m
Titulo: "Aperfeiçoamentos em
Mo de Utilidade,
'
de agósto de 1945. a Prioridade do guelra flexível e utensflice. de lio\ fr. posições
de armazenagem de veículos 19 NU() tipo de suporte de te-'
corrwpondeente 'pedido depositado na se Para a mangueira compreenden
providas de rodas". — Privilégio de gurança .para prta-notas, constituído
Repartição de Patentes da Holanda, um erpo de limpador, M
- eios reten Invenção.
de metal ou de qualquer outro menti:
em 8 de abri/ de 1900, sob o núme- rea montados no dito corpo
e sepan.- •19 — Aperfeiçoamentos em dispo.: rial ,apropriado para esta fnaliastde
ro 250.333.
dos dali para reterem uma mal:ignita salvos de armaseuagent para guardar em côres, tamanho e formato de-eja—,
••

••

e

•

)

±
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IblO11410 N9 127.797
plialselas Menear; perfurações das
do, carticterizado pelo fato de cliepser
do calçado, retido em urna
em seu corpo, rebites mecho e fêperturaçóes
extremas da 'Veie,
19e1.
21
de
meeço
de
CM,
reDepoeetada
ou
outras
peçaa
equivalentes,
mea
recebendo a extremidade oposta oétte
bites estes que fiCeM Oculto:a prendendo o suporte ao porta-notee e ma- Requerente: nrdenpleat — //Mestria cordão cita/tico, apôs transpuser as
de aperelhOs ontrdleas Ltda. — São dolnade perfurações, um botão, que
tem
quando o sapato calçado é introduziPode.
Total de 3 pontoe.
e a lingueta do calTitulo: "Dispositivo identificador". Ido entre o corte
lá "Dispositivo Identificador" çado, sendo. ai mantida pela própria
caracterizado pelo feto de ser cone: pressão exercida pelo peite do ne
.
TeRMO No 127.630
Multi° por tubete flexível de material utente.
plástico transparente, é, tudo!' em Total de 2 pontoe,
leen 14 de março de 1961
SOR Interior de fita ,tleleadorea,
ta/ tubete urna.das exPrivilégio de Invenção de "tfra dee. apresentando
TERIVIO.No 127.852
tremidades mais dilatada e reforçada
-esitivo colhedor de frutos" — Car. Pela dobra das bordas para o Interior
,es Teixeira — Capital do ~tido de do tubo, sendo que a tal extremidade
In 23 de março de 1961
São Paulo.
poderá ser encaixado, por pressão,
Privilégio de Invenção de "Um ene° — Um dispositivo colnedor de outro terminal do tubo.
feite em forma de vidrilho aplicável
frutos, caracterizado por uma peça Total de 2 pontas.
em tecidos para finalidades ornamen,
que obedece a forma peculiar de um
tais,
e seu respectivo meio de aplicafunil, cuja secção se apresenta elip.solçáo/P.
Mele) N9,127.850
dal ou achatada, apresentando suPerionnente em sua boa, uma projeção
Akram Wafa Dajani — Cap:tal do
Ern e8 de março de 1961
lateral em forma de bico, de secção
Estado de São Paulo.
meia cana, projeção esta de campai.
lo — Um enfeite em forma de virne.nte suficiente para Permitir efee Patente de Modelo Inclustridl aa drilho
aplicável em tecidos para finanela se aloje a parte do braço Cor- invenção.
ornamentais, e seu respectivo
respondente a munheca do Utente "Forma ou configuração para apa- lidades
de aplicação, caracterizado por
que aí é preso por meio de amarri- relho Mancados' de Ilhoses e semelhan- meio
unia pequena peça de vidro espelhado
lhos que envolvem transversalMente tes".
ou similar em forma de um botão
a dita projeção lateral, de modo a ficuja calota 'se apresenta lapidada em
Abram Wein. »anelei — Capital do forma
car a mão do utente disposta livrede vidrilho, peça ereta que é
mente no interior do funil, sendo oo.. Estado de São Paulo.
fixada ebre unia das faces do tecido
nectada na IA% de saída do funil, 19 — Forma ou configuração para pow
meio de quatro garras dispostas
uma mangueira flexível destinada a aparelho aplioador de ilhose.s e sena periferia de unia
conduzir o produto ,da colheita dire- melhantes, caracterizado por um bra- elmetricemente
peça metálica em forma Se mela
tamente para uni' depósito.
ço suporte que resulta do dobramento qu eé aplicada pela face oposta do
de Urna haste chata em forma de ré- tecido por meio de um aparelho de
Total de 3 pontos.
gua, assumindo a forma de ura "U" pune/o/lamento conhecido, de modo a
tombado, formando dois ramos hori- ficarem as ditas garras que atreveram
zontais' paralelos entre si e Deados o tecido firmemente agarradas ao viTelt110 No 127.631
por um trecho intermediário semi- drilho, garantindo-lhe assim uma ráDepoeitada erre 14 de março de 1961. circular, sendo que a haste assim do- pida e eficiente fixação.
brada apresenta o seu ramo superior Total de 2 pontos.
Requerente: Carlos Hopólito Pedro pouco mais longo que o ramo inferior,
sendo provida centralmente de uma
Tello Granados — São Pau/o.
canalet reentrante que se estende por
TERMO N9 .127.862
Pontas características de; -Suporte qual teda a suas extensão, spresenpara debruacfor, aplicável em quate. tendo o ramo inferior na face supeEm 23 de março de 1961
quer máquina para feehar boca de rior e junto a sua extremidade, uma
eacce". — Privilégio de invenção.
.tr6ncoperfil
solevação circular de
Requerente: Tula° Yoshlda — Jaoqu e, na extremidade do pão.
19 — "Suporte para debruedor, apli- nleo;send
ramo superior é prevista uma perfutáVel em quaisquer Máquina para fe- ração
provida inferiormente Invenção: Aparelho para produzi,r
char beca de sacos", caracteriza-se de umcircular,
trenconico, na qual fechos deslisantes. tendo elementos de
se por constituir-se de chapo perfila.. peneirapescoço
uma bucha cilíndrica, onde é intertravamento de Tonna. aintética.
da, em cantoneira (7), a qual é praPrivilégio de Invenção,
haste vertical, também
va no corpo da máquina ou no supor- corrediça uma
cujo trecho maior, proje- Um aparelho para produzir fechos
te extensível conhecidos, por parafu- cilíndrica,
sos (8) ou *outro sistema de fixação; ta-se Para cima e é dotada de unia deellsantes caracterizado pelo lato que
cabeça ciretdar chata de perfil tre- ele tem elementos de intertravamen.
ria face data chapa tem duas ou mais entoo
e relativamente larga, sendo
de resina. sintética compreendendo
projeções (9) furadas, nas quais
dita haste envolvida por unia mola to
prende o suporte convencional (5) do helicoidal
um
de moldagem de injeem seu trecho compreendi- ção,dispositivo
metei (6) do papel; no outro lateurna
seção
molde estacionária
entre a bucha e a sua cabeça, em comunicaçãodecom
dispositivo de
rol do perfilado (7), tem incorporado do
dita haste a sua extre- moldagem de injeção,o uma
um tubo vertical (10), dentro do qual apresentando
de
infernar que se projeta para molde • móvel disposta porseção
se aloja, deslocando-se em volvem, midade
cima
fora da bucha, um atilamento era oposta à dita seção de molde estaeeo.e
um cilindro (11) em cuja extremida- forma
de agulha que é Precedido por
ae superior tem incorporado pino (12)
e adaptada pada efetuar .nm
alargamento superlota sendo que, nária
parcialmente rosqueado ( 13); o con uni
movimento
vertical reciprocante veress cilindro (11) no tu--trõledajus o reme inferior da haste que forma tical relativo para com a seção de
. bo (10) é dado por botão decartilha- a base do aparelho, apresenta a sua molde' estacionária, suportes estendo (14) rosqueado nopino (13), e que .extremidade alienada formando de dendo-se lateralmente a partir de dise assenta no temo do tubo (10); a fl.. um lado utna saliência em ângul o ob- tas seções de molde em cada lado do
xação dêstes dois elementos entre si tuso, e de outro, uma saliência repre- aparelho, um par de cremalheiras
trcho que se dispões cooperantes segura,s nos ditos respec— tubo (10) e cilindro (11) —, é fe i sentada. por
-toprafuso(15),panter obliquamente, apresentando dito tre- tivos suportes, um pinhão diferencial
furo do tubo (10), e incidente no ci- cho, uma projeção lateral arredonde- abraçado por dito par_ de cremalhei_
lindro (11)1 este, na sua parte infe- da em forma de dente em rua zona ras nurfia relação de interengate com
rior, bem furo transversal, no qual média •
as mesmas, uma. roda de gula montaé passante' ortogonalmente, outro cie Total de 2 pontoe.
da' solta no eixo de dito pinhão difelindro horizontal (18), com deslocarencial, um rõlo de guia e um -rolo
ç606 em valvem controladas por pa.
de frição montados nos respectivos
rafuso (17),, no mesmo Incidente; na
TERMO N 9 127.851 •
suportes que ese estendem a partir da
extremidade deste último cilindro tem
seção de molde móvel em lados oposincorporado bloco maciço (18), com
, Em 23 de março de 1961
tos da mesma e cooperando entre si
furo transversal, no qual é passante
para manter a.s fitas do fecho em
outro cilindro deslocavel (19) em vi- Patente de Modelo de Utilidade da
entre as duas seções de molde,
vem, preso. Imuel por parafuso (20); Invenção de' "Um nevo modelo de tensão
dito rôlo de !tição tendo uma ranhuna extremidade deste último cilindro amarrilho para calçados".
ra formada no mescmo, um raspador
tem incorporado um bloco (21) em Demétre Georges Cetras — Capital com feitio de cunha disposta adjacencujo furo desliza e é passante outro do Ertado de São Pau/o.
te 'ao dito rói° de frição para assencilindra (22), e neste último está -inUm nevo modelo de =ani- tar na dita' ranhura anular formada
corporado o debruador conhecido (2); lholo.—
no mesmo, mecanam de chave de lipara •calçados, caracterizado por mite:
a deslocado do bloco (21), no cilindro um cordão
de tempo e mecanismos de 'emelástico . provido em uma breagem
(22) é liberada ou não par parafuso
dispostos nas respectivas
de suas extremidades de uma cabeça partes operativos.
(23).
um Mio de apanha
,de material duro, pela qual é o cor- de acionamento adaptado
para girar
Total de 7 pontoe.
edão quando transpassado na fornia
Se
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intermitentemente sob o contróle
dites mecanismos de chave de lime
de ficamo e mecanismos de embrecae
gem numa maneira tal para efetuar
o enrolamento das fitas do fecho eis
dois reteres, o arranjo ando tal que
as fitas de fecho de comprenento
substareseel podem ser alimentadas
ente e vi seções dernoldes superior e
Infeen2 enquanto mantida.s muna
tenene predeterminada, resina sintética fundida sendo injetada dentro da
cavidade do molde de tinida peles
dum seções de molde quando densamente fechadas ente cai com citas fites d fecho presas entre elas para
formar fileiras de elementos de
tertravarnento nu fitas do fecho ao
Tenro de cantos adjacentes das mesmas. e que uma corrediça e jitos for.
medos pela moldagem de injeçeo Integralinente com os elementos de in.
tertmeamento são removidos dos mespios quando as fitas do fecho que estão sendo enroladas e movidas além
de dito raspador com feitio de cunha.
A req uerente reivindica a prioridade de Idêntico nedido depositado na
Repartição -de Patentes japonesa em
31 d.e ¡endro de 1961, sob o no 3.057
de 1961.
I%

TERMO N9 127.941
Depositado em, 27 de márço ar irei.
Re q uerente', DOrneniCo Chippa,r1
São Paula
Titulo: "Nova disposição construtiva em calçados erguedores".
lo — "Nova disposição construtiva
em calcados erguedores", oaracteen
ardo pelo fato de consistir iio.aplicação, no Interior do calçado, de cale em forma de cunha, mais espesso
na região correspondente ao calcanhar
e que. decresce em espessura até a
partte mediana do solado, sendo on
lado calço recoberto por palmilha rigida que se interrompa no final der
calço, o qual de preferència ae apereSenta confeccionado em cortiça ou 52.
milar.
Total de 2 pontoe,
_
TeR.120 N9 127.991 .
Em 29 de emarço de 1961
Requerente: General Electrix Com..
peeny- — Estados Unidos da América.
Titulo: Aperfeiçoamentos Cm d*
junto!' elétrico com unidade MIO.
ruptora 'selada. — Privilégio de Ene
vençAo.
1 0 — Uradisjuntor elétrico carece"
usado por compreender une envólucro
que inclue uma porção de parede Ene.
tá.lica, uma bucha terminal e uni
pimento Oco de material isolante
paçados e projetando-e de M
emergente através de dita porção
parede para o interior de dito enir Q.
lucro, dita bucha terminal compre
delicio um condutor de entrada tefe
minando em uni extremo interno c
posto próximo do extremo Interno
dito aloj amento isolante, um ta

ruptor de circuito disposto dentro
dito a loj amento Isolante e comprtenee
dando um envólucro selado contende
contatos interruptores se p
pe./.
meira estrutura condutoraarável*,
ligada elOtricamente a em de ditos contates
le
projetando . . *em%
de dito errante.
'oro selam e 4 extremo externo 40
dito aloje:aceno ito'nn te para forme
um terminal para"lito diajuntor, Dem
gundee estrutura condutora ligada eis)
outro de ditos contatos e projetand4.•
se de dito envólucro em afastamento
com dita primeira estrutura condutd-ra, p onte condutora interligando o eles
tremo interno de dito condutor de mit/Ma e dltasegunda estrutura condi}
tora quando o' disjuntor está aberto

4
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fechado,
e
mais para produzir um
e
Movimento relativo de controle de
circuito em ditos contatos compreen.
delido uma parte operatriz estendida
transcersalme n te a urrn Planod e referência contendo dita bucha e dito
alojamento, dita parte operatiz sendo
situada dentro de dito envolucro em
um lado de dita bucha terminal oposto ao local de dito alojamento isolante, e meio para interligar dita parte
operatriz e ditos contatos compreençlendo uma estrutura acopladora em
forma de haste constituída principalmente de material . isolnte estendida
da re9ião geral de dito Interruptor para a região geral C. dita parte operatriz.
Total de 11 pontos.
TERMO N o 128.049.
Em 3 de abril de 1961
Requerente: Takio Katsursigi e IL.
rotaka Suzuki — São Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamentos em lulas
de borracha e outros. — Privilégio de
Inrenção.
1 0 — Aperfeiçoamentos em luvas de
borracha e outros, oaracterizados pelo fato de a luva propriamente- dita
ter a face inferior, isto é, correspondente é palma da mão, .inteiramente
provida de pequenas saliências, formando uma superfície intensamente
rugosa, superfície esta abrangendo
tôda a Parte' da palma da anão, contornando inteiramente o polegar, e
apenas as faces inferiores dos demais
•
• dedos. •
Total de 2 pontos. •

co automático com um número de
sub-estações que são ligadas umas às
outras por meio de linhas princpais,
e uma central telefônica principal
para a qual pelo menos uma das subestações telefônicas tem ume linha
principal, para estabelecer uma ligação telefónica por meio de um registro localizado na central telefonia
ca principal entre os assinantes pertencentes às subestaçõ e s tefónicas sem
empregar qualquer trajeto de ligação, através de central telefónica
principal, tendo as ditas subestações
seletor es e tn.eios Indicadores para estabelecerem ligações por um lado entre as linhas dos assinantes ligadas
às subestações, por outro lado entre
as linhas dos assinantes e as linhas
principais, caracterizada pe lo fato de
ter um registro na central telefónica
p rincipal, adaptado para ser ligado
linha princi pal ocupada por um as.
amante chamador e para registrar o
mitimero do assinante chamado e
para enviar o número do assinante
chamado à . subestação chamadora e
nas subestações por receptores de sinal que recebem os sinais enviados na
direção de retorno , provenientes do
registro e analizando o innero recebido, a fim de determinar se o assinante chamado pode ser alcançado sem
a central telefónica principal, e meios
para a sinalização à central telefônica principal se isto não for pckível.
A requerente reivindica de acórdo
com a Convenção Intiernacioinal e o
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de 21
de agosto de 1945. a prioridade do
correspondeente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Suécia, em
4 de abril de 1960, sob o n9 3,281.
TERMO N 9 128.089

TERMO N9 128.013
Em 3 de abril de 1981
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tipo indicado, sendo que nisto os fios
da réde molecularmente orientados
mas as Interseções da Me deixadas
substâncialinente não esticadas, caracterizado pelo fato que éle compreende o esticar d réde num sanam
transversal para com a extensão no
sentido do comprimento da réde quando alhada no seu sentido de •xPell
-mento.
Total de 7 pontos.
A requerente reivindica a prioridade de idêntico pedido depositado na
Repartição de Patentes britânica de
4 - 4 - 60 sob o n9 '11.835.
TERMO N° 128.112

Requerente: René Paul Ruegg —
Suiça.
Título: Procesos e aparelho para o
tratamento de produtos têxteis feitos
de material de flo sintético. — Pri.
vilégio de Invenção.
1° — Processo para o tratamento
de produtos têxteis feitos de material de fio sintético compreendendo
'uma diversidade de "filamentos" cora
o fim de os tornar mais macias, Menos lustrosos e mais _voltuninosos,
compreendendo a fase de transportar
os produtos têxteis num. estado suspendido livremente num caminho
continuo através dum 'banho de encolhimento e pelq menos um banho
de paragem.
Total de 18 pontos.
Prioridade: Dinamarca, em 6 de
abril de 1960, sob O n° 1.319.
TERMO 9 128.383

Em 4 de abril de 1-980

Nome do Requerente: Plastic
tile Accensorles Limited. — Inglaterra.
•
Nome da Invenção: "Aperfeiçoa.
mentos em ou referentes ao estica.
mento de .uma réde plástica para a
uma central telefônica principal. — orientação molécular dos fios das
malhas". — privilégio de Invenção.
Privilégio de Invenção.
iá — Ukna disposição de circuito 19 — Um procesos paia esticar o*
st ue permite estabeleéimento telefôni- fios de rédea plásticas expelidas do

postas, flarnernente unidas de'- .mq4o
a formatem um sé corpo, sendo a
ferior dematerial elástico esyonjose,
ha esponjosa por ~to,.
como 'bOrrac
são, e a Superior, de espessura muito
fina, sendo de material elástico
pacto, de resistencia mecânica
cularznente elevada, como por exara,plo borracha natural ou sintética, Ou
uma resina termoplástica, levando a
face superior do dito material laminado impressões em relèvo, de função
decorativa e a,nti-deslizante, ,a' inferior podendo levar Impressões em
relévo, de função- anti-deslieante, •
Total de ti pontos.

nu 6 de abril de 1961

•

Requerente — Telefonaktlebolaget
L M Ericsson — Suécia.
.
Titulo — . Dispositção de Circuito
para montar uma ligação de telefône
dentro de um grupo de. sub-estçties
por melo de, um registro 'localizado

seene~es. oaracterizade Por ser

oonatibuldo de duas camadas sup•

N

Em 17 de abril de 1961
Requerente: A G A Articaali °omine
Affini S. p. a. — Itália.
Titulo; Passadeiras, tapetes e geme;
lhantes em material laminado, flexivel e elástico e processo para a fabricação de tais produtos. -- Privilégio

de Invenção.
19 — Material 'minado flexível e

elástico para passadeiras, tapetes e

ARQUIVOS D

Taram° N9 128.474
Em 18 de abril de 1941
Requerente: Eastman Kodak Com.
pany — Estados Unidos da Amérioa.
Titulo: Estopa desfiada. — privilégio de Invenção.
1 9 — Como artigo de manufatura,
urna estopa desfiada adaptada para
a manufatura direta de filtros para
fumo de tabaco feitos com a mesma,
caracterizado por consistir de um feixe consumivel de mais que 5.000 filamentos contínuos com tuna denier
por filamento maior que 8,5, porém
não maior que 16, sendo os filamentos geralmente' paralelos e escrespados para mais que 10 encrespa.mentos
por 2.54crn, sendo a estôpa particularmente caracterizada porque o ângulo
médio do encrespamento retido é de
no Máximo 100 9, e tana quantidade
substancial de quisquer filamentos
projetados e acaso, é recolhida no feixe da estópa e emaranhada rios filamentos na mesma area da estópa.
Total de 8 pontos.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacioinal e o
Art. 21 do Decreto_lei no 7.903, de 77
de agosto de 1945, a prioridade do
correspondeente pedido depositado na
Repartição de patentes nos EE. VV.
da América. em 9 de janeiro de 1961,
sob o no 81.222.

MINISTÉRIO 'DA JUSTIÇA
E NEGÕCIOS INTERIORE8
Repositório de doutrina, decise•es.administratives.

. rir av — MARÇO

pareceres, acdrciAos dos tribunais judiciários, legisla. • çáo, acompanhadd de índices analitico e alfabético.
Publicação trimestral.
1964

Preço: Cr$ 300,00

A VENDAI
- Na Guanabara
Otod de Vendas : Av. Rodrigues Alves,
Agência I: Ministério da Fazenda
' Atende-se a pedidos .pelo Serviço de Reembólso . Postal
l Em Brasília
Na sede do D.I.N.
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LMARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação , começaik a
correr o prazo do 60 dias para o deferimento do pedido. Durante êsse prazo podara.° apresentar suas oposições ao Departatnetabe
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a COTICUIÃO do registro requerido
Termo n. o 657.993.. de 25-8-1964 •
Comércio de Ferros Santo Amaro Ltda.
São Paulo

Termo n.° 657.996, de 25-8-1964
José Quei:oz Pereira

SIM° .t.M1,R0
Ind. Brasileira
COROAboa
Classe 5
Indústria Brasileira
-,1
Aço em bruto, aço preparado.' aço
,
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcia'inente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
•
parcialmente preparado, citnento meClasse 41
fálico, cobalto, bruto ou parcialmente Paes, confeitos, doces, bolachas, biscoitrabalhado,. couraças, estanho buuto ou tos, paatificios, massas alimentícias em
parcialmente trabalhado, ferro em bruto.
geral
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabaTèrmo n.° 657.997, de 25-81964
lhado, gusa temperado, gusa maleável,
Editei — Editóôra de Divulgação
lâminas de metal. lata em lõlha, lata()
Educacional Ltda. .
eia fólha, /ata° em chapas, latão em
•
Silo Paulo
vcrgalhões, ligas metálicas, lirnalhas,
•
magnésio, manganês, metais não trabaE D II) It L'
lhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados.
metais para solda, :liguei. zinco
tndustria

Brasileira

Termo n.9 657.994, de 25-8-1964
Comércio de Chnpas de Ferro "Let"
Limitada
São Padlo

Classe 50
Impressos . para uso ern: chegues. duplicatas, envelopes, faturas, notas promissórias, papel de correspondência e
recibos, impressos em cartazes, placas,
L
,
Itabuletaa e velculos, bilhetes impressos
Ind. Brasileira
1
, Térmo n.o 657.998, de 25-8-1964
Sieq Sociedade Industrial Eletroquiroica.
Limitada
Classe 5
Sá°
Paulo
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundida aço
SIEQ ••
•
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
Ind. Brasileira
parcialmente preparado, cimento me,
',dica cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
Classe 1
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
. Produtos eletroquimicos .
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
Térmo ao 657.999, de 25-8-1964
refinado, bronze, bronze em bruto ou
johannes Hendricus Mustert
pudalmente trabalhado, bronze de
São Paulo
manganês, bronze em p6,- bronze mo
barra, em , fio, chumbo em bruto os
TELIFÁ.
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabaPRESENTES
Ozdo, gusa temperado, gusa malmivel,
/*minas de meta/, lata em falha. latão
Clames: 15 e 27
em fõlha, latão em chapas. latão em
Titulo,
vergalhões, liga metálica, limalha*
Têrmo O 658.000, de 25-8-1964
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhado, me- Cie. Nacional de Habitação — CNH
tala em massa, metais estampados.
São Paulo
metais para solda, niquel, ouro, zinco
CNB
corrugado e zinco liso em %lhas
Ind. brasileira
,
Tèrmo n.° 657.995, de 25-8-1964
Classe 16
Empresa Melhoramentos Baquiriva 1
Material exclusivamente para construLimitada
ção e adorno de prédios, estradas, etc.
, São Paulo
Termo n.° 658.001, de 25-8-1964
[ Cia, Naciorial de Habitação -- CNII
,
BLQUIRIVtr,
São Paulo
Classe 33
Administração de bens, compra e vende
de imóveis e loteamentot e
melhorarneutos

CIL. 1VACIONA4
DA RABITAÇIO
GER
. Nome Comercie

Termo n.° 658.002, de 25-8-1964
luvas, ligai,
rannik mel"
Gruner — Produtos Eletrônicos Ltda. maios, m andrião, mantlhas, Ø.
São Paulo
letós, palas, penhoer, pulover, pelerinal,
peugas, ponches, polainas, pijamas, p*„
alhos, perneiras, quicnonoa, regai%
GRUNER
robe de chambre, roupão, sobretudo&
Ind. Brasileira
suspensórios, saldas de banho, sandállalt,
sueteres, ithorts, sungas, Molas ou ala
Classe 8
tti/er, toucas, turbantes, ternos,
Para distinguir: Carregadores de bateformes e vestidos
ria, , automático, bobinas de reatancla,
soldadores de resistência elétrica, fonte
Termos na. 658.005 e 658.006, de
de corrente de aquecimento por indo25-8-64
voltagem, tubás ou válvulas, retificadoCarlos Svoboda
ras, válvulas, pilhas, foto-eletricas, arSilo Paulo
tigos, acessórios e equipamentos foto-.
gráficos, a saber, equipamento fotoLOREX
flash, inclusive lâmpadas "foto-flash", \ _Ind. Brasileira
e refletores para as mesmas, unidades
Sarnecedoras de força para foto-flash.
Classe 41
e meios de controlar correntes do fotoArtigos da classe
flash, altirnetros, calibradores de altiClasse 4
metros, precipadores de poeira, fontes
Artigos da classe
de corrente eletro-estática, osciloscópios
de alta Velocidade, alsternas de comuniTermo ti. 658.007, de 25-8-64
cação por micro-ondas, máquinas testa. Carlos Svoboda
doras de fadiga ou cansaço, operadas
São Paulo
eletroznagnéticamente, antenas de rádio,
lâmpadas de painel de rádio, transmissores de rádio, receptores de rádio, disAGREx
positivos receptores e transmissores de
rádio, radar, transmissores de televisão,
Classes: 4 e 41
receptores de televisão, dispositivos paTítulo
ra vulcanização de pneumáticos, tampadas para televisão e lampadas eléTermo
n.'
653.008
e 658.009, de
tricas, tubos ou válvulas a vácuo para
23-8-64
rádio e lampadas de televisão, fonógraBrasilux — Comércio de Ótica to,
fos elétricos, combinações de rádio teBiJouterias Ltda.
levisão, fonografo, tomadas, soquetes.
plugs, espelhos de plástico para eletriPRAZILUE_
cidade, fios elétricos, chaves elétricas,
Ind.
brasileira
Interruptores, chaves de tomadas, fusível, pinos para tomadas e campainhas
Classe 8
elétricas
Artigos da classe
Térreo n.° 658.003, de 25-8-64
Classe 13
Noroeste — Automóveis Ltda.
Joalheria e imitações adornos
Sâo Paulo
Termo n.° 658.010. de 25-8-64
"Auto Pé•sto de 1 a 100 Ltda."
São Paulo
Ind. Brasileira

ROESTE
Classe 33
Insígnia

Termo n.° 658.004, de 25-8-64
Rapsódia Indústria e Comércio de
Roupas Ltda.
São Paulo

RAPSODIA.
Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas. chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, 'ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas, casacos, chinelos, dominós, calarpe.% fantasias, fardas para militares, csia
legials, fraldas, galochas, gravatas, prece. jogos de lingerie. Jaquetas, laques,

a 100
Brasileira
Classe 47
Artigos da classe
Termo n.° 658.012, de 25-8-64
"Silvania" Comércio e Representações
Ltda,
São Paulo

IND. BRASILEIRA

Classe 25
Aryores de natal, bihclots. bolas vara
enfeites de árvores dt natal. (-letal
geográficas. cartões postais, car!azés,
tlisplays, desenhos artistleos. etsenboa
de ca/coenania para tecidos ektátudi,
estatuetas, estampas, gravuras frtaas de
vidro, figuras de ornatos. festões, fotografias, frutas de louças figuras para asa
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faltar bolos de aniversários, batizados,
Casamentos e outras quaisquer cairmorações, gravuras, imagens, letreiros, manequins, maquetas, obras artísticas, obras
de pintura. painéis e cartazes para decorações e para exposição, projetos,
mostruários de mercadorias diversas, e •
para propagandas, suportes artísticos
para 'vitrines, estatuetas, para adornos
e para fins artísticos e tala/datas
Termo n.' 658.011, de 25-8-64
"Waldaniro Pinto da Silva"
Sào Paulo

Termo n. 9 658.015, de 25-8-64
Boa Vista — Metalúrgica Ltda.
São Paulo

.^

BOA VISTA
IND. BRASILEIRA

Termo n.° 658.018, de 25-8-64
Confecções Duas Irmãs Ltda.
. São Paulo -

"DUAS IRMÃS"
inID. BRASILEIRA
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas , feitas em geral: Agasalhos'
aventais. alparcatas, anáguas, blusas',
bolas, botinas, blusões, boinas, babado p ros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas. chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, carpinhos, calças.
de senhoras e de crianças, calções. calça:, camisas; camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas, casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias, fardas para militares, coleg:ais, fraldas, galochas, gravatas. gorros. jogos de bagada,, jaquetas. laquês,
luvas, ligas, lenços, mantõs, belas,
maiôs, matas, mandrião, manilhas, paletós, palas, • penhoar, pulover, pelerirtás.
paugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspeasórios, saídas de banho, sandálias,
suciares, shorts, sungas, atolas ou slacks,
tuter, toucas, turbantes, ternos, uni. formes e vestidos

OJaneiro (t e 1955
lanpermeabilizantes, ioduretus: lacas
massas para pintura, magnésio, mar
curio; nitratos. neutralizadores nitroce' lulose; óxidos. oxidantes. óleos para
pintura, óleo de linhaça; produtos quimicos para impressão, potassa industrial, papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol. papéis hatiográficos ' e heliocopistas. peneis/as
sensiveis, papéis para fotografia e análises de laboratório, p igmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de
tintas, preparações para fotografias,
produtos para niquelar pratear e cromar, produtos para 'diluir Minas prontato; reativas, removedores, reveladdres;
sabão neutro, sais, salicilatoe, secantes,
ailicatos, soda cáustica; soluções químicas de uso industrial. solventes, sulfatas; tintas em pó. liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, paredes, contrações, decorações, 'couros, tecidas, fibras, celulose. barcos e veículos. talco industrial. thiner.

Classe 1.1
Ferragens, ferramentas de tóda espécie,
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas,
'Classes: 21 e 50
arame liso ou farpado, assadeiras, açu-,
_ Titulo
careiros; brocas, bigornas, baixelas,
Termo n. 9 658.013, de 25-8-64
bandejas. bacias, baldes, bombonieres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, coBobby's anorasquinho Ltda.
lheres para pedreiros, correntes, cabides,
São Paulo
chaves; cremones, chaves de parafusos,
Termo n. 9 658.021, de 25-8-64
•
conexões para encanamento, colunas,
Móveis Tabacow Ltda.
caixas de metal para portões, canos de
São Paulo
metal, chaves 'de fenda, chaves inglesa,
cabeções, canecas, copos, cachepots,
centros de tne'sa, coqueteleiras, caixas
BoBBy
TA.BILCOW
para acondicionamento de alimentos,
Ind. Brasileira
calderões, caçarolas, chaleiras, .cafeteiras, conchas, condores; distint:aos, dc
Classe 40
bradiças; enxadas, enxadões, esferas.
Artigos da classe
eaaates, esguichos, enfeites para arreios.
IND. BRASILEIRA
Termo n. 9 658.019, de 25-8-64
estribos. esferas, para arreios, espuma
Têrmo n.° 658.023, de 25-8-64
r
Bras-Greek Filma Lt,da.
cetras- formões. foices, .ferro para cortar
•"Cib-Pel" Comercial, Importadora
.,ão Paulo
capim ferrolhos, facas, facões, fecha
Brasileira de Peças Ltda,
duras, ferro comum a carvão, fruteiras
São Paulo
Classe 41
funis, filtrmas para doces, freios para
Para distinguir: Pães, bolos. biscoitos estradas de ferro, frigideiras; ganchos.
roscas, sanduíches, empadas, pastéis. grelhas, garfos, ganchos para qudros,
CIB—PEL
pizzas, churrascos, tortas e café
Ind.. .Brasileira
gonzos para carruagens; insígnias;
laminas, licoreiros, latas de lixa
Têrroo n. o 658.014. de 25-8-64
Jarras; machadinhas, molas para porta
Classe 6
-"Cibrecom" Representações Comerciais molas para venezianas, martelos, mar.
Para distinguir: Mari,inas in.Instr.s14
retas, matrizes; navalhas: puas. pás, pra
Ltda.
tnotores e SU3S partes Integrantes
gos, parafusos picões. porta-gêlo; ao
São Paulo
seiras, porta-pão, porta-joias, paliteiros.
Termo a.* 658.022, de 25-8-64
Indústria Brasileira
panelas roldanas, ralos para pias. rabi.
Ma. cearia e •at ("aios .1g
tes, regadores; . serviços de chá e caEt
São Paulo
Classe 8
serras, serrotes. sachos. secarrolhas; te Como tnarea genérica a fim de distinuniras, talheres talhadeiras. torquezes
guir materia: de cinematografia e
CLLGAR
.enazes, travadeiras, telas de arame, tortotonte fia
neiras, trincos tubos para encanamento
•rilhos para portas de correr taças
Termo n.° 65£.023. de 25-8-64
Indústria Brasileira
travessas aribulos vasos, vasilhames
Engaa o Flegolon
- verrumas
São Paulo
Classe 4;
Alcachofras, * aletria, alho. aspargos
.Térmo. n.° 658.016. de 25-8-64
açúcar: alimentas paar animais. asnal)
Casimira Dziedzina
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta
São Paulo
.
Classe 48
arroz. atum. aveia, avelãs, azeite. azeiPara distinguir: Perfumes, essências, exIND. BRASILEIRA
tonas. banha. bacalhau. batatas. balas,
tratos água de colônia, água de toucaba,coitos, bombons. bolachas. baunilha.
dor, água de beleza, água de quina.
caté em p6 e em grão. camarão. canela,
Class , I
água de rosas, água de alfazema, água
Absorventes, acetona, ácidos. acetatos em pau e em p6. cacau, carnes. chá.
para barba, 'loções e tônicos para os
.agentes qubnicos para o tratamento e caramelos, chocolates. confeitos. Crav
cabelos e para a pele. brilhantina, ban[oração de fibras, tecidos. couros e ce- cereais. cominho. creme de leite, cremes
dolina, batota cosméticos, fixadores
lulose; água raz, álcool, albumina, atal- alimenticios croquetes, compotas. cari
penteados
petróleos,
óleos
para
os
de
hais. alumen, alvaiade, alvejantes in- gica. coalhada, castanha. cebola. condi
cabelos, creme evanescente, cremes gordustriais,
aluminio em pó amoniaCca alentos para alimentos. colo ra atm
pedurosos e pomadas para limpeza da
anti-incrustantes,
anti-oxidantes. anti- chouriças, dendê. doces. doces de fru
le e "maquilage". depilarias, desodoClasses: 33, 41, 42 e 13
oxIdante r , anti-corrosivos, anti-detonan. tas. espinaEre, essências alimentares em
rantes, vinagre aromático. pó de arroz
Título de estabelecimento
tea, azotatos, água acidulada para padas. ervilhas. enxovas exrrsto de tu
e talco pefumado ou não, lapis para
acumuladores, água oxigenada para nutre, farinhas alimenticias. 'tavas, fépestana e sobrancelhas, preparados para
Termo n. 9 658.017. de 25-8-64 • fins industriais, amônia; banhos para culas, flocos, tareio te-mentos. leilão.
embelezar cílios e olhos, carmim para
Confeitaria Lynce Ltda.
galvanização, benzina, benza betumes. figos. frios. trutas secas r.rtur,iis e cos.
o rosto e para os lábios, sabão e creme
São Paulo
mascar 2or
bicarbonatos de sódio. de potássio: cal taiizadas: gricose. gomadedebico
para barbear. sabão liquido perfumado
gclatini.
duras..
granulas.
grão
virgem carvões, carbonatos, cataliza- gclabada. geléias. herva doce tiers ai
ou leão, sabonetes, dentifrícios em p6,
dores, celulose, chapas fotográficas mate, hortaliças. lagostas , ingt as
pasta ou liquido; sais perfumados para
composições 'extintores de incêndio, cio condensado. leite em p ó legaint a:
banhos, pentes. vaporizadores de perla
.
ro, corrosivos, cromatos. corantes. creo coru,erva. lenwhas, lingui ...a 'ouro. f11,13
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
IND.
BRASILEIRA
s.stos;
descorantes,
desincrustantes,
dis
a cílios, rum de louro, saquinho perfusas ahmenticias. marisio s .nant07in
solventes: emulsões fotográficas. ermo n-argarina. marmelada tr.acarrào masmado, preparados em p6. pasta, líquiice, éter, esmaltes estereatos; Jenol, fil sa_de tomate_ mel e meta-o .11.-tr mas
do e tijolos ara o tratamento das unhas
tnes sensibilizados para fotografias çi .ins Tara minan gs. mo'hos mo,ioao,
ClaNse 41
dissolventes e vernizes. removedores da
toticular; glicerina perfumada para os Doces, pães, confeitos, compotas, cre- zadores. formo!, fosfatos industriais, fás ~arda, morta:le!a ro's mosca-ia 1.)elos e preparados para dsecolo mes. geléias. pudins. massas alimentí- foros Industriais fluoretos: galvanizado zt:, óleos comestis ostras ovas
Ifir unhas, cilios e pintas ou sinais arti • cias. bolos, panetones. café e consers as res, gelatina para fotografias e pintura aC, c.'. Tinos pri Ia ,oio
em geral
giz, glicerina; hidratos, hidrosulfitto ouoins, piek!es. geres. presuntos,
lidais, óleos para a pele
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

minhas de plástico para sorvetes, dtssos Tarmos ns. 658.031, 653.033 e 658 035,
de 25-8-64
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorve- Shelanar Embalagens Moderna S. A.
São Paufo
tes estojos para objetos. espumas de
nylon, esteiras, enfeites para e...torráVAC-PAC
veis, massas anil-ruídos, escoadares
pratos, funis, formas para doces, fitas
IND..BRASILEIRA
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnisõrs, guarniClasse '25
ções para chupetas e mamadeiras, guar- Para distinguir:
Artefatos de material
nições para porta-blocos, guarnições plástiao e de nylon: Recipientes . fabripara liquidificadores e para batedeiras cados cre material plástico, revestimende frutas e legumes, guarnições de ma- tos confrccionados de substâncias aniterial plástico para ctensilios e objetos
mais .e vegetais: Argolas, açuca•eirus.
guarnições para bolsas, garfas. galerias armações para óculos, bules. bandeias.
para cortinas, jarros, laminados, p lásbases para tele'ones, baldes, bacias, balticos, lancheiras, mantegueiras, r alas, sas,
caixas, carteiras chapas, cabos
orinóis, pendedores de toupaS s puxado- para ferramentas e utensilios. cruzeta%
res para móveis, pires, pratos, palitei- caixas para acondicionamento de aliros, pás de cosinha, pedras ;sarnas, arti- mentos, caixas de material plástico para
gos, protetoes para documentos. pu- baterias, coadores, coas. .caneCis, aoxadores de água para uso 'doméstico alares, conchas, cestas para pão, cestiporta-copos, porta-niquaís, parta-noias, nhas capas para álbuns e para livros
porta-documentos, placas, rebites, rodi- cálices, cestos, castiçais para veias,
nhas, recipientes, suportes suportes para caixas para guarda de objetos, cetuguardanapos, saleiros . tubos, tigelas,
para chá. descanso para
tubos para ampolas, tubos para serin- chos, coadores
copos e copinhos de plástoco
gas, travessas, tipos da material plás- pratos,
tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha- para sorvetes, caixinhas de plástico
mes para acondicionamento, vasos, xí- para sorvetes, colherinhas, pasirihas.
de plástico para sorvetes, larcaras, colas a frio e colas não inaladas garfinhos
de plástico para sorvetes. discos
em outras classes, para borracha, para minhas
Termo n.° 653,028, de 25-8-64
embreagens de • material plático embacortumes, para marcineiros, para Nlpa- lagens .de
Helio Borges Lima Ranael
material plástico para sorvetelros,
para
vidros,
pasta
adesiva
para
• São Paulo
correias, pasta e pedras' para afiar tes estojos para objetos, espumas de
rebolos, adesivos para tacos, alesivas nylon, esteiras, enfeites para automóPROGRAM/
para ladrilros e adesivos para azulejos, veis, massas anta-ruídos, enadores de
Cl
anéis, carretéis par tecelagem e guar- pratos, funis, formas para doces, fitas
Bregf eira
filmes, fios de celulose, fecho,
' nições de material plástico para indús- Isolantes,
para bolsas, facas, guarnições, guarniClasse 32
tria geral de plásticos
ções para chupetai e mamadeiras. girarAlmanaques, anuários, álbuns impres.
•
.Classe 33
nlções para porta-blocos, .guarnições
soa, cartazes, catálogos, jornais nacionais e estrangeiros. publicações traves. Aros para guardanapos de papel para liquidificadores e para batedeiras
álbuns (em branco). álbuns de frutas e, legumes, guarnições de masas, revista. Propaganda em rádio, aglutinados,
para retratos e autógrafos, nalões (ex- terial plástico para ctensilios c objetos
televisão, jornais, programas radiofõni. ceto para brinquedos),
biocos para
cos, peças teatrais e c.nematográticas correspondência, blocos- para cálculos. guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, piase revistas impressas
blocos para anotações, bobinas, brochu- ticos, lancheiras, manteguelras. ma.as .
ras não impressas, cadernos de escre- orin,óis, pendedores de -oupal. puxadoTermo n.° 658.029, de '25-8-64
ver, capas . para documentos, carteiras, rés para móveis, pires, pratos. palitea.
Helio Borges Lima Rangel
papel ou papelão, cápsulas de papel, ros, pás de cosinha, pedras pomes, adi;
São Paulo
caixas de papelão, cadernetas, cader- gos, protetoes para documentos, punos, caixas de cartão, -caixas para pa- xadores de água para' uso domévtico
•ILLIMENTA 1lESIM
pelaria, cartões de visitas, cartões co- porta-cdpos, porta-níqueis, porta-notas,
merciias, cartões índices, confeti, car;, porta-documentos, placas. -dates, rodiClasse 41
Para distinguir: Produtos alimentictas solina. ,cadernos de papel melicaetrado nhas, recipientes, suportes suportes para
em geral, substâncias alimentícias pani- e em branco 'para desenho, cadernos guardanapos, saleiros tubas, tiaelas.
ficadas, doces e confeitos, cereais de escolares, cartões em branco. cartuchos tubos para ampolas, tubos 'para serintôdas ás espécies. massas alimentícias, de cartolina, chapas planograficas, ca- gas, travessas, tipos de material plásdernos de lembrança, carretara de pa- tico, sacolas, sacos. , saquinhos, vasilhaleite e seus derivados, verduras e
pelão, envelopes, envóducros para cha- mes para acondicionametoo; vasos, xílegumes
rutos de papel; encadernação de, papel caras, colas a frio e coa' neo inalcidas
Têrmos xis. 655.030. 658.032 e 658.034, ou papeláo, etiquetas, fõIhas índices, em outras classes, para borracha, para
fólhas de. celulose, guardanapos, livros cortumes, para marcineiros, para sapade 25-8-64
Shellcnat Embalagens Moderna S. A. não impressos, livros fiscais. livros de teiros, para vidros', pasta adesiva para
contabilidade; mata-borrão: , 01
São Paulo
correias, pasta e pedras para atuar
de papel transparente; pra.tos. papeli- rebolos, adesivos para tacos. adesivos
CANOVAC
nhos, papéis de estanho e de alumínio, para ladrilros e adesivos para azulejo*
papéis sem impressão, papéis em branco n;ções de material plástico para indúsIND. BRASILEIRA,
para impressão, papéis fantasia. menos anéis, carretéis par tecelapem e guarpara forrar paredes, apel almaço com
Classe 28
tria geral de plásticos ,
Para distinguir: Artefatos de material ou sem pauta. papel crepon, papel de
Classe 33
plástico e de nylon: Recipientes 'fabri- seda, papel impermeável, papei em bocados de material plástico, revestimen- bina para impressão, papel encerado. Aros para guardanapos de papel
álbuns (em branaa) álbum;
tos confeccionados de substancias ani- papel higiénico. papel anpermeável aglutinados,
mais e -vegetais: Argolas, açucareiros. para coPiar, papel para desenhos, pa- para retratos e autógrafos.- balões (expara brin q uedos), blocos para
armações para óculos, bules, bandejas pel para embrulho impermeabilizado ceto
col.-respondência, blocos oura cálculos,
bases para tele rvnes. baldes, bacias, bol- papel para encadernar, papel para essas, caixas, carteiras chapas, cabos crever, papel para imprimi:. papel pa- blocos para anotações, bobinas brochapara ferramentas e utensílios, cruzetas. rafina para embrulhos. papel' celofane. ras não impressas, cadernos de escrecaixas para acondicionamento de ali- papel celulose, papel de linho, papel ver, capas para documentos carteiras. ou papelaa. cápsulas de papel,
mentos, caixas de material plástico para absorvente, papel para embrulhar ta- papel
Caixas de papelão, cadernetas, caderbaterias, coadores, coas, canecas. . co- baco, papelão, recipientes de papel; ro- nos,
caixas de cartão, cair
para paheras, conchas. cestas para pão, cesti setas de papel. rótulos de papel, rolos pelaria,
cartões de visitas, cartões conhas capas pari álbuns e para livres de papel transparente, sacos de papel.
cálices, cestos, castiçais para velas. serpentinas; 'tubos postais de •cartão. •arenas. cartões indicas, contei'. cartolina, cadernos de pape: mebraetrado
tubetes de papel
caixas para guarda de objetos ci4u• em branco' para desenho, cadernos
:hos, coadores para chá, descanso data
Classe 50
cartões em brano cartucho*
pratos, copos e copinhos de plástaco Embalagens flexíveis; produzidas me- escolares,
de cartolina, chapas p lanograficas, capara sorvetes, caixinhas de plásaco diante processos de roto-gravura e lade lembranças, carretéis de pa- Para sorvetes colherinhas, pasinha i. minação por adesivos e extrudO, sôbre dernos
pelfio., envelopes. envólucros para chagarfinhos de plasfico
para
sorvetes,
for.
celofanes,
polietileno
e
saven
rutos de papel, encadernação de papei
•

cha; bacias,. bases para telefones, braçadeiras, bicos de mamadeiras, bicos de
borracha para animais, borracha para
amortecedores, bocais, bulbos de borracha para extrair leite de seios; câmaras de ar, cabos para ferramentas, chapas e centros de mesa, cacetetes, cápsulas de borracha, para centros de mesa,
conta-gotas de borracra, chupetas, cordões maciços de borracha, cordas de
Tarrno n.9 658.024,- de 25:8-64
borracha, calços, chuveiros; dedeiras,
Madinbra Plásticos Lida .
desentupideiras, discos para mesa, dilaSão Paulo
tadores de borracha (exacta para uso
' médico); elásticos,, elásticos para cal-.
çados, encostos, esferas, esguichos; fios
•
DINBRe.
de borracha; guarnições de borracha
Ind. Brat:n.1(31ra
para arreios, guarnições de borracha
para automóveis, guarnições para móClasse 28
Para distinguir: Artigos confeccionados veis; maçanetas, mamadeiras de borrade material plástico, notadamente cha- cha, manoplas, mochilas; paninhos de
pas plásticas para proteção do tubo de borracha para cama de crianças, paras
para buzinas, pratinhos de borracha,
imagem de televisores
pneumáticos, porta-moédas de "borracra,
Tann° n.° 658.025, de 25-8-64
protetores de borracha, protetores d,:
Comércio de Produtos Alimentícios borracha para bicos de mamadeiras.
Ocian Ltda.
ponteiras de borracha para muletas; reSão Paulo
vestimentos de borrach para automóveis, rodas de borracha; saltos e solaOCIAN
dos de borracha; tampos de' borracha
orasileira
Ind.
para, forrar mesas, tijelas

tes. petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
queijos. rações balanceadas para ant.
asais, 'requeijões, sal, sagu, sardinhas.
sacuuiches, salsichas, salame:, sopas ata.
latadas, sorvetes. sucos de tomates e de
frutas; torradas. tapioca, tâmaras, talha.
rim tremoços, tortas, tortas para lamento de animais e aves, torrões,
•
toucinho e vinagre

Classe 41
Paia distinguir: Produtos e substâncias
alimentícias, notadamente produtos de
laticínios, manteiga, queijos, requeijoas,
leite, leite condensado, coalhadas
Termo n. 658.026, de 25-8-64
Edson do Bonfim
.
São Paulo

U ai rr r.

IC
•

•
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, égua de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons. cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos, óleos para os
cabeos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da peie . e "maquilage”. depilarios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefurnado ou não, /apis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfuinado
OU não, sabonetes. dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; 9a.s perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perta
me; escovas para dentes, cabalas, kinha
e cibos, rum de louro. saquinho perfu
Toado, preparados em pó. pasta. liqUI
do e tijplos ara o trztamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo
rir unhas. alhos e pintas ou sinais arti
ficiais. óleos para a pele.
• Tiamo n. 658.027, de 25-8-64
Indusbor indústria de Artefatos de
Borracha Ltda.
Sãa; Paulo
ADUS33 On

Ind. Brasiloir,
Classe 39 .

Artefatos (Is ho -racha não incluidos chi
outras clasacs a saber: arar de borra
sra para vaairlos, assentos de borracha
argalas oara veículos. anéis de borra
cha, aclopadores de ha-racha. tomisa
doses de borracha, ataduras de hon..'

mm

o

38

Quarta-feira 6

ou papelão, etiquetas, feias indicas
Milhas de celulose. guarsasapos av-us
ala impressos, livros t1SC,315 liVTO$ ebt
contabilidade; mata-borrã a-namenti„s
de papel transparente. p.atas papei,
abas, papeis de estanho e'de alumiai°
papais man impressão. papeis en. avance
pari impressa°. papéis tastarua mano,
para forrar paredes. apei .sraço cum
ou sem pauta, papei crepea papes de
seda. papel impermeável. pape, e bo
bina para inipressao. pane encerado
papel higiénico papei inípermeavei
para copiar, papel para zasenhos. pa
pel para embralho lupe rnieabiozado
papel para eacadernar. papei para escrever, papel para imprima papel parafina para embrulhos.- papai celotaue.
papel celulose papei de anho, papel
abeorvents, papei para ononalhar tabaco, papello, recipientes de papel. rosetas de papel. rótulo. de pa pel. rotos
de "papel transparente, sacos de papel.
De:paginas: " tubos postais de cartão
tubetes de papei
Classe 50
Embalagens flexiveis produzidas mediante processos de rotogravura e 1a:sanação
por adesivos e extrusão, seibre celofanes.
polietileno e varais
Tèrfno n.° 658.036, de .25-8-64
Laboratório LabOlessel S. A.
Guanabara

Lybírat
Indústria Brasileira
Casse 3 Artigos da classe
Termos as. 658.037 e 658.038, de
25-8-64
Oficina Pintura Sào Tardio Ltda.
Rio de Janeiro

7 IS sETEraRo
Classe 50
Pára distinguir: impressos para MIO
cheques. luplicatas. envelópea, fa•
turas, notas promissórias. papel de correspondência e recibo'. •impressos em
cartazes, placas, tabuletas • veiculoa.
bilhetes impressos
Classe 36
Para distinguir: Artigos de veatuárlos
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas. anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões. boinas, baba.
douros. bonés, capacetes, cartolas. carapuças. casaçao, coletes, capaz. abales.
atcheecas, calçados, chapéus. cinto..
cintas. combinações. carpinhos, *calças.
de senhoras e de crianças. calções, calças. camisas. camisolas. camisetas,
cuecas, ceroulas. colarinhos. ClairOk
aias, casacos. chinelos. dominó& acharam fantasias, fardas para militares, ao!caiais, fraldas, galochas, grava" gorna jogos de lingerie, baqueta& laquês,
luvas, ligas, lenços, mantes, melas.
malas, mantaa, mandrião, mandas, pe.
porta-copos. poeta-níqueis, porta.notaa,
porta-documentos, placas, *bitu. todinhas, recipientes, suporta suportes para
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n.' 655.039, .cile 2 ; 8-£4
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SC AT B. N A
niUtrio Brasileira
Ch-sse 34)
P-ra distinguir: Art.gos de vest.Arias
roLi•as• ,eaas em gerai: 1 j3sa:aos
4-„entais. a.par/atas anáguas, bluns,
oistas. boi ;is. b:usões. boinas. baNad,,uros ounés. c.ipaceres. cartolas, cara
puças. casação. co:etes, capas. challs
cacheco/s, calçados chapéus. cintos
cintas. combinuAes. carpinhos. calças.
de senhoras e de crianças, calções. cal.
çal camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias. casacos, chinelos, dominós, acharpes fantasias. fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas. goros. 'Nos de !ingerir. jaquetas. lisqués.
luvas. ligas. lenços. mantõs, meias.
mai6s. mantas. mandrião. matal bas, Paletós. palas. penhoar., puiover. aderirias.
oeugas. ponches. polainas. pitamas. punhos. perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre. foupSo. sobretudos.
suspensórios. saldas de banho, sandálias.
sucteres. shorts. sungas. atolas ou slacka.
tales. toucas. tt .rbantes, ternos. uniformes e vestidos
.
Têrmos as. 658.040 a 658.055, de
25-8-64
Vemag S. A. Veículos e Máquirils
Agrícolas
São Paulo

VEMAO
Indústria freeileira
Classe 47
C.arvão mineral, de turfa o uvegetal.
Cérea para iluminação, combustíveis
f uidos de iluminação gasolina, gordura de petróleo. graxas, lenha. lubrificantes, nafta, óleos. iluminantes, óleos
lubrificantes, parafinas. petróleo refinado. querozene e turfa
Classe 36
Para dist.n.guir: Artigos de vashtarios
e roupas feitas em geral: Agasalhes.
ave*k4 alparcatas, anágua*, blusas.
Sotas, botinas, blusões boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, ca-aPuçaa. casaca°, coletes, capaz. chatas,
cacrecols. calçados, chapéus, cintos,
cinta.. combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas. ceroulas. colarinhos cueiros
saias casacos. chinelos. dominós, achar.
pea. Negas:as, fardas para militares co.
legisla, fraldas, galochas, gravatas, go,.
r014 jogos de lingerie. Jaquetas, bambe.
luvas, ligas, lenços, manta, melas
maiô& mantas, mandrião. mantilhas, pe.
leal" palas. penhoar, pu/over, pelerions
Peuilas. acuda& polaina& pijamas, puohm. perneiras, quireonos, regalo*,
robe de chambre, roupa°, sob:atada,
suspensórios, saldas de banho. sandálias
meteres, aborta. sungas. tolas, ou dacka,
aia, toucas. turbantes, ternos, uniformes

:ões orernoldadas. estuque. emulsào de
paga asfáltico. estaca& esquadrias. estruturas metálicas pira construções. lamas de metal. ladrilhos lambris. luvas
>e tinção. 'ages, lageotz.s. material 'soantes contra frio e calor, manilhas. mas.
:as para revestimentos de paredes. ma.
jerraS para construções. 111011001. prolusos de base astáltico. produtos para
ornar impermeabilizar:tez as argenta&
,as de cimento e cal. hidráulica, padre.
luas). produtos betuminosos ~enata.
oilizames. acordos ou sob outras formas
cora reveatentos e outros usos nas
cosuarMes, persiana& placas para Payd:sensação. peças ornamentais de cimento ou gesso para temos e paredes, papel
para torra: casas. massa anti.ruldos
para uso nas construções, parquete*.
partas, portões, pisos, soleiras para portas. tijolos, tubos de concreto, telhas. tacos rabos de ventilação, tanques da emento, vigas. vigamento& Metia
Classe)!
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrão, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cabes,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
carambos, carimbadores, cola para papel,
coladores, compassos, cestos para correspondência. desenhadores, duplicadores, datadores. estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
essoutros, estojos para lápis, espetos.
estiletes para 'papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafite&
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas p. II
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinu de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, ports-carirnboa, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeira., de borrões, stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Classe 34
Para distinguir: Cortinados, cortinas.
capachos. encerados, estrados, linóleos,
oleados. passadeiras. panos para soa- lhos, paredes e tapetes
Classe 4
Subistancias e produtos de origem aniMal, vegetal ou mineral, em bruto ou
paxialmente preparados: Abrasivos em
bru(o, argila refratária, asfáltico
bruto, a/godâo em bruto, borracha em
bruto, bauxita, benjoim, breu., cânfora.
eaolien, chifres, ceras de plantas; ceras
vegetais de carnaúba e aricuri, crina
de cavalo, crina eia geral, cortiça em
bruto, cascas vegetais, apato, ervap
médidnais, extratos, oleosos. .:stopali
enxofre. What, fibras vegetais, flores
secas, grafite& gomes em bruto, granito
em bruto, kieadghue, liquidos de planta& lates em bruto ou- parcialmente
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tkéTa e de madeira, goma para lavan
desta, limpadores de luvas, líquidos
branquear tecidos, liquida mata-90rdu
ras para roupas e mata áleas para sou
pas, oleina, óleos para lizipezas de car
ros, pós de branquear roupa, álicat
de sódio, soda cáustica, sabão eia
sabão comum, sabão de esfregar e sa
ponáceos, tijolos de polir e verniz pai
. calçada

Classe 15
Para distinguri: Artefatos de porcela
na, cerâmica, faiança, barro e testam
ta, louças vidradas para uso caseira
adõrnoa, fins artísticos e instalações e.e_
:nutrias artefatos de cerâmica para nau
caseiro, adórnos • fias artisticos: algai
darei, almofariz" assadeiras, buribules, bidês, bacias, bebedouro., bhcoi

leiras, banbonieres, bandejas, banhei

ras, copos, consolos, caldeirões, canta

ros, candinhos, cofres, cubas, compota!,

ras, comedores para aves, caçarolas, cc.
netas, centro de mesa, descansa-talte
res., escarradeiras, termas, frascos, hl
tros, grátis, globos, jarras, funil, jardineiras, licoreiros, leiteiras, lavatórioe
mantegueiras, moringa*, molheiras,- ai
chos, pires, pratos, pilões, pratos pa
ra ornatos, pias, pinos, porta-jóias, pc
tes, porta-toalras, porta-papéis higiêni
cos. sopeiras, saladeiras, saleiros, aervt
ços para refrescos, serviços para Mos,
chã e jantar, travessas, telhas, taças, ti.gelas, vasilhames. N.01,15, vaso* sanitários e xicaras

Classe 37
Roupas brancas, para cama e. mesa:
Acolchoados para camas, colchas, ca.
bertores, esfregões, fronhas, guardanapos, jogos bordados, jogos de toalhas,
lençóis, mantas para camas, panos parte
casinha e panos de phitos, toalhas de

rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chi e
café, toalhas para banquetes, guaraições para cama e mesa, to:Inani:as
(cobre pão)

Classe 22
Para distisguir: Pios em geral, pare
uordado e tricotagem: fios cla geral
ara tecelagem pe uso comum: fio de
11 ou alo era meada ou nOvilo, torcida
ou ano; fio de lã ou pêlo, em meada
ou novélo, para bordado, criatura, cio.
chá e trico; linhas para bordado, costura, croché e trico
•
Classe 1
Para distinguir: 'Acido; em greal, água
sai, água oxigenada, akoois, alam"
aluzainio em 6 para pintura, alvaiade,
mordam anti-corrosivos, químicos, arsulco, azul- da Prussla, azul ultramar,
carbonatos, em geral cario, cloretos em
geral, corantes, creosoto para indústria.
dissolventes, esmaltes químicos, fenol e
seu& derivados, fumo negro para :ift.
cação em pinturas, glicerina para
capto industrial, ridratoa, hidrogênio,
hidroquinina, hidrosulfitos, hipoinelfitoo,

preparados, minérios, metálicos, madei- iodureto., laca, magnésio, materiais coras em bruto ou parcialmente traba- rantes e descorantes, nitratos, galgai*,
atadas em toras, serradas e aplainadas, potassa, potes:do de sódio, preparados
manganês, óleos de cascas vegetais, químicos usada em laboratórios fotomica, milizaores em bruto, óxido de gráficos, produtos químicos pare tirar
gases solidificadorea, gelatina, giz, dl- manchas, produtos qubnicos para pinfados, plumbagina em bruto, põ de tura, reveladora fotográficos, ais quiwohlagem para fundições, pedras bri- s:ticos usados nas industrias, soluça°
tadas, piche ali bruto, pedra cakária, para pratear, solutos, soluções quitai.*
plantas medicinais, pedras em bruto. para pintura e fotografias, solventes,
quebracbo, raízes vegetais, resinas, re- sulfatos, salfitos, Untas liquidas em pó,
sinas naturais, resíduos tenteis,
e sólidas, tintas preparadas para vulcaseivas, talco an bruto, rido. Ilidi,
nizar, tintas ara uso . na indústria e na
betuminoso e tilinto
arquitetur, vernizes químicos, e /jato
Clame 46 .
Classe 24
Para distinguir: Amido, anil, azul da Artefatos de etcidos em geral: Cutdões.
Pruesia alvaiade de zinco, abrasivos, fitas, alazaares, debruas, cadarços. gaalgodilc: preparado para limpar metais, iata, tiras, enfeites, laços, etiqueta. Cã.
detergente*, espermacetes, extrato de tremidos, rendas, bicos, bordados. p.-ntsa-

e vestidos
guardanapos, saleiros tuboa,
.
Classe •16
tubos ,sara ampolas, tubo. para aertn- Paru distinguir: Materiais Para coutamletós. palaa. penhoar, pulavas. pelarias.. Mi e decorações: Argamassas, argila,
peugaa, ponches. polaina& pijamas, pe. areia, azulejos, batentes, balaustres, bloabo% perneiras, qUiMenee, regalos. cos de cimento.- blocos para pavimenta.
robe de chambre, roupa°, sobretudos, cio caibas. cimento. " cal, cre, chapas
a:apear:kW& saldas de banho, sandálias. Isolantes, caibros; caixilhos. Munas.
metera, siaorts, sungas. stoles ou gladie, chapas para coberturas caixas
tala, toucas, turbantes, ternos, uni- cabras para coberturas. caixas d'água,
formas a vestida
cabraa de descarga' pra hoe, edifica- anil, irecula pata tecidos, Rafoios de rennailas, alamarea, franjas, 'ergas,

r — Quartaleira.6
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de resaconsaedidade civil, de respon- orinóis, pendedores de 'roupas, puxado- e de protese, broqueirw, braços pari
sabilidade de garagista, seguros e trans- res para móveis, pires, pratos, palitei- mesas auxiliares, anéis e aparelhos per
portes, zeguros contra lucros cessantes, ros, pás de casinha, pedras pomes, arti- ra fundição e incrustações, canetas pi
seguros mitra paralização, bein cum( gos, protetoes para documentos, pu- ra brocas para fins dentários,a ubetai .
investimentos, - pesquisas de manado, xadores de água para uso doméstico cofies, colheres atatstes, calcadores. ca
curso de enea e prospecção de mer- porta-copos, porta-níqueis, porta-notas, deiras para clinica médica, cetaioma
cados, feiras de amostras, expouiçãa e porta-documentos, placas, rebites, todi- tro's, cureta, dilatadores, espéculos,. es
. esfregões
•
concurso de modas, análises dos pradu- nhas, recipientes, suportes :aportes para pátulas, extratores, escopros, estilete*
Classe 5
tos proeuelo, coacorrênda. couNntura, guardanapos, saleiros tubos, tigelas, extintores, extirpanervos, -espigões sin
Para distinguir: Aço em bruto, aço pa- mercado e cor.sumidor, apresado eco tubos para ampolas, tubos para serin- pies e duplos para pivots; escalpela
ra tipos, aço para' molas, aço Instru- forma de triatórios. Pesquisas de mer- gas, travessas, tipos de material plás- esterilizadores alcool e elé tricw, eis
mental e rápido, bronze de manganoss cado e de opinião pública, planejamea, tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha- tratores de espigões, grampos para su
bronze, bronze em p, em barra e em to do sistema de venda, zonearnento e mes para econdiciona •mento, vasos, 'd- turas, ganchos para músculos, instruo
, fio, cabos de aço, chumbo em pães, ro- distribuição. promoção dos pr adultos e uras, :olas a frio'e colas não incicidas mentos cirurgicos para operações', lance
los ou chapas, estanho em bruto, ferro métodos • Ge divulgação. ap atido em outras classes, para borracha, para tas, limas para ossos, mesas pára cli •
ou cantoneiras, galvanizadas, guza, fuo. em forma de projeto cam gr' ticos e costumes, para marcineiros, para sapa- Mn médica e hospitalar e cirurgia
dido para cubilhas em bruto, ferro c desanhos). Coordenação • • (dos elemen- 'teiros, para vidros, pasta adesiva para martelos, placas para ossos, pinças,. pia
aço em barra e em chapas, lásninas de as ilidi-versáveis à venda), notivação correias, pasta e pedras para aliar ças anatõmicas, porta resíduos pan
metal, ligas de estanho ou chumbo, 11- (aos u'ends.Ceres através de proceasos, rebolos, adesivos para tacos, adesivos gabinetes dentários, prosearei pari
g as metálicas não trabalhadas em lia- cursos e areados' aos co Luraidareu para ladrilros e adesivos para azulejos, seios, serras e serras para raquiotomia
votes, metal para chapear, metal para através de propaganda e promoção de anéis, carretéis par tecelagem e guar- seringas, sondas, tesouras, termômetro
das, forja- vendas). Execução (na formação ou nições de material plástico para indús• tipos, pastilhas, peças fundi
Classe 8
das e laminadas de metal parcialmente eneshoramento do sistema d: vendas,
tria geral de plásticos
Aparelhos eletrônicos de computar
trabalhadas, aças em bruto para chaves, propaganda, t:sousoção de ve alas re•
componentes dos mesmos, amplificad,
peças fundidas de metal em bruto, pe.!, 'ações pública .: e humanas, o i sela exeTermos as. 658.056 e 658.057, de -- res, ccaplementadores, registradora
ças forjadas em bruto, placas ou cha- cu;ão dos mie% - aresentadJs) ateed'e
25-8-64
aritméticos, registradores de eixo dr
Tapecil — Tapeçaria_ Textil Ltda .
pas metálicas, plaquê, prata, niquel em alada, (aulas de vendi, re:aaties ars
entrada e de salda, diodos de com
_
São Paulo
, bruto, lâminas, barras, e fios, solda ti- blicas e humains, ou :seja execução cot
porta, saida de chave nemônica. coa
projetos apresentados, atende atada.
sanas, tungsteno, vareta e zinco
troles de influenciamento, entradas do
púbicas
e
hude
venda,
relações
(aulas
• chave mnemônica, diodos de proteçar
Classe 33
manas). Conveazões naciona'a ou rede carga, painéis de circuitos 'taxes
. Para distinguir: Imobiliária, boita, sa- gionais, de rndedores ou re -ewle( 3TÁPRCIL
soa, moduladores e desmoduladores, cie
lgo de chá, salão de festas, instituto de res. Exposição de produtos '3I4 feiras
•
tnatiatria
Brasileira
cultos de cccoport, circuitos flip-flop
• beleza,. manicure; pedicura penteados de amostras vai emala ou. etra Igaras,
dispositivos- codificadores e deacoditica
e tinturas, ondulações permanentes,
estudos de mares, timbres e impressos
Classe 34
dores, tabuladores, impressores de ale
• tamentos da pele e masagens, tintura- em . geral. isi-smácidoi em locA.% resercortinas e panos par assoa. velocidade, tambores magnéticos de as
; ria. lavanderia, estamparia, propogan- vados ou públ icus, com desfile o: ma- Tapetes,
e paredes, linóleos, oleados e en- mazenamento, computadores, disco
; da, cinema, teatro, stúdios fotográficos neqain vivos, coacursos railafônicos. lhos
e 'cinematográficos, operações bancárias televisionadas ou pela ianpransa aan cerados, inclusive para instalações hos- magnéticos, servo-sistemas de transpors
pitalares
de fita, conversores . de análogos em dl
• em geral, investimentos em geral, adeus!- distribuição de vemloa, decora ;Sea de
gitais, transformadores, transistores, ca
' Distração, seguros, loteamentos, finan- :là, vitrines s. estabelechnenta de venClasse 40
•
• cimentos, despachos junto as repar- da ao pai in:u. salões de recenções, sa- Móveis em geral de metal, vidro, de pacitores, elementos semicondutores
tições, serviços contábeis, agencia de ldes de citar, rom racrelo galã., de aço, madeira, estofados ou não, inclu- triodos, ralés, solenóides, retificadores
• turismo e venda de passagens, empre- baile zonfeaalia. lances, plicsria, ser- sive móveis ara escritórios: Armários, reguladores de voltagem, resistores, nó
se de transporte, instalações técnicas e vi,o3 de bufet, :erviços de tarais çaes armários para banheiro e para roupas cleos de ferrita, osciladores, dispositi
• Industriais, oficinas mecânicas, garagem; de cond icionaaar rac de ar retage:ado c usadas, almo çadas, acolchoados para vos eletrônicos de descarga e oscilo,
cós:rios
oficina . mecânica para automóveis, es- ventllação, assoasução. assisti' ela mé- móveis, bancos, balcões, banquetas.
estadia de velculos, p6sto de serviços com dico sp::‘ a- r écn. ca Juni :c.a • :Gt bandejas, domiciliares, berços, biombos,
Classe li
lubrificaçao, lavagem, •reparos, congela profissionais. f :ionários • emprega- cadeiras, caminhos para chã e café Para distinguir ferragens e Serramentaa
t.os de veiculos em geral, serviços de dos ens geral, -n ndas a credito, stúdio conjuntos para dormitórios, conjuntos Alicates, alavancas; arruelas, arrebitei
Euat;aria, pinturas, recauchutagem e ins- de ,pintura e escultura, estudos e soa- para sala de jantar e sala de visitas, argolas, aldraves, armações de meta
talações elétricas para veiculos em ge- lhavas* dos solas e -*Andas. administra- conjuntos para terraços, jardim e praia, abridores de latas, arame, aparelros
ra; e estamparia de roupas, de tecidos
conjuntos de armários e gabinetes para chá e café, assadeiras, açucareiros, apa
ção, instalações para agro-pecuária
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras relhos para lavatórios, arandelas, ara
i de borrachá; sorteios de tipografia e
Classe 28 •
editerra, estabelecimento de ensino ser Para distinguir: Artefatos de material giratórias, cadeiras de balanço, caixa tas, aros, --almofadrises, amoladora
viços de decorações, empresa limpadora plástico e de nylon: Recipientes fabri- de rádios, colchões, colchões de molas amoladores de ferramentas, alças,
e conservadora de prédios, ateUer.. de cados de material plástico, revestimen- dispensas, divisões, divans, discotecas, ancinhos, brocas, bigornas, baixelas
confecções, clubes desportivos • sociais tos confeccionados de substâncias ani- de madeira, espreguiçadeiras, escrivani- bandejas, • bacias, mombonieres • baldes
• e recreativos, hotel Para hospedagem, mais e vegetais: Argolas, acucareiros, nhas, estantes, guarda-roupas, mesas, borboletas; baterias, bases de metal bra
barbearia, serviços de asistencia
armações para óculos, bules, bandejas, são, mesinhas para televisão, molduras çadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
ca. hospital • pronta socorro, es file de bases para tele.çones, baldes, bacias, bol- para quadros, porta-retratos, poltronas, para facass baterias de cosinha, colhei
marequins vivos, exposição de moda, sas, caixas, carteiras chapas, cabas poltronas-camas, prateleiras, porta-cha- res de pedreiros, cadeados correntes ca.
compra e venda de imóveis em geral, para ferramentas e utensílios, cruzetas, péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e bides, chaves de parafusos, conexões
tdruinistraçào predial. ' ençenharsa, ter- caixas para acondicionamento de alivitrines
para encanamentos caixas de metal 'para
- rap triagem. _construções, urbanização mentos, caixas de material plástico ,ara
portões, colunas, canos, chaves de fen• Termos as. 658.058 a 658.060, de
pavanentaçao, arruamentos, arquitetuda, chaves inglesas, cabeções, canecas,
coadores, coos, canecas, co25-8-64
ra, projetos e planejamentos. paisagis- baterias,
• copos, cachepots. centro de mesa co
lheres,
conchas,
cestas
para
pão,
cestiCafeteira Brasileira S. A. — (Indústria que/aleiras, caixas para condimento
mo construtora, cassino, incorporações, n
ds
rádio cmissilra e televisara (turismo nhas capas para álbuns e para livros e Comércio de Metais e Seus Artefato4) alimentos, cadeados, caldeirões, caçara.
cálices,
cestos,
castiçais
para
velas,
coei promoção de pasesios, viagens.
•
Guanabara
las, chaleiras, cafeteiras conchas coa
. competições de tóda a eapécle), câm- caixas para guarda de objetos crtudores, cuscuseiros, cabides de metal
bio e serviços de arte, industria grá- chos, 'coadores para chã, descanso para
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
fica, e estatística, serviços de agrimen- pratos, copos e copinhos de plástoca
cantoneiras, chaveiros, canives .s cha.
sura, pesquisas de, mercado, pesquisas para sorvetes, caixinhas de plástico
venas, cremones, cadinros crivos, duna
geológicas, administração, instalações para sorvetes, colherinhas, pasinhas,
fradores, cassinetes, cabos, chaves chagarfinhos
de
plástico
para
sorvetes,
turpara agro-pecuária, expansão do Movives para porcas circulare a chaves tormenti turistico nacional e Internaria- minhas de plástico para sorvetes, discas
quimétrica, correntes spara chaves, cal*nal promoçãe e organizaçlo de excur- embreagens de material plástico embaIndústria Brasileira_ cretas, chaves para porcas,
distintivos,
ese• e caravanas por conta prórria lagens de material plástico para sorvedobradiças, descanço para talheres, praou de terce'ros, vendas de paesagens tes estojos para objetos, espumas de
tos e copos, enxadas, esferas, angasess
Classe 10
aéreas, ma . 'almas, rodoviárias, nacto- nylon, esteiras, enfeites para automótuia ou internaciánais, org-mização e veis, massas anil-ruídos, escoadores de Para distinguir: Aparelhos metalurgicos enfeitas de metal, estribos, espátulas
exploraçõo de sistema próprio • Paia pratos, funis, formas para doces, fitas para fins clínicos e cirúrgicos: Alica- estojos de metal para carimbos, eixos
'traná c-0es: hotéis e diversões hospital, isolantes, filmes, fios de celulose, fechos tes, agulhas ara seringas, alavancas pa- ixpandidor para tubos, estruturas matai.
cas. de saúde. maternidade, serviços de para bolsas, facas, guarnições, guarni- ra extração de dentes, arcos para serra bus, escarradeiras, espremedores, espuagro-reruária. compra e venda, expan, ções para chupetas e mamadeiras, guar- de 'ouro, articuladores, agulha paraIn- madeiras, formões, foices, ferro -para
sào de fazendas e chácaras. exploraçan nições, para porta-blocos, guarnições jeções, aparelhos para pressão ;arterial, cortar capim, frerolhos, facas, facões
da (are:, s, sítios e chácaras correta, para Ilquidificadores e para batedeiras aparelhos de , diatermia, aparelhos para fechaduras, fruteiras,- funis, fôrma, pára
gen. ' de "seguros contra 'incêndio, ai- de frutas e legumes, guarnições de ma- massagens, parelhos de rios ultra-viole doces, bolos; 'empadas e INdins, Xangai
dentes pcssoals. • acideries no traba:ho, terial plástico para ctensilios e objetos ta, aparelhos de ralos X, aparelhos, pa- fivela, furadores._ ferramentas cortaates
aiguros de vila, seguros' de aliaamóVeNI, guarnições para bolsas, garfos. galerias ra surdez, aparadores, bandejas boçal- ou perfurántes para marceneiros, !echos •
• 84141teos poik °ais e em . grup .N contra para cortinas, , jarros, • laminados, plás- ('talares,- bisturis, boticões, braços ••para de metal, 'ferraduras, a forminhas, fitas
iambos, r aaguros ile (idelidade; sedares% ticos,' "lancheiras, mantegueiras, malas, canetas de broca, brocas para clinica de aço, ganchos. auarnições de metal.
palmilhas, nesgas, atacadores, ombreiem, avios, mochilas, máscaras, montas,
, filtros de café, passamanes, coadore3 de
café, borlas, sacw, sacas, telas para
bordas, rédeas, cobertas para raquetas,
coberturas para cavalos, bandeiras e
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garfos, ganchos para quadras, grampos
para emendas de corretas gradea para
fogões t geladeiras, grelhas. ga,heteros
gontos, grosas, garrafas, ilhosas, j02.
lhos, jarros, limas lámatas hcoreiros
latas, • luvas, linguetas, leiteiras, machi•
dinhas, molas para portas, ma:telas
marreta., matrizes, marmitas, maçanataa
mossas, machetes, rnantegueiras malhos
navalhas, taipas. jacas. pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poszi:as porta-pão,
porta-jóias, paliteiro; panelas puxado.
res, placas, pregadores, porta-esponjas
peneiras, pinos.. plainas perfvradeiras
pires pinças, panelões, porta-copoa e
garrafas, passadores de roupa, presilhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodizios, roscas de aço inoxidável, re•
gistros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões. saleiros, sacarrólhas, torquezes, trilhos tubos subula.
ções. ampôes. tratiadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, ter-'
rinas, tachas, trans de casinha, torradeiras, orinóis, vasos, vasilhames ver.
gas, mandril 'de expansão, freza de
. frezar, guia de freza de chanfrar
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, canta
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de correias, ponteiras,• prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de expansão
Tenrnos na, 658.061 e 658.062, de
25-8-64
Cafeteira Brasileira S. A. — (Inchistrla
e Comercia de Metais e Seus Artefatos)
Guanabara

Indústria Brasileira

e

DIÁRIO OACIAL (Seção ill)

Classe 10
Para distinguir: Algodão, 'agulhas para
injeções, aparelhos dep rasa() arterial,
aparelhos par massagens, afístadores,
abre-bocas, abaixa-linguas, aparelhos
para surdez, abaixa-linguas, aparelhos
para surdez, afastar lábia, gengivas,
agulhas ara seringas, aarelhos elétrodentários, cirúrgicos e eletro-diagnósticos, bolsas ara água quente, bugiasi b,sturis, bombas de borracha ara fins cirúrgicos e rotéticos, bandejas rospitalares, ctinulos, conta gotas, celalômetros,
curetas, colheres cortantes, cintas aladorainais, estiletes, espátulas, instrumentos
drurgicos para operações, termômetros,
macas, meias elásticas protetores para
seios, pinças anatómica; pincéis para
garganta, armários para fins hospitalares, camas, carrinhos para transportes
de doentes, mesas para clinica médica e
hospitalar e serra para maquiotomia
Classe 11
Para distinguir ferragens e .4erramentas:
Alicate4 alavancas, arruelas, arrebites.
argolas, aldrava; armações de metal
abridores de latas, arame, apaaslros de
csá e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, aresta; aros, almofadrises, amoladores,
amoladores de ferramentas; alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, ttaombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeiras; bules, bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de casinha, colheres de pedreiros, cadeados correntes cabides, chaves de parafusos, conexões

para encanamentos caixas de metal para !banquetas e mesas para operações
Classe. 8
portões, colunas, canos, chaves de teu,. para curativos, Padiolas, Placas para Para distinguir: Acendedores elétricosij
da, chaves inglesas, cabeções, canecas, ossos, metas, culheres cortantes, calca- alarmas elétricos, alto-falantes, atm»,
copos, cachepots centro de . mesa co- dores. drenas, espátulas para a rnedid- rimetros, amplificadores para rádio.,
qusteleiras, caixas para condimento . de na, brigadores para a medicina, gram- aparelhos de iluminação, aparelhos da
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaro- pos para -saturas, /ima para ossos. la- televisa°, aparelhos de ventilação para
las, chaleiras, cafeteiras conchas coaedificlos, aparelhos elétricos para banoetas, dedeiras para a medicina
auras. auscuseiros, cabides de metal,
nho, aparelhos clero-dinâmicos, apaClasse 11 •
zabos. caatas de ferro, cgruzetas
relhos para barbear, aparelhos para InsPara
distinguir
ferragens
e
ferramentas:
cantoaelras, chaveiros, canivete.; chatalações telefônicas, aparelhos para onvenas, cremonts, cadinros crivas, chan- Alicates, alavancas, 'arruelas, arrebites, dular ou secar cabelos, aparelhos para
'radares, cassineta; cabos, chaves cha- argolas, aldraves, armações de meta/ pasteurização de leite, aparelhos para
ves para porcas circulares chaves sor- abridores de latas, arame, aparelros de torrar pão, aquecedores elétricos, aspiquirnéaric.a, correntes para chaves, co]. chá e :ala, assadeiras, açucareiros, apa- radores de pó, benjamins, bobinas
relhos para lavatórios, arandelas, ares- tricas, caixas de derivação, campainhas
crases, chaves para porcas, distintivos. relhos
dobradiças, descanço para talheres, pra- tas, aros, almofadrises, amoladores, elétricas, comutadores, condensadores
tos e copos, enxadas, esferas, engates, gmoladores de ferramentas, alças para elétricos, conectores, enceradeiras, esenfeites de metal, estribos, espátulas ancinhos, brocas, bigorna; baixelas, tufas de aquecimento, estufas para conestojos de , metal para carimbos, eixos bandejas, bacias, mombonieres baldes servar alimentos, estufas para secar rou.
expandidos para tubos, estruturas metá- borboletas, baterias, bases de metal bra- pas, ferros elétricos de engomar e de
licas, escarradeiras, espremedores, espu- çadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha soldar, filtros de água, fogareiros elémadeiras, formões, foices, (-erro para para facass baterias de casinha, colhe- tricos, Sagões, liamos, galvanaimetrosa
cortar capim, 1i-et-olhos, facas, facões res de pedreiros, cadeados correntes ca- hidrômetros, indicadores automáticos de
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para bides, cha ses de pafafusos, conexões nivel de' água, instrumentos medidores
doces, bolos, empadas e • pudins. flartges para encauamentos caixas de metal para de energia elétrica, instrumentoa telefôfivela,' furadores, ferramentas tantes portões, colunas, canos, chaves de fen- nicos, interruptores, irradiadores, Iamou perfur,antes para marceneiros, Sachos da, chaves inglesas, cabeções, canecas, padas, Uquidificadores, manômetros,
de metal, ferraduras, fortninhas, fitas copos, cachepots centro de mesa ca. crofones, pick-ups, pilhas elétricas, rede aço, ganchos, guarnições de metal, queteleiras, caixas para condimento de ceptores de rádio, refrigeradores, raiais,
garfos, ganchos para quadros, grampos. alimentos, cadeados, caldeirões, caçara- relógios, reostatos, telefones, termoatapara emendas de correias, grades para las, chaleiras, cafeteiras conchas coa- tos tomadas, transformadores, válvulas
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros dores, cuscuseiros, cabides de metal. para rádio, válvclas para aparelhos de
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joe- cabos, Caixas de ferro, cgruzetas cur ;as televisão, ventiladores e volt1metros
lhos, jarros, limas lâminas licoreiros cantoneiras, chaveiros, canivetes, " chaTermos as, 658.063 a 658.065, de
latas, luvas, -linguetas, leiteiras, macha- venas, cremones, cadinros crivos, ,han25-8-64
dinhas, molas para portas, .martelos fradores, cassinetes, cabos, chaves chaPaul Giamis
marretas, -matrizes, marmitas, maçanetas ves para porcas circulares chaves tormorsas, machete; mantegueiras malhos quimétrica, correntes para chaves, calnavalhas, nipes, pcas, pás, picaretas crases, chaves para porcas, distintivos,
pregos, ponteiros, parafusos porcas dobradiças, descanço para talheres, prapratos, portaagelo, poseiras, porta-pão, tos e copos, enxadas, esfera; engates,
porta-jóias, paliteiro; panelas puxado- enfeites de metal, estribos, espátulas
res, placas, pregadores, porta-esponjas, estojos de metal Para carimbos, eixos
Indústria Brasileira
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras expandidor para tubos,- estruturas metápirai pinças, panelões, porta-copos e licas, escarradelras, espremedores, aspagarrafas, passadorei de roupa, presi- madeiras, formões, aaices, !erro para
Guanabara
lha, te -tetos roldanas, ralos, regadores cortar capim, frerolhos, facas, facões
rebites, reduções, recipientes de metal, fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
Termo ri.' 658.066, de 25-8-64
rodízios, roscas de a;o inoxidável. re- doces, bolos, empadas e pudins, flanges
Boutique Martina Ltda.
gistros de aço inoxidável -registros, fivela, furadores, ferramentas cortantes
São Paulo
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarra ou perfurantes para marceneiros, Sachos
lhas, torqUezes, trilhos tubos subula- de metal, Terraduras, forminhas, fitas
ções, ampões, travadeiras telas de de aço, ganchos, guarnições de metal,
arame, trincos, taças, travessas, tesouras garfos, ganchos para quadros, grampos
9OUTIQUE
trancas, tramelas, talheres talhadeIras para entendas de correias, grades para
tampas para panelas e caldeirões, ter- fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
• .MARTINE
rinas, sachos, trans de cosinha, torra- gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joedeiras, orinóis, vasos, vasilhames ver- lhos, jarros, limas lâminas licoreircas
L TDA
gas, mandril de expansão, freza de latas, luvas, linguetas, leiteiras, machafrezar, guia de f reza de • chanfrar. dinhas, molas para portas, martelos
ventosas, maletas, baus para sacos de marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
viagem, para pastas, balmazes, cantos morsas, machetes, mantegueiras malhos
Nome comercial .
para' estojos, colchetes para malas, cra- navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
Termo nal 658.067, de 25-8-64‘
vos, enfeites, fecho para pastas e para pregos, ponteiros, parafusos porcas
Boa tique Marina :Ld.
malas, passadores de correias, pontei- pratos, p orta-gelo, poselaas, porta-pão,
São Paulo
ras, prendedores de papel, suportes, porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
torniquetes e tubos de expansão
peneiras, pinos; plainas perfuradeiras
Classe 10
Para distinguir: Agulhas hipodérmica; pires pinças, panelões, porta-copos e
agrafes, algodão hidrófilo, aparelhos de garrafas; passadores de roupa, presi.
Raio X, aparelhos para surdez atadu- lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
ras de gaze, bandagens, bisturis, bro• rebites, reduções, recipientes de metal, INDUSTRIA BRASILEIRA
cai para dentistas, cimento dentário, co- rodízios, roscas de aço Inoxidável, relheres para dentistas, dentes artificiais, gistros de aço inoxidável registros,
Classe 36 t
dilatadores cirúrgicos, equipas cirúrgi- aer,ras, serrotes, sifões, saleiros, sacarródistinguir:
Artigos de vestuarisa
Para
co; esmaltes para dentes, especulos, ee- lhas, torquezes, trilhos tubos subula- e roupas feitas em' geral: Agasalhos.
Vias,
=pões,
travadeiras
teias
de
terilizadores, estilete; estetoscópios,. esaventais, alparcatas. anáguas ti!Usils,
tirpa-nervos, estojos para instrumentos arame, ,trincos, taça; travessas, 'tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras botas, botinas, blusões, boinas, babacirrgicos. esparadrapo, ferro de opera- tampas
para panelas e caldeirões, ter- douros, bonés, capacetes, cartolas, caração, formões ara dentistas, gaze hidrórinas,
tachos,
trans de cosinha, torra- puças. casação, coletes, capas, abales.
fila, golvas • para cirurgia, inhaladore.,
deiras, orinóis, vasos, vasilhames ver- cachecols, calçados, chapéus, cintos,
luvas para a medicina, obturadores ciCintas, combinãções. carpinhos. calças,
rúrgicos, pós para dentaduras, pessários, as, mandril de expansão, freza
de senhoras e de crianças, calções, calporcelanas para obturação dentárias, yrezar, guia de freza ;de chanfrar, ças, camisas, camisolas, camisetas,
pinças para a medicina, raspadores pa• ventosas, maletas, baus para sacos de cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
viagem, para pastas, balmazes, cantos saias, casacos, ch1nelos, dominós, acharIa dentistas, resina acrilica ara uso den- para estojos, colchetes para
malas, cratário, sacos ara' água quente, sacos pa- vos, enfeites, fecho para pastas .c para pes, fantasias. fardas para militares, cora gélo, Seringas ripodérmicas, bondas, malas, passadores de correias, pontei- legiais, fraldas. galochas, gravatas, gorsubstáncias . para prótese dentária, se- ras, prendedores de papel, .suportes. ro; jogos de 'ingeria. iaquetas, /agua
luva; ligas, lenços, mantel; meias,
ringa para lavagens, cama; armários,
torniquete. • tubos de expansão
males, mantas, mandriao, mantlhas,

MAR TI NE'
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•
penlabar, Pulover, pelerinas,
letós,
pcugas, ponches, polainas, 'pijamas, pu_
nhos, perneiras. quanonos, regalos,
robe de chambre, roupa°, „sobretudos,
spspensórios, saidas de banho, sandálias,
stseteres, shorts, sungas, stolas ou slicks,
tuler, toucas, ' turbantes, ternos, uniformes e vestidos

Termo n.° 658.074, de 25-8 64
Hotel e Restaurante Miramar Ltda.
Guanabara

eaciipinq Jomitit

Terrn n.° 658.068, de 25-8-64
Depósito de Materiais Para Construçaes
Pedra Branca Ltda.
•
• São Pardo

PEDRA BRANCA
INDUSTRI' A ellASILEIRA

Llas.se
Para distinguir: Imp-essos de uso do
requerente, cartões comerciais, papei:arta, envelopes, recibos, cheques, facarta, envelopes, recibos, cheques, faturas. duplicatas

Classe 32
Uma revista impressa

szo

Termo n.° 658.082. de 25-8-64
João Francisco Gonçaives Neto e
Victor Manuel Quintero Savogal
Guanabara

'

Nome comercial .

Termos na. 658.075 a 658.075 de
25-8.64
Hotel e Restauranre Miramar Ltda.
Ci.:anafais°
•

• Termo n.° 658.069, de 25-8-64
ftaltistria de õkos Vegetais Cidade de
Barridos S. A.
São Paulo

Indústria Brasileira

ila A511.1114

Classe 50
Para distinguir: Impressos era geral,
anúncios impreisos ações. apólices. bilhetes, bilrastes de sorteio, chequas cartõas comerciais e de visitas, duplicatas,
debêntures, envelopes. faturas, folhinhas,
letras de câmbio, notas fiscais, notas
promissórias, papéis de correspondência.
passagens, publicado e propaganda ern
geral, recibos
Termo n.° 658.070, de 25-8-64
iociadade Adminitradora e Locadora
Estadual Ltda.
Guanaisara

L.

Classe 41
Artigos da classe
Classe 42
Artigos da c'asse
Classe 44
Artigos da classe
Classe 50
Artigos da c'asse
• Termo n.° 658.079, de 25-8-61
Aços'Norman Limitada
Guanaçara

NORMAN
INDOSTRIA BRASILEIRA

• C l asse 33
Insígnia comercial
• Termo n.° 658.071 de 25-8-64
Estofados Simba Ltdta.
Rio de Jaaano

Classe 4J.
Móveis estofados asa geral .
Termo n.° 658.072. de 25-844
Estofados Sambá Leda.
Rio de Janeiro

Estofados
Simbá Ltda.
•

Nome comerstal
Termo n.° 658.073. de 25-8-64
indústri.p Talplastic Ltda
Zomércio
nerm,a -

IV Centenário

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aça
parcialmente trabalhado, aço pálio; aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze. em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho.
gusa can bruto ou parcialmente trabalhado. gusa temperado, gusa maleável.
4.'1-ninas de metal lata em Rilha, latão
em [adila. latão em chapas. latão em
veraalhões. ligas metálicas, limalhas
magnésio. manganês, metais não trabalhados ou parcia'.mente trabalhados, metais em massa, metais estampados
metais p ara solda. roguei. zinco
Termo n.' 658.080, de 25-8-64
João Francisco Gonçalves Netto e
Victor Manuel Quinteto Savogal
Guanabara

Camping Center
Jacarepaquá

Indústria Brasileira
Classe 18
Artigos da claise

Camping jourist
Jacarepaguá

Termo ri,°' 658.088, de 25-8-1964
Souza, Oliveira indústria S.ta.
• Pernambdco
•
a: a:
ma arra
varou
taarssaa
I' RETA
VERD
ratem

arame

-marac n
Lilás
Marrou
I11:12

firJV

Preto
Lilás
Verá a

INDUlarna 15,44$,Lti59

-

Classe 11
Biscoitos

Termo n.° 658.089, de 25 8-1961,
Irmãos Ferreira Dias Ltda.
São Paulo

Classe 33 .
Título

CIDADE DE BARRETOS
•n5C5

• Termo 658.081, de 25-8-61
João Francisco Gonçalves Netto e
Victor Manuel Quintana Sasvogal
Guanabara
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Classe 33
Título

Termo n.° 658.083, de 25-8-64
João Francisco Gonçalves Neto e
' Victor Manuel Quintero Savogal
Guanabara

Camping Center
do Brasil

Indústria Brasileira

Classe 33
•*Titulo'
Classe 2 . .
Para distinguir: Ácido fênico para fins
sanitários, adubos para agricultura e
horticultura, água de cal, quando de.
sinfetante, água de potassa para fins
sanitários, água oxigenada, alcali para
fins agrícolas e veterinários, bactericidas, bálsamos paraf ins veterinários.
capsulas medicinais para uso veterinário, cloreto de cal para desinfecção, citrato de rnagnésia, creosoto para de-,
sinfecção, desodorantes, embrocação para animais, exterminadores dep ragas
Classe 33
vegetais, goma em papel para matar
Titulo
moscas, inseticidas, loções medicamentos
Termo n.° 658.085, de 25-8-1964
para uso veterinário, medicamentos paIndústria de Calçados "Cláudia" Ltda. ra veterinária, mostarda para uso na
•
Guanabara.
veterinária, nicotina preparada para fina
hort1culas, nitrato de sódio para agiacultura, óleos para veterinária, papel
para fumegação, pastilhas para destruir
"C L A Un 1 Ao
insetos, pilulas para uso na veterinária.
pó inseticidas e para destruir pragas.
Classe 36..
pó para veterinária preparados para
Sapatos de senhoras •
destruir pulga e folhos, preparados para . esterilizar instrumentos cirúrgicos,,
ra° 658.086, de 25-8-1964
•
Calçados "Alcione" Ltda. preparados parad estruir largatas, preGuanabara
parados para destruir insetos, preparados preservativos de plantas, preparados para destruir vermes e herva má.
preparados químicos para destruir ani"ALCION
• , E"
.
mais daninhos, preparados ara destruir
e afugentar traças, preparados para
Class,
destruir ou imedir fungos na agricultuSapatos de homens c senhoras
ra, preparados para dar banhos em carneiros. prepaiados para o tratamento
Termo n.° 658.087, de 25-8-1964
de sementes, preservativos para flores
Metalúrgica Calçada Ltda.
naturais, prdutos bacterials para inoSão Paulo
culação no solo, remédios para o gado.
remédios para os carneiros, remédios •
di".74.4
tónicos usados na veterinária, sabão
para a veterinária e horticultura, aabão
desinfetante, sais para 5in3 agrícolai.
horticulas, veterinárias e sanitários, tor.,
•Indústria Brasileira
ta de semente de canhamo, sulfato ch
cobre para agricultura e horticultura.
••
• Classe 12
umguento para a veterinária, venenos
Botões, alfinetes, fechos corrediços e para insetos e vermes, vesicatórios para
dedal
• animais
Termo n.° 658.084, de 25-8-64
João Francisco Gonçalves Netto
Victor Manuel Quintero Savooal
,
Guanabara
•

Camping Tourist

• do Brasil

%marta-Tenra
Termo n.° 658.090, de 25-8-Sie1
Irmãos Ferreira Dias Ltda.

•

São Paulo

Lanneks t.te. tt.,intt.„ kuv‘ino

Hl)

vattett u

Térn3o n.° 658.047, de 25-8-1964
maiôs, mantas, manc1rião, manei .s. paletós, paias, penhoar, pulover, palermas. Cia. Brasileira de Feiras e Promoções
- migas, ponches, polainas, pijamas. pis.
Sociedade Anónima
•
Cuanabara
nhos, perneiras quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
Brasileira de Feiras
susteres, shorts. sungas, stolas ou slacks,
tales. toucas, turbantes, ternos, uni' formes e vestidos
e Promoções S/A.

Cia.

Termaa ns. 638.093 e 658.094, de
25-8-1964
Nilo Pereira da Silva
São Paulo

Indústria Brasileira
Qasse 2
lubstáncias e preparações gaunicas usa.

iam na agricultura, na horticul tura. na

veterinária e para fins çanitános, a
mbar: adubos, ácidos sanitários águas
desinfetantes e • para fins sanitários.
apanha-mosca e insetos (de goma e
papel ou papelão). álcalis. bactericidas.
beiraticidas, carrapaticidas. creau". cresoledina, creosoto, desodorantes. desinieantes. defumadores, exterminadores de
pragaa e hervas daninhas. esterilizian. Wa, embrocações para animais. eaxerkak farinhas deossos, "fertilizantes • lota
fetos, formicidas, fumigantes, fungicis
fim glicose para fins veterinários, guano. herbicidas. inseticidas. insetifugoa
lervicidas, microbicidas. medicamentos
para animais, aves e peixes. óleos de&iniciantes e veterinários, oetróleos taunários e desinfetantes. papel fumega.
tório, pós inseticidas, parasiticidas. fungicidas e desinfetantes, preparações e
produtos inseticidas, • fermicidas. destas
hiantes e veterinários, raticidas, remédios para fins veterinários. sabões veterinários e -desinfetantes. sais 'para ' fins
agrícolas. bortículas, sanitários e vete' , daários. sulfatos, superfosfatos. vacinas
para aves e animais, venenos contra
Insetos., animais e herva daninha"
Termo n•0 658.092, de 25-8-1964
Tintúraria Flora Ltda.
Guanabara

PUBLITAL

IIND. BRASILEIRA

Nome Comercial

"fé ara a. t 658.098, de ,25-8-1964
Lourival PaSsos
. Minas Gerais

Palitos Adelitos
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 28
Palitos

Classe 25 -Arvores de natal. bibelots, bolas para
enfeites de árvores de nata, cartas
geográficas, cartões postais, cartazes
displays, desenhos artísticos, desenaos
de calcomania para tecidos, estátuas,
estatuetas, estampas. gravuras, frutas .de
vidro, figuras de ornatos, festões, fotografias, frutas de louças, figuras para 'enfeitas bolos de' aniversários, batizados,
casamentos e óticas quaisquer .comeeno:
rações. gravuras. -imagens, letreiros. manequins, maquetas. obras artísticas. obras
de pintura, painéis e cartazes para decorações e para exposição, projetos,
mostruários de mercadorias diversas, e
para propagandas. suportes artísticos
para vitrines, estatuetas, para adornos
e -para fins artísticos e taboletas
Classe 32
Almanaques, .anuárias. álbuns impressos, cartazes. catálogos, jornais naconaus e estrangeiros, publicações impressas, revista. PropagRnda em rádio,
televisão. Jornais, programas radiofónicos, peças teatrais e cnematográficas
e revistas Impressas'
Termo n.o 658.095, de 25-8-1964
Nilo Pereira da Silva
São Paulo

Térnio n.° 658.099: de 25-8-1964
Tecidos Euclides Andrade S.A.
Minas Gerais

greciiar
Andústria Brasileira
Classe 23 ,
Para distinguir: Tecidos cai geral,' tecidos para confecções em geral. Pari
tapeçarias e para artigos de cama e
'mesa: Algodão. alpaca. cânhamo, cetim,
caroá, casemiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, jersey, linho, nylon,
paco-paco, percaline; sarai, rayon. seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impemeabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Térrno n.o 658.100, de 25-8-1964
Moinhos German! S.A.
Rio Grande do Sul
aro" ..""ca • •

/0.511

-
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,
doesta araruta, "arroz, atum, aveia, aveia, azeite, azeitonas, banha. bacalhau
batatas, balas, biscoitos, bombons, bolachas, baunilha, café em pó e em gráo
cataarlio, canela em pau e em pó, cacau
carnes, chá, caramelos, chocolates, coa
feitos, cravo, cereais, creme de leite
Cremes alimenticios, compotas, cangica
coalhadas, castanhas, cebola, condimentos para alimentos, colorantes, couriços
dendê, doces, doces de frutas, espinalre,
essências alimentares, empadas, ervilhas
enxovas, extrata de tomate, tarinhas ali.
mentidas, 4avas, fécula, flocos, tarelo, fermentos, feijão, figos, trios, frutas
sécas e naturais, cristalizadas, glicose,
goma de mascar, lagosta, gorduras, granulos, erva doce, erva mate, hortaliças, linatias. leite condensado e em pó,
legumes em conserva, lentilhas, linguia, louro, massas alimentícias, mariscos,
manteiga, margarina, marmelada, macarro. massa de tomate, mel, melado,
mate, massas para mingaus, molhos, moluscos, mostarda, mortadela, noz-moscada, nozes, paios, óleos comestíveis, ostras, ovas, pães, pralinés, pimenta, pós
pata pudim, picles; ,peixes. Presuntos,
patês e petit-pois, pastilhas, pizzas. pudins, queijos, rações balanceadas para
animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduíches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, suco de tomate e de
frutas, torradas, tapioca,- tâmaras, talharim. tremoços, tortas, tortas para a/imento de animais e aves, torrões., toucinhos e vinagre
Classe 42
Para distinguir: A g uardentes, aperitivos anis, bitter, brandy, conhaque, cervejas famas genebra, gin, kumel, licores nestas, punch, pimpermint, rhum.
sucos de frutas em álcool, vinhos, vermuth, , vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky
Termo n.o 658.103. de 25-8-1964
Protur Propaganda e .Turismo
Guanabara

Feira da Indtistria e Comércio .
da Zona Sul
Casses: 8, 13, 36, 40. e 48

Titulo

Classe 50
Lavagens e tinturaria em geral
Termo. a.° 658.091, de 25-8-1961 .
Indústria de`RoUpas Vogue Ltda.
• Rio Grande do Sul

PUBL1TAL

0
letagt
.

IGEffMANIJ
13114-";r4-4/

Classe 36
'ara - distinguir: Artigos de vestuários

t roupas feitas em- geral: Agasalhos
aventais. alparcatas. anáguas blusas,
botas. botinas. blusões. boinas, baba.
muros. bonés, capacetes. cartolas. caraPucas. casação. coletes, capas. clislea
cachecols. calçados. chapéus, pintos
sintas combinações. caminhos. calças
1e senhoras e de crianças. calções. calces. camisas, camisolas, camisetas.
macas. ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias. casacos. chinelos, dominós. tampes. fantasias, fardas para militares. tas.
kgiais -fral3es. galochas. gravatas. gorra* logos cls !ingeria. laqueias. laqués.
'uvas. ligas, lencos, mantõs, anelas,

Tênno n.' 658.096, de 25-8-1964
(Prorrogação)
Coõperativé Pabriek Van Melkproducten te Bedum
.
Holanda

SUL

industria Elrasoletta
•
Classe 41
Farinha de trigo

_

PRORROGAÇA0

,lEHUATRE VACHEY'

et`ra-,-.~1N,

Casse .41 a
Leite e latieltios

mrimeira Feira Nacional
dos,Municipios

Titulo- de Estabeledicento

Indústria Brasileira

Thin° n. o 658.104,- de 25-8-1964
P"rotur Propaganda e, Turismo Lida.
- Guanabara

Térinoa as. 658.101 e 658.102, de
•
25-8-1964
Lourival Passos
Minas Gerais

A

deliu

Indústria Brasileira

Casses. 8, 13, 36, 40 -e 48
Título
Tênnos, ns. 658.106 e 658.107, de
25-8-1964
Hausehild S.A.' Indústria e Corusca
R:o Grande do Sul

Indústria Brasileira

Classe '36
Agasalros feitos de peles naturais ou
Classe 41
artificiais, boinas: anáguas. aventais.
Pare distinguir alcachofras, aletria, alho. batas, babadores, blusas blusões, boiaspargos, açuear, alimentos paia ani- nas. bonés boleros. combinações: calmais, amido,. amendoirn—ameixas, amén- cados cachsrois,' . camisolas,, capacetes.
•

•
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capas, casacos, casacões. capotas, calças, calça-saias, chinelos, Cinteis, cintas.
camisas, camisetas, calções; cartolas,
coletes, corpinhos, ceroulas, cuecas, colarinhos, cueiros, chapéus, dolmans,
ccharpcs, estolas, tardamentos, gorros,
galochas, graVatasi guarda-pó% imper.
meáveis, jaquetas. lenços, leques, len.
çaria. ligas, librés, linaeries, mantas, paias. palatos. pantuSas, pijamas. Nig.
no,rs. punhos, peitos e .peitilhos para
tamisas, pclerines, polainai, ponches.
ve.rs. quanonos, aucp.s, regalos.
roLle ae chanibrc, roupas de brim para
.a trabalho. roupas te tas ra crianças
toupões de •anro. saias, sapatos, santialias.. &ondeias, shwts, slacks, s ingas,
sobrctusuciares, suspensórios &r
dos, trajes' ternos, toucas tillcurs turbantes, uniformes. uniformes para em.
gregadas, vestidos, xales'

Ia

maiôs, mantas, mandrião, manilha: a patetas, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
pcugas, ponches, polainas. pijamas, punhos, perneiras, quirnonos, regalos,
rola de chambre, roupão. sobretudos.
suateres, shorts, sungas. atolas ou slacks,
tuteia toucas. turbantes, ternos, uni.
aormes e vestidos
Classe 35
Couros e peles preparadas ou não, camurças, couros, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro carneiras, capas para
álbuns e para livros. embalagens de
couro, estojos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blo
cos. malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-niqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédcas, selins. sacos para viagem, %sacolas, saltos, solas e solados
tirantes para arreios e valises

Classe 35
Termo n.° 658,111. de 25-8-1964
Couros e peles preparadas ou não, ca•
murças, couros, vaquetas, pelicas c ar- Feirabras — Ga. Brasileira de Feiras
Exposições S.A.
tefatos dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
Guaanbar a
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
Feirabras Cia. Brasifetra
couro, estojos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blode Feiras e Exposições S/A
caa, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-níqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para via.
Nome Comercial
gana sacolas, saltos, solas e solados,
71. 0 FERINVB, de BE-R-V7FD
ramo
tirantes para arreloa e valises
Amin Jámil
Espirito Santo
Térmo n.° 658. 105, 'de 25-8-1964
Protur Propaganda e Turismo Lula.
Guanabara

Primeira Exposição
dos Municipios Brasileiros

e

Classe 36
Camisas, blusões, calças esportes,
abes,' roupas feitas, cuecas, camisetas,
meias, confecções em geral

Janeiro cie

Têrmu n.° 658.118, de 25-8-1964
Marcos Produtos Químicos Ltda.
Guanabara •

Marcos Produtos
Quimicos Ltda.
Nome Comercial
Termo n.° 658.119, de 25-8-1964
Melip
Cia.
Santa Catarina

Melip & Cia.

1965 43

MT1110 n.° 658.125, de 25-8-1964

Paulo Cezar Fernandes
São Paulo

Indústria Brr.tileira
Classe 29
Escovas comuns (não incluan 'is rias
clasta t, 6, 11, 17 e 48), csparaic:a.-cs e
vassouras
•
Témo n.° 658.126, de 25 8.1%,4
Arab!' José dos Santo% e Qta.vio La:t
Ga-ars:2nd filho
Guanabara

Nome Comercial
Térmo n.° 658 .120. de 25-8-1964
Pape Pesca Cs Cia. Ltda.
Santa Catarina

verte t-esca & Cia. Ltda:
Nome Come, Térmo n.o 658.12. 1, de 25-8-1964
Recontex Ltda.

Paraná

Xecantetz peava.

Indústria Brasileir a
Classe 32
Um eriodico
4

Tirmo n.° 658.127, de 25-8-1964 /
Irmattia de Arte fatos de Tecidos!
Imperial Ltda.
Minas Gerais . •

Nome Comercial
Termo iss 658.122, de 25-8-1961.
Sociedade de Abastecimento Geral
Bemara Ltda.
Santa Catarina

Classe. 36
Para distinguir: Artigos de vestuári
e roupas feitas em geral: Agasalho
" Classes: 8, 13,36, 40 e 48
•
aventais, alparcatas'. anáguas, blusa
Titulo
Termos n's. 658.113 a 658.115, de
botas, botinas, blusões, boinas, ba
25-8-1964
doutos, bonés, capacetes, cartolas, caí
Termo n.° 658.108, de 25-8-1964
S.A. Fábrica Colombo
puçaa, casação.. coletes, capas, chaie
e
Haluiehild S.A. IndústriaComércio
Guanabara
cachecols, calçados. chapéus, cmn
Rio Grande do Sul
cintas, combinações. carpinhos, calç
de senhoras e de criançai, calções, c
ças, camisas, camisolas. camiscta
cuecas, • ceroulas, colarinhos, cueiro
salas, casacos, chinelos, dominós, ech
pés, fantasias, fardas para militares, c
leglais, fraldas, galochas, gravatas, go
nas, jogos de litigaria, jaquetas, luxe
Nome Comercial
Casse 41
Classes: 32, 35 e 36
luvas, ligas, lenços, mantõs, mela
Substancias alimentícias e seus prepaInsígnia
maiôs, mantas, mandrião, manilhas,
Termo ra° 658.123, de 25-8-1964
rados. Ingredientes de alimentos.
Onivaldo Horne Ferreira e José Carlos lett% palas, penhoar, pulover, palatina
Essências
alimentícias
Termos as. 658.109 e 658.110, de
paugas, ponches. aplainas, pijamas, pu4
Bassi
Classe 42
25-8-1964
nhos, perneiras, qulmonos. regalo
Housshild S.A. Indústria e Comerei° Bebidas alcoólicas e fermentadas, não
robe de chambre, roupão, sobretudo'
incluídas na classe 3
. Rio Grande do Sul
•
suspensórios, saldas de banho, sandália
Classe 43
sueteres, shorts, sungas, stolas ou *clã
Refrescos e águas naturais e artificiais,
tuler. • toucas, turbantes, ternos, ti
usadas como bebidas, não incluidas
"de
formes e vestidos
.
n
na classe 3 .
•

ece~
indústria Brasileira

Termo n. o 658.116, de 25-8-1964
Alsilab — Representções Ltda,
Santa Catarina

ACSILAIr

indústria Brasilei ra,

Têrmos na, 658.132 a 658.134, clj

Classe 8
Um aparelro para evitar a 'sobrecarga
do combustível nos carburadores e um
aparelho economisados de gasolina

25-8-1964
Murakami — Agro Comercial e
Ifflateistrial S.A.
São Paulo

Classe 36
Termo a.° 658.124, de 25-8-1964
Para distinguir: Migas de vestuário+
Datamec S.A. — Organização e
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Serviços Mecanizados
aventais, alparcatas. anáguas, blusas,
• Gnanabaza
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
Nome Comercial
doutos, bonés. capacetes, cartolas. cara.
puças, casação, coletes, capas. chalea
Termo n.° 658.117, ele 25-8-1964
cachecols, calçados. chapéus. cintos
cintas, combinações. carpinhos, calças, Comanhia Brasileira de Super-Mercados
Guanabara ,
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos. dominós, acha-rA/1W
Classe 17
uas. fantasias, fardas para militares, coMaquinai' e instalações para' escritórios
legiais, fraldas.' galochas, gravatas, gordeaenho, não incluidoe nas
roa, logos de 'Ingeris, la queias, buitikál*ases 36 e 40
Nome Comertial •
1
luvas, ligas, lenços, mantõs, melas,

'Nepresentações Ltdt

iCompanhia Brasileirí
uDer- IVIAtcados
de S-"---

Indústria Bra'aileira

-

NUMMI
IND. BRASILEma
Classe 19
Ave e ovos em geral, Inclusive fisi
bicho da seda, animais vivos, bovino
eriolar, caprinos, galináceos e • suíno
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargati
açúcar, alimentos paar animais. anald
amêndoas, ameixas, amendoim, ara
arma, atum, aveia, avelãs. azeite. ase
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•

tonas. banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha
café em pó e em grão. camarão, canela
tpeilos, rações balanceadas para ant.
em pau e em pó. cacau, carnes. cl- á
caramelos, chocolates. confeitos, cravo
cereais. cominho. creme de leite. cremes
alimentícios croquetes, compotas. can.
gica, 'coalhada, castanha, cebola, condi
mentos para alimentos. colorantes
chouriços, -dendê, doces. doces de fru
tas, espinafre. essências alimentares, em
padas, ervilhas, enitovas, extrato de to
mate, larinhas alirnenticias, lavas, fé
cuias, flocos, farelo, fermentos. feijão
figos, frios, frutas secas naturais e cristalizadas; gricose, gana de mascar. gor
.duras. grânulos. grão de bico, gelatina
. goiabada, geléias, herva doce. herva
; mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite
hondensado, leite an pó, legumes em,
cOnserva, lentilhas. linguiça, louro, mas
ias alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado. mate, mas
ias para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, aoRa; óleos comestíveis, ostras, otras.
pães piaos, prlinés pimenta, pós para
pudins. pickles. peixes, presuntos, patês, petit-pois. pstilhas, pizzas, pudins,
uilos, rações balanceadas para animais, requeijões, • sai.' saga, sardinhas.
sanduiches, salsichaS, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rirá, tremoços. tortas, tortas para ali
t mento de animais e aves, torrões. •
toucinho 'e vinagre Classe 45
dementes e mudas para a agricultura, a
horticultura e a floricultura; flores
,
naturais

,

,

,

•

q

Termos as. 658.128 a 658.131-, de
.
25-8-1964
Murakami — Agro Comercial a
In - - a! S.A.

•i oaí

(beça() II!)

a

'Rum ns-

suar: máquinas e moinhos --pára forra658-139 e 653.140, de
&
gens, máquinas toscadoras, ordenado25-8-1964
ces mecânicos. raladores mecSiatcos, ro- • Indústria e Comércio de Máquinas e
los compressores para a agricultura,
Utensilios Domésticos Ludirs Ltda,
sachadeiras, semeadeiras, secadeiras,
São Paulo
secadores de terra, tosadores de grr
tratores agrícolas, váls alas pai
L U
I , Dr
máquinas , agrícolas
lndilstria BrAsileira
Classe 19
Aves e ovos, animais vivos, caprinos e
•
suaaas
Classe 6
,Máquinas de costura, máquinas de lavar
Classe 41
.-11ca chofras. aletria, alho. aspargos rouas, máquinas' de lavar pratos e taaçúcar, alimentos paar animais amido lheres, máquinas de secar roupas, máquinas de assar roupas .
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz. atuns, avela, avelãs, azeite. azei.
Clasae 8
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas Aparelhos aleiro domésticos, á saber:
biscoitos, bombons. bolachas, baunilha Aspiradores de pó, acendedores elétricafé em pó e em grão, camarão, canela cos, balanças, barbeadores elétricos, ba.,
em pau e em pó, cacau, carnes chá. tedeiras, enceradeiras, ferros, elétricos
caramelos,, chocolates, confeitos.' cravo
cereais, cominho, creme de leite, arames de passar, Fogões, fonógrafos
liquidificadores,' panelas de pressão,
anmenticios croquetes, compotas. canrádios e televisores
gica, coalhada, castanha, cebola. côndlmentos para alimentos, colorantes,
658.141, de 25-8-1964
Termo
chouriços, dendê, doces, doces de frutas. espinafre, essências alimentares, em. Indústria e Comércio de Máquinas e
Utensílios Domésticos Ludim Ltda,
Padas. ervilhas, enatavas, extrato da toSão Paulo
mate, farinhas alimentícias, favas, fé
cuias,. flocos, farelo. fermentos, feijão
figos, frios, frutas sêcas naturais e cris- ( 4303TRIA Z WYERCIO D3 MLUNI3A3
talizadas; gricose, goma de mascar. gor4 UTE/Milan DOME3Tr003 LUDIACLIDa
dLras, grânulos, grão de bico, gelatina,
•
goiabada, geléias, herva doce, herva
Nome Comercial
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes cai
Termo n. 658.142, de 25-8-1964
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
Estúdio Gráfico Alugraf Ltda.
sai alimentícias,' mariscos, manteiga,
São Paulo
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada, ao•
zes; óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães, piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, pa01,›
tês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
mata, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
-.
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlaradas, sorvetes'.1 sucos de tomates e de
L/b.
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,
."
rins, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Classe 33
Classe 45
•
Serviços gráficos em geral
Plantas, sementes e mudas pára agriTermo IV 658.143, de 253-1964
cultura e horticultura, Sloricultura c
Decides Morandi
- flores naturais
São Paulo Têrtnoa as. 658.135 a 658.137, de
L . E. —
25-8-1961
N AcfES
r
Estúdio Gráfico Alugraf Ltds
São Paulo
Classe 42
Comércio de bebidas alcoólicas em geral
ALUGRAF

,

-"

.

o

‘S9.‘

Inddstria Brasileira

Janeiro de 1965

Termos ns.' 658.146 e 658.147, de
25-8-1964
M. M, Alves
Rondônia

Drogaria do'Povo
Classes: 2, 3 'e 48
Insígnia Comercial
Classes: 2, 3 e 48
" Titulo de Estabelecimento

.

Termo n.9 658.148, de 25-8-1964
Auto Elétrica Arrepiado Ltda.
• . Guanabara
-

Indústria Brasileira
Classe 8
Instrumentos de precisão, instrumentos
científicos, aparelhos de didáticos, acessórios de aparelhos elétricos, válvulas,
lâmpadas, tomadas, fios e . máquinas
falantes

.

Têrmo 11 ° 658.149, de25-8-1964
Distribuidora Alcântara Ltda.
'Rio de Janeiro
•

DISTRIBUIDORA
•ALCÂNTARA LTDA.
Nome co„iLLai
o

Termo n. 658.151, de 25-8-1964
Maternidade Arnaldo de Moraes S.A
Guanabara
, Cesci'delSeillid *Pdgeinidede '
...-11
ARNALDO DE*ORAES
="1 n •
—711129

- Classe 33
Classe 7
, Titulo de Estabelecimento
Máquinas e utensiliós para serem usados exclusivamente 'na agricultura e
Termo n.° 658.152, da 25-8-1964
horticultura a saber: arados, abridores
Engenharia e Construções Atlas Ltda
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me'
Rio de Janeiro
cânicos e empilhadores combinados,
arrancadores meCânicos para agriculTermo n.° 658.144, de 25-8-1964
tura, batedeiras para cereais, bombas
Vicentina Urti
paar adubar, ceifadeiras, carpideiras.
C/asse 25
Guanabara
canados para arroz, charruas para agrlChapas de alumínio gravadas para
debulhadores.
' cultura. . cultivadores,
impressão
PRORROGACÃO
destocadores. destntegradores,. esmaya'
Classe 32
dores para a agricultura, escarrificado
Para
distinguir:
Almanaques,
agendas,
res, enchovadeiras, facas para máquinas agricolaí, furadeiras. gadanhos, anuários, albtms impressos, boletins, cagarras para - arado, grades de discos tá/ogas, edições impressas, folhetos, jorou dentes, máquinas batedeiras para nais, livros, ublicações, revistas, orgãos
agricultura, máquinas inseticidas, má- de publicidade em geral, programas raindústria
quinas vaporizadoras. máquinas de d.ofonicos e rádio-televisionados, eças
mungir, máquinas niveladoras de terra, teatral , e cinematográficas, • programa,
Classe 4
Nome Comerciai circenses
.
máquinas perfuradoras para a agriculEstopa em bruto ou parcialmente
Classe' 50
tura. máquinas de plantar, motocharTermo n.° 658.153, de 25-8-1964
preparada
Impressos em geral
ruas, máquinas regadeiras. máquinas de
• In,dstrias Químicas Tacema Ltda. .
roçar, de semeai, para sulfatar, de
Termo 13. 653.145, de 25-8-1964
Guanabara
torquir, de 'triturar, de esfarelar, terra, . Tèrmo n.° 658.138. de' 25-8-1964
Sociedade Limitada de Representações
•
Estúdio
Gráfico
Alugraf
Ltda.
para irrigação, para matar formigas e
Atlas
• São Paulo
outros insetos, para burrifar e pulveriGila naba ri
zar desinfetantes, para adubar para
.tSTUDIO GRÁFICO
agitar e espalhai palha, .para comer
INDÜS'I'RIA BRASILEIRA
algodão. para colher cereais, máquinas
ALUGRAF LTPA.
amassadoras ara fina agrícolas. Crt
egom árvores, para espalhar. para caClasse 35
Classe 46':
pifiltar, máquinas combinadas oara seCouro e seus artefatos
Nome Comercial
Artigos da classe
mear e caltivar, de desbanar, ara eis•

REPRESE T

-

ENGENHARIA

E CONSTRUÇÕES

Brasileira

'

ATLAS LTDA.
'

9

TACEMA

p

p

'

•

-

I
....

bauarta-teira 6
Termos no. 658.154 e 658.155, de
25-8-1961
lutiaçu Acumuladores Elétricos Ltda.
Rio de Janeiro

iNDOSTRIA BRASILE/11A
Classe 8
Artigos da classe
Classe 21
Artigos da classe
Termos ns. 658.156 e 658.157, de
25-8-1964
Sagres Imobiliária Ltda.
Rio de Janeiro

Matai
•ttiDOIMITA. 13RASILII1RA
Classe 50
Artigos da classe •
Classe 50
Artigos da classe
Termo n.* 658.158, de 25-8-1964
amam Distribuld arocaN b....
DInama Distribuiora Nacional de
Madeiras Ltda.
Guanabara

Itradr=1111.1reallitill
Classe 4

eçact III)

LEARIO ONC)AL

retas, matrizes; navalhas; puas, pás, pregos, parafusos, picões, porta-gêlo; poseiras, porta-pão. porta-joias, paliteiros
panelas roldanas, ralos para pias, rebites, regadores; serviços de chá e café,
serras, serrotes, sachos secarrolhas; te.
acuras, talheres, talhadelras, torquezes,
tenazes, travadeiras, telas de arame, toai-tiras, trincos, tubos para encanamento,
crilhos paaa portas de correr, taças
travessas. 'turibulos; vasos, vasilhames,
vens umas
.
Termo n., 658.160, de 25-8-1964
A. Garrido
Sabia

Termo n.° 658.166, de 25-8-1964
Armarinho Granato Ltda.
• Minas Gerais

Armarinho
Granato Ltda,
Classes: 12, 23, 36, 373e 38
Titulo de Estabelecimento
am..4

Têrmo a.° 658.167, de 25-8-1961
Usina União e Indústria S.A.
Pernambuco

PRORROGAÇÃO

Janeiro

de

li
1965

Termo a.* 658.170, de 25-8.144
ta)-oratório Bordesiva Ltda.
Guanabara

•

PRORROGAÇÃO

BORDESINA
Indústria Brasileira'
Classe 3
Substánclas quimicas, vacinas, blook
tunas preparados e preparações g
serem usados na medicina e farm
Têm° rs.° 658.171, de 25 - 8 - 1964
Indstria de Fumos e Cigarros Wiidaç
Finamore
Minas Gerais

•
Classe 41
Café em grão, torrado e moldo

*PRORROGAÇÃO

OUILOMBO

Termo n.° 658.161, de 25-8-1964
Proclutos Químicos e Farmacêuticos
mede! S.A.
Guanabara

Produtos Químicos
.‘e Farmacêuticos Riedel S. 4,
Nome Comercial
Térmo n.° 658.162, de 25-8-1964
Esteárica Campineira Ltda.
São Paulo

'11

.Indústria Brasileira: . •
Classe 4_4
Acendedores de cigarros e charutc4
aromanzadores para fumantes; NAS
Aset======zaas.
para fumo, tabaco e rapé, boquilhil
cigarros e chorutos, cachimbos, dg
Classe 41
rilhas, cinzeiros; filtros para pite
Açúcar
fosforeirasa fumo manufaturada ou
faqueiros; palha para cigarros. piteira,
Têrmo n.o 658.168, de 25-8-1964
Protur — Propaganda e Turismo S.A • ponteiras de cachimbos, porta-chatutõ
porta-cigarros
Guanabara
Termo n. 5 658.172, de 25-8-1964
Quiralofarma Ltda.
São Paulo

Esteáricá Canipinèira
PRORROGAÇÃO

INDUSTRIA BRASILEIRA

Artigos da classe
Termo n.° 658.159, de 25-6-1904
Paulo Malta Imortadora S.A.
Guanabara

Classe 11
Ferragens, rerramentas de téala espécie,
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, armações & metal, abridores de latas,
arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, baldes,. bombonieres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides,
chaves; cremones, chaves 'de parafusos,
conexões para encanamento, colunas,
caixas de metal para portões, canos de
metal, chaves de fenda. chaves inglesa,
cabeções, canecas, copos, cachepota,
centros de mesa, coqueteleiraa, caixas
para acondicionamento de alimentos,
calderões, caçarolas, chaleiras. cafeteiras. 'conchas, condores; distintivos, do
bradiças; enxadas, enxadões, esieras.
engt,tes, esguichos, enfeites para arreios.
•sa 'bo.s esferas para arreios, •esaomaleiras: fórmões, foices, ferro p3 -,a cortar
ca aioi, ferrolhos, facas., facões.
,luras, farrci. 'coram" si carvão, le,,Ielras.
funis, fôrmas para doces, freios oara
estradas de ferro, frigideiras: ganchos
a &lias, garfos. ,ganhos para quero.
gonzos para. earruagena:. insigntas: n1• ans, lâminas licoreiros, latas de lixo:
'arras: machadinhas, moias para Aort4
rolas para venezianas martelos, mar-

Classe 46
Velas, sabão e detergentes
Termo n.9 658.164, de 25-8-1964
Benjamin Fontes Ramiz Wright
Guanabara
•

"FALANDO A VERDADE"
Classe 32
Almanaques, aruários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais nadoanis e estrangeiros, publicações impressas, revista. Propaganda cai rádio.
televisão, jornais, programas radiofónicos, peças teatrais e c.nematoaráficas
e revistas impressas
Termo ia° 658.165, de 25-8-1964
Passamaria Universal Ltda.
•
Minas Gerais

Universal
Classe 12
Para distinguir: artigos de inets1 comum,
alfinetes, agulhas, agulhas para crochê e tricô, canutilhos, -colchetes, dedais,
fitas métricas, fivelas, fechos correcilços, garras, grifas de' metal par enfeites de vestidos, ilhoses, lantejoulas,
missangas, presilhas, passadores

AMINO - (ORTISOk
Classe 33
Insígnia

Indústria Brasileira,

Termo n.o 658.169, de 25-8-1964
Fabrica de Móveis e Decorações
Otacar Ltda.
- Guaanbara

Classe 3
Um produto farmacêutico Indicado rei
terapêutica substitutiva na insuficiência
suprarenal
Termo n.° 658.173, de 25-8-1964'`.
Laboratório Roma Ltda,
Guariabara
Guanabara

Classe 40
Para distinguir: Móveis em gerai, de
'PRORROGAÇÃO),
metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou não, inclusive móveis para
escritórios; armários para banheiros e
f.
para roupas usadas, almofadas, acol"
•
choados para móveis, bancos, balcões,
indástria Brasileira'
banquetas, bandejas domiciliares, ber, ")
•
ços, biombos, cadeiras, carrinhos para
chá e café, conjuntos para dormitórios,
Classe 3 1,•
conjuntos para salad e jantar e sala de URI produto farmacêutico Indicado tr."
balanço, caixa de rádios, colchões, col- tratamento das infecções determinada"'
chões de molas, dispensas, divisões, dl- or gemem sensiveis a .sulíciterapia".
visitas, conjuntos para terraços, jardim
Termo
658.174, de 25-8-196 41 "1
e praia, conjuntos de armários e gaboiLaboratório Bordesina Ltda. "11
netas para copa e casinha, camas, ca•f.:
Guanabara
bides, cadeiras giratórias, -cadeiras de
if},1
vans, discotecas de madeira, espregui,
1(f
çadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas. mesinhas. mesinhas
PRORROGAÇAO. • t ,•14.
para rádio e televisão. mesinhas para
1}.141
máquinas de escrever, móveis para fonógrafos, para, rádios e para televisão
molduras para quadros, porta-retratos i
poltronas-camas, prateleiras, porta-cba
Classe 3
péus, sofás
MU° de Estabelecimento

SULFISON

Laboratório Bordes:Int
,

: DIAR.I0

Quarta-feirà 6
Termo n . ° 658.175, de 25-5-196J
Sapataria Lunar Ltda.
Guanabara

Termo n.a 658.180, de 25-8-1964
•
José Liberava Vieira
Minas Gerais

Indústria Brasileitsa"

Classe 36
Calçados em geral para homens,
senhoras e crianças
,•
(e,'

,

Termo n. 9. 658.178, de 25-8-1961
Elias Abu Alia
Guanabara

OFICIAL '. (Seção III)

Classe 42
Aguardente
Tknio n.o 653.181, de 25-8-1964
José Liberato Vieira
•
Minas Gerais

~hem.
Classe 42 • •
.
Aguardente
Termo n. 9 658.182, de 25-8-1964 .
Divinal Distribuidora de Vidros
Nacional Ltda. •
Minas Gerais

amenoim, de amendoaa, , de ' nossa, de
castanha e de frutas, secas cobertoa com
chocolates, doces gelados,- frutas secas,
passadas e cristalizadas, geleia., °ama
de mascar, pralines, • pastilhas, puxapuxa, pirulitos, pudins, panetones, sor.
vetes, torrões, torradas
Termo n, 0 658.186. de 25-8-1464
Feira dos Azulejos Ltda.
• Minas Gerais
•

•

FEIRA DOS AZULEJ05,
LIMITADA,. .
Nome Comercial •
Termo n.* 638 ..183, de 25-8-1964
José Sérvulo de Magalhães Gomes
.
Minas Gerais
•

Comisatiria Açucareiro

Classe 41
Para distinguir: Balas, bombons, bom.
bocados, biscoitos, - bolacha .g. " bolos, bolos gelados, balai de mascar, caramelos. crocolates, cacáu,' confeitos, crocantes, drops, doces 'de leite. siniprea e
- Classes: 35, 36e 37
compostos, doces •Ide frutas em conserClasse 14
•
Tituld, de Estabelecimento
vas, preparadas em massas, miá calda,
Vidros em geral. Vidros de segurança em compotas e em geleias, doces gelaTermo n.° 658.177, de 25-8-1961
planos e curvos
dos, doces de amendoas, de -amendoim.
Companhia Siderúrgica da Guanabara
de nozes, de castanha e de frutas seTermo n.° 658.183, de 25-8-1964
• • (Cosigua)
Empresa de Transportes São Geraldo cas cobertos com chocolates, frutas se,
Guanabara
cas, passadas . e cristalizadas: geleias.
Limitada .
•
goma de mascar, pralines; pastilhas, puxa-puxa, pirulitos, pudins, panetones
pipocas, ssorvetes, torrões, torradas
Empraza de Transportes

São Gera-Ido
.
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce. aço para tipos. 'aço fundido. aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
tefinacks, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
arciairnente preparado. cimento °tecobalto, bruto ou parcialnaente
alhado, couraças, estanho.butito ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado. gusa temperado, gusa maleável,
Liminas de metal, lata em fé/ha. latão
„ em fõlha, latão em chapas, latão- . em
•ergalhões, ligas metálicas, lImalhas.
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados
metais para solda. níquel. zinco

Minas Gerais

Classe 33
Nome Comercial
• Termo n- 9 658.184, de 25-8-1964
Recapagem Santa Cruz Ltda.
Minas Gerais
–.

Recapagem
Santa Cruz Ltda..

Llim

Nome Comercial
Termo a.° 658.185, de 25-8-1964'
•Feira do Construtor Ltda. .
Minas Gerais
PEIRA

Tênues n.9' 658.178, de 25-8-1964
r
Companhia Siderúrgica da Guanabara
(Cosigua)
Guanabara

Comp-anhia Siderurgica

DO CONSTRUTOR'

LIMITADA
Nome Comercial

• Termo a.0 658.187, de 25-8-1964
José *Sérvulo de Magalhães Gomes
- Minas Gerais

Cla Guanabara (tOSIGUA)
* Nome Comercial
• Termo n.° 658.179, de 25-8-1964
Cortume Canta Gallo S . A.
São Paulo

PRORROGAÇÃQ

tortume Canta Gallo S. A.
"N ome Conaeicial •

Termo n.° 658.189, de 25-8-1964
Januária Laurindo Camela°
•

Comiseírio Açucarou.°

Meio Dia
Classe 32..
Para distinguir: Jornais, revistas e pu,
blicações em gera, albuns programas
radiofônicos, peças teatrais e t.inemato.
gráficas, a saber: albuns, tomais. publicações em geral: programas radiofer
nicos, programas televisionandos, peças
teatrais e cinematográficas. -avistas
Termo n. 9 658.190. d: 25-8-1964
Januária Laurindo Carneiro
- Minas ' Gerais •

Meio Dia EsportivZ

JaneFro de 1965
.av.:ões, amortecedores, alavas
da can.bio, barcos, breques, bicicleta
carrinhos de mão e- ,carretas, camtnr-

nets" carros ambulastes, -camlobEK,

carros, cetros-tanques,' carros-irriga&
rei, carroças, carrocerlas, chassis,
paia circulares para velculos, cubos d
veiculas, direção, estribos, engates par
carros, eixos, freios, guidão, locorno
Iras, lanchas, motociclos, motocarga
moto furgões, manivelas, navios, on
bus, para-choques, para-lamas, par,
brisas, pedais, rodas, raios para
tas, reboques, radiadores para veiculo
selins, triciclos, tirantes para veiculovagões, velocipedes, varetas de cocam
le do afogador, e acelerador, tróleis, tro
varas de carros, toletes para.
carros
Classe 11
Para distinguir ferragens e •rranientas
Alicates, alavancas, arruelas, arrebite:.
argolas, aldravei,- armações de meta
abridores de latas, arame, aparelros d.
chã e café, assadeiras, açucareiros, .apa
relhos 'para lavatórios, arandelas', ares
tas, aros, almofadrises, amoladorea
amoladores de ferramentas, alças paia
ancinhos,. brocas, bigornas, baixelas
bandejas,.' bacias, rnombonieres balde
borboletas, baterias, bases de metal' bra.
çadeiras; bules, bisagra, buchas, bainh.1
para' .cass baterias de cosinha, colina.
res . de. pedreiros, cadeados correntes ca.
bides, chaves . de parafusos, cOnexõei
para encanamentos caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves 'de ten.
da, chaves inglesas, cabeções, ,canecai,
copos, cachepots centro de mesa co
gueteleiras, caixas para condimento da
alimentos, cadeados, caldeirões, caçara,
las, chaleiras, cafeteiras conchas ccia'..
dores, cúscuseiros, Cabides de
aabos; caixas de feiro, cgruzttas ciarva¡'
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chavenas, cremones, cadiaros crivos, chaa.
fradores, cassinetes. cabos, chaves cha.
y es para porcas circulares chaves barq uimétrica.' correntes, para chaves, col.
eretas, chav:s para porcas, distintiVos.

dobradiças, descat.ço, para talheres, pratos e copos, enxadas. esferas, engates,
enfeites dt metal. estribos, espátulas
estojos • de metal para carimbos, eixos
expandidor para tubos, estruturas metaescarradeiras, espremedores, espu.
madeiras, f armões. foices, cerro pari

cortar capim, I! erolhos, facas, facõas
fechaduras, Irureiras. funis. fôrmas para
doces, bolos, empatiaa e pudins. UNS
fivela, furadores. fetramentas cortante,
ou perturantes para marceneiros. ',cebo:
de metal, ferraduras, forminhas, fita:
de avo, ganchos, guarnições de metal
ga r fos, ganchos para' quadros, grampo'

para emendas de cor: elos, :grades par<
fogões e geladeiras. grelhas, galheteiro.
gonzos, grosas, garrafas. ilhoses. joe
Clasae 32
lhos, jarros limas' T iam:nas licoreiro
Almanacuies, anuários, álbuns impres- latas, lu .n., a.sa linguetas, leiteiràs. macho
sos, cartazes, catálogos, jornais nu:b- dinhas, molas para, portas. ,aartelo
uis e estrangeiros, publicacbes impres- marretas, matrizes, marmitas, maaaneta

sas, revista.' Propaganda, em rádio
televisão, jornais, programas' radiOfõnicos, peças teatrais e c nematográficas
e revistas impressas

mossas, machetes, mantegueiras malho
navalhas, nipes. » néas, pás, picareta
pregos, ponteiros, para fusos porca

pratos, porta-gelo, pos:iras, porta..pã<

porta-jóias, paliteiros; panelas. puxado
Termos as. 658.191 a 658 . .194, de rep , placas, pregadores, porta-esponja.
25-8-1964
peneirás.• pinos, plainas perfuradeira
Artefatos de Aço S.A. — Indústria e pires pinças,
panelões, porta-copos

Comércio
garraio, passadores, de roupa, près
Minas Gerais
.lhas, a-astelos roldanas. ralosa,regadorc
.
Classe 41
rebites, reduções, recipientes !de 'meta
Para distinguir: Balas, bombons, bom
rodizios„. roscas de. aço inoxidável". n aa
biscoitos bolachas, bolos, bo
bocados,
.. .
gistros. :cie' aço inoxidável .registo
los gelados, balas de mascar, caramelos.
• serras, serrotes, sifões, saleiros, sacáriri
chocolates, cacau, confeitos, crocantes
torquezas, trilhos tubos • sutath
irops, doces de leite simples e campos.
.çôes„ ,ampões,. travadeiras telas.'
. *os. doces de frutas em , conservas. perClasse 2Í,
arame,. trincos, ta ça s, .. travessas tesod
p aradas em massas, .emcalda, em comVeiculos e suas partes Integrantes,
trancas. carnelas, talheres. -talliatleir,
I pateai, a , em geleias, .doces, doces de s aber: aros, 'itctom6veis,• auto-cami- Limpas para panelas e caldeirões, te.
_

Dl4R:0 OFICIA .1-1 :($ eção At)

Quarta-feira 6
sinas, tachos, trans d,r cosinha, torradeiras, oriniSis, vasos, vasilhames vergas, mandril de expansão, freza de
tarar, guia de freza de chanfrar,
ventosas, maletas,, baus para sacos de
viagem, para pastas. balmases. cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites. fecho para pastas e para
malas, passadores de correias. ponteiras, prendedores de papel, suportes
ussniquetes e tubos de expansão

Termo n.° 658.195, de 25-8-1964
COTIC — Consultores' Técnicos de
Indústria c C-ornér cio Lida .
Guanabara

Termo ri .° 658.199, de 25-8-191
Casa de Papéis Rio-Lisboa Lteisld
„
Guanabara

COM - Consultores Técnicos
de Indústria e Comércio Lida.

RIO-LISBOA

n
Nome Comercial

Classe 38
Pael e seus artefatos

Classe 7
Máquinas e utensilios para serem usados exclusivamente na agricultura e
"horticultura e saber: arados, abridores
de sulcos, ,adubadeiras, ancinhos Ince:micos e empilhadores combinados,
arrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para cereais, bombas
paar adubar, ceifadeiras, carpideiras,
ceifados para arroz, charruas para agricultura. cultivadores, debulhadores,
deatocadores, desentegradores. esmagadures para a agricultura. escarrificado
TU, enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas, furadeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
Od dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura, máquinas de •plantar, motocharruas, máquinas regadeiras, maquinas de
roçar, de semear. para . sulfatar. de
torquir, de triturar, de esfarelar. terra,
para irrigação, para matar torenigas e
outros insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha; -para comer
elpodaii, para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agrícolas, de

Termo n.0 658.196, de 25-8 1964
C1MIL — Comércio e Indústria de
Móveis Ipê Ltda.
Rio de janeiro

Térmos as. 658.200 e 658.201, de
25-84961
Christovão Fernandes Ferragens e
Metia S.A.
Guanabara

cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para sarara; e cultivar, de desbanar, para euMar, máquinas e moinhos para forragens. máquinas toscadoras, ordenadores mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeadelms, secadeiras,
secadores de terra, tosadores de grama, tratores agricolas, válvulas para
máquinas agricolas .
Classe 6
Para distinguir: Abanadores de cereais,
máquinas para indústria de tecidos,
acendedores para máquinas de explosão,
máquinas de acionamento de bombas,
máquinas para adegas, máquinas para
Indústria de couros e corturnes, aduelas, máquinas para afiar ferramentas,
máquinas agitadoras, bombas dágua,
máquinas de ajustar, alargadorcs, alavancas, rolos compressores, batedores
de automáticos de algodão, tin
o bas hidráulicas, centrifugas, rotativ de deslocamento e a pistão, máq nas para
descaroçar, pisadores de akodão, maquinas trituradoras, purificadoras, transformadoras, elevadoras, para serrar
amassadeiras, dcscascadoras, distribuidoras, misturadoras, limadoras para
aplainar, para torcer, batedeiras, máquinas para cortar e serrhr, para arquear, ara arrolhar, descascadoras, catadoras, brunidoras, erfuradoras, máquinas ara tecelagem, para burilar, para
branquear, separadoras, secadoras, de
costura, de bordar, batedeiras, bensfipressores, debulhadores, desnatadeiras,
cíadoras, torradores de cereais, commoinhos, desintegradoras, separadores,
entalhadeiras,. perfuradoras, expremedo.
ras, para filtrar, de ixezar retificadoras,
prensas para algodão, alimentadores
clarificantes, máquinas para construção
de 'estradas, máquinas de traçar, prensa s r ara alisar , alternadores, etc.

,

PRORROGAÇÃO

Classe 5
Metais não trabalhados ou arcialnwste
trabalrados
Classe 40
Classe 11
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira. estofados eu não, inclu- Açucareiros, de metal, ancinhos. etc.
sive móveis ara escritórios: Armários,
Termo n.s 658.201, de 25.4-1964
armários para banheiro e para roupas
Editóra Brasil América Ltda.
usadas, akao sadas, acolchoados para
Guanabara
móveis, bancos. balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, carrrinhos para chá i café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar' e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia.
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
Classe 32
conjuntos de armários e gabinetes para
Revistas, etc.
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
Termo n,° 658.203, de 24961
dispensas, divisões, divans, discotecas.
Instituto Biochimico S.A Paulo
Proença
de madeira, esprcssuiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
rauanabara
mesinhas, mesinhas para rádio e televl•
são, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-ehaOu& soiá.s, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Ténia° n.o 658.197, de 25-84964
Agua Sanitária Super Globo Ltda.
Guanabara

\

•

leg .LEACr

Classe 3
Avitaminoses, etc.
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Classe 16
Agua sanitária
Termo n.s 658.198, de 25-8-1961
Rádio jsrnal Brasil Central S. k.
.
Goiájs
PRORROGAÇÃO
Wil...4eutolt~tr"

Radio Brasil Central
R. 1(5 ).
Classes: 32 e 33
Titulo

mir

/e g "maquilage3 depilarias, deaóelas
sdniag .re arpiãtico, pó de arras-fontes,
e talco pefumado ou tão, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar dias e olhos, carmim pare,
o rosto e para os lábios; sabão e creme
parà barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentlfriclos em pl.
pasta ou liquido; sais peránnadoe para
banhos, pentes, vaporizadores cie park.
me; escovas para (Rates, cabeloe, unhas
e cilioe, rum de louro, saquinho pulomacio, preparados em pó, pasta, bqu17
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedolea
cuticular; glicerina perfumada para as
cabelos e preparados para dsccolo.rir unhas, anos e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Tèrzno n.o 658.205, de 25-849M
Organização Comercial Garbo ttorl.
Pernambuco

Organização tOn
—firCiát
Garglic0
Nome Comercial
Termo a.' 658.208, de 25-8-1964
(Prorrogação).
Sicaseaaeh industrial -Sim' Poodutaa
Alimentícios Ltda
São Paulo

Liasse
Frase de propaganda
Timo n.° 658.207, de 25-8-196i
(Prorrogação)
lia (Union Chimique-Chemische
Bedrijven)
Bélgica

Classe 3
Um produto farmacêutico usado em cirurgia anestesiológica

FUNDO ROSA PRETO

•

1965. 47

REVATONA1
'

PRORROGADA°

el

Janeiro de

Termo 13.0 658.204, de 25-8-1954
Organização Comercial Garbo Ltda.
Pernambuco

Termo n.s 658.208, de 25-8-1964
(Prorrogação).
UCB (Union Chimique-Chemische
Bedrijven)
Bélgica

SOLUCR VI.
Classe 3
Resinas sintéticas usadas nas Indústrias
par oores. vernizes e esmaltes
Thino n.° 658.209, de 25-8-1964
(Prorrogação)
UG13 (Union aimique-Chemische
Bedrijven)
Bélgica

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para buba, loções e tánicos para os
cabelos e para a peie, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de Penteados, petróleos, óleos para os
Classe 3
cabelo& creme evanescente, cremes gor- Resinas sinftticas usadas nas indústrias
para Cores e vernizes
duroso. e pasmadas para limpeza da pe-

UCECRYL

49 Quarta-feíra 6
Xirtuo n o 658.?.10, de 25-8-1941
Lati-oratórios Burroughs Wellcoma do
Brasil S.A.
'
a
Sãci Paulo

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termos ar . 658.216 e 658.217, de
25,S-1961
American Brake Shoe Company
Estados Unidos da América

LIDOSPORIN

Urino n.o 658.218, de 25-8-1964
P. P. Costa
Maranhão

DENISON

Classe 3
Substâncias e preparados medicluals e
farmacêuticos

Classe 6
Propulsores hidráulicos para vagonetas de lórno, máquinas de barra automáticas, prensas hidráulicas para a reTermo a.° 658.211, de 25-8-1964
tificação de centros, mecaiiismos ridráuAmerican — Cigarette Company
licos par a basci•lagene de cadinhos e
lOverseas) Limited •
foraos, elevadores hidráulicos, disposi•
Liechten,stein
tivos de tnasmissão de movimento para
fornos circulares rotativos, macacos hiSÓ MUCH MORE TO ENJOI drulicos, cilindros hidráulicos, êmbolos
e artesas hidráulicos, bombas hidráulicas, unidades motrizes hidráulicas
MUITO MAIS PARA APRECIAR
Classe 8
Classe 44
Válvulas enregadas • em sistetims de
Expressão de propaganda
contraia hidráulicoS, a saber, válvulas
de distribnuição do tio carretel, válvuTermo a.9 658.212, de 25-8-1964
la, .de alivio de ressão, válvulas de
(Prorrogação)
retenção, válvulas de descarga, válvuUC8 (Union Chimique-Chemische
las de amortecimento de surtos, válvulas
Bedrilven)
de distribuição °aradas a iloto; válvulas electrostáticas, válvulas ot aradas
Bélgica
•
por solenóides, válvulas operadas a piloto e controladas por solenóides, utillzadsa em sistemas de controle hidráulicos; válvulas de controle de descarga
utilizadas em sistemas de • controle hidráulicos; propulsores hidráulicos para
'vagonetas de fôrno, mecanismos hidráuGlasse 3
Um produto farmacêutico usado em licos par a basculagem de cadinhos e
fornosc, dispositivos de transmissão de
cirurgia anestesiológica
movimento ara çornos circulares rotaTérmo n.° 658.213, de 25-8-1964
tivos, emurradores hidráulicos ara linalboratórios Burroughs Wellcome do gotes, aparelhos hidráulicos para a exBrasil, S.A.
trusão de rgila e mecaisismos operadores
hidráulicos para painéis de controle de
São Paulo
aparelhos elétricos; válvulas de controle de pressão . para uso em instalações
ridráulicas de controle; dispositivos eletrônicos pára uso em coneção com sistemas e aparelhos hidráulicos, a saber.
Classe 3
controles para prensas, controles para o
.Substancias e preparados medicinais e suprimento de energia, controles para
farmacêuticos
a variação de descarga, controles de
seauência e de contra-alimentação e
Tétano rs. • 658.21-1, de 25-8-1964
combinações de todos esses disositivos
(Prorrogação)
Produita Alimentaires S.A.
Termo n.° 658.219, de 25-8-1964
Suiça
Calendários Eira Permanente Ltda.
Guanabara .

kirDIATONAL

SOLUCODIN

Classe 41
Café torrado e moído

Janeiro de 1965

sive móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupa,*
usadas, almo çadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, caminhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraço., jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa é cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines

Tétinoa n.° 658.221, de 25-8-1964
Alberto Abisssamara
Guanabara -

Termo as 658.224, de 26-8-1964
I M.A.M. — Indústria atMeluag ica
•le Alumínios Marte Limitada
São Paulo

Revista do Passageiro

I.M.A.M.
INDUSTRIA.
ME'rl.LURGICA D'
ALUE/TIOS 11132T13 .

Classe 32
Para distinguir: Revistas, jornais, anuários, almanaques, livros, álbuns, boletins, catálogos, peças radiofônicas, teatrais e cinematográficas,programas de
. rádio e de televisão
Termo no 658.222, de 26-8-1964.
Imobiliária Jacyra Limitada
São Paulo

SICYRA

1111D1.
Nome Comercia
Termo no 658.225, de 26-8-1961
I.M.A:M. — Indústri Metalurgica de
Alumínios Marte imitada
São Paulo

Ind. Bra

Classe 16
•
Ind. BrasileirN
Para distinguir: Materiais para construOes e decorações: Argamassas. argila
Classe 5
areia, azulejos. gatentes. balaustres, bloArtigos da classe
cos de cimento. bloros para pavimentação. calhas, cimento, cal, cré, chapa!
Termo n° 658.226, de 26-8-1961
isolantes, caibros.' caiiilhos, colunas; I.M.A.M. — Indústri Metalurgica de
chapas para coberturas, caixas &Lava
Alumínios Marte imitada
zaixas para coberturas, caixas dágua,
São Paulo
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas. estuque, etnulsod de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru.
MÁRT2
curas metálicas para construções, latria
Ias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Classe 5
de ¡unção, Lages, lageotas, material is°.
!ante contra frio e calor, manilhas, mas- Para distinguir: Metais não ou ardilmente trabalhados
sas para revestimentos de paredes, madeiras para conatrucões, mosaicos, proTermo a° 658.227, de 26-8-1961
dutos. de base as çáltico. produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas. Calam Comércio e Indústria de Capae
Par Autos Llialltda
saa de cimento e cal, hidráulica, pedraSão Paulo
gulho, produtos betuminosos, impermeabillzantes líquidos ou sob outras formas
C
para revestimentos e outros como nas
Indústria Brasileira
construções, persianas. placas para paClasse 21
•
vimentação. aças ornamentais de ciClasse 50
mento ou gesso ara tetos e paredes. Para distinguir: Capa, para auto,.
Calendários
papel para forrar casas, massas antlTêm° no 658.228, de 26-8-1964
redos para uso nas construções, parAlio Mano Gava
Térmo a.s 658.220, de 25-8-1961
quetaa, portas, portões, pisos, soleiras,
São Paulo
Organização Transortdora Paraguasan para portas, tijolos tubos de concreto,
1-imitada
_
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanSMVERCA.D03
Guanabara
ques de cimento, vigas, vigamentos e
•
SIIIN0 9 5
_ vitrõs
-

tirastleirst

EUA

Claase 41
gubstanclas alimentícias ou empregadas
como ingredientes na alimentção (exceto coalhos), especialmente sopas, cansotas, caldos, salsas, extratos de cara., gelatinas de carne, farinhas, massas
para sopa sucos ara melhorar sopas,
salsas e outros guizados, especiarias e
condimentos

IMORROGAÇA0

Térmo n.° 658.215, de 25-8-196'4'
Labartórios Burrouglas Wellcorne do
Brsil, S.A.
São Paulo

' ' À

PRINCIF4(

Ind Brasileira

SOLUCOD
Classe 3
Subatãnelas e preparada atedloinala
ferttlacAuttcos

Teimo is9 658.223. de 26-8-1964 •
A Principal Comércio de Móveis e
Utilidades Domésticas Limitada
São Paulo

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

1

Classe 40
.
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, tubi

PREÇO DO NÚMERO DE ROJE: CU 10,00

Classes: 41 — 42 — 43
Titulo
Tèrmo ns 658.230, de 26-8-1964
"Coremapa" — Comércio de Resídua
de Madeiras e Aparas de Papeis e
Papelões Limitada
São Paido

t nOffirtára
Classe 4

Para distinguir: Madeira em bruta

