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SEÇÃO III
ANO XXIII - N. 11/

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPITAI FEDERAL

SENTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 1985

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N.° 359.971 - Lince, Industrie

S. A.

N.° 362.570 - Ideal Corporatios
NP 363.084 - Química Formacitutica Mauricio Villela S. A.
N.° 368.276 - ICA - Indústria
Vimos eom exigências a NP 193.620 - Destileriae MoiPrivilégios ' de invenção defede Camas Automáticas Ltda.
Ifulleda S. A.
oumprr:
ridos:
N. 0 363.618 - Indústria Fuma.
N.o 195.985 - Comp. Industrial
reutice Endochemica 8. A.
De 12 de janeiro de 1965
N.o 86.493 - André François Delfos S. A.
N.o 195.987 - Café Paulista Li- N.° 363.953 - Rádio S. A. MayConohon.
EXPEDIENTE DO DIRETOR

Têrmoe:
N.o 121.903 - Conjunto permitindo o enchimento de um recipiente de gás liquefeito por meio de
um reservatório de recarga- Requerebte - La Nationale 'S-. A.
C Ronson Corporation.
N.o 124.726 - Processo para a
preparação de derivados de 14
benzodiazepina - Requerente ......
F. Hoffmann-La Roche & Cie So
ejeto Anonyme (F. Hoffmain-La)
Roche & Co. Aktiengesellschaft) Republicado por ter saldo com ¡acorrer:5es em 28 de dezembro

, de 1964.

Modelo de utilidade deferido.:
N.o 155.310 - Churrasqueira
portátil com fonte ativadora. própria - Requerente - Luzalite Comércio e Indústria S. A.

Modelo de utilidade indeferido:
N.o 62.014 - Nova disposição
em fusíveis cilindricos - Requerente - Elio Fani de Stefani Indeferido.

Reconsideração de despacho:

N.° 117.619 - Privilégio de invenção -- Processo para a solda-.
gem do peças em objetos diversos
- Requerente - Societe Anonyme
des Usines Chausson - Reconsidero o despacho de deferimento

publicado no Diário Oficial do 12

de agósto de 1964, para submeter

NP 122.881 - Oeeterreichische noitada.
Stickstoffwerke Aktiengesellschaft NP 196.161 - Walter Haufe.
N.° 128.349 - Anabrogio Cariai. N.o 196.45(1 - Benjamin Bettoal
N.o 132.478 - The National NP 196.845 - Casa Emege Ltda.
Cash Registar Company.
N.°208.844
Raphael
N.o 132.505 - Dunlop Rubber
NP 219.335 - Laboratórios Sil
Company Limited.
va Araujo RolleSel S. A.
Eletrolumines- NP 219.610 - Aghazariaa InN.o 146.031
remia S. A.
dústria e Comércio de Calçados LiN.o 149.012 - Walter Klingler. niitada.
NP 151.679 - Ancora Indústria N.0 241.025 - Martini dc Rossi
e Comércio Ltda.
S. P. A.
Dr. 0 154.850 -- Valery Perfumes
NP 247.468 - Super Cia. Indo Brasil S. A.
dustrial do Tintas, Vernizes e ReNP 155.684 - Gijo
sinas.

rink Veiga PRA-9.
N.0 367.670 - Domingo Mendes
e Rijos.
NP 370.246 - Gastrol Lubrificantes S. A.
N.° 385.688 - Produtos Elétricoe Edson S. A.
N.° 407.644 - Moinho de Oure
Indústria e Comércio Ltda.
UP 407.760 - Coferpa Ltda.
bi. 0 407.794 -- Bergonnta: Ia.
&latria e Coméreio Tuia Ltda.
N.° 408.781 - Cia. Brasileira
de Chocolates.

N.o 412.513 - Instituto Quimioterápica Brun Ltda.
N.0 414.446 - Fábrica Gunther
NP 248.053 - . Rebolos Brasil Wagner
Ltda.
Divisão de Marcas
S. A.
NP 269.443 - Adhemar de Bar- NP 415.418
- Costa Penne
t.)e 12 de janeiro de-1965
ros
Cia.
fkr. 0 269.446 - Adbemar de Bar- N.o 416.633 - Edgard Monteiro
Exigências:
Ferreira..
ros Filho.
N. o 416.892
s 276.859 - José Radrigues.
Osasco Diesel
Complementem a taxa de depó- W
NP
S.
A. Veículos e Motores.
286.292
The
Esterbrook
sito de actirdo com a Lei 4,505, de
N.o 417.690 - Societá Farma.•
30 de novembro de 1964, e o que PCn ComPany. •
dispõe o código da Propriedade N.o 349.432 - Luiz Piai Netto, ceutjej Italie.
Industrial, em seus arts. 212 e 221
N.o 363.007 - Baker Perkins NP 419.200 Gabriel Valen tini.
NP 421.347 - Interplastio S. A.
Limited,
Tèrrnes:
NP 354.023 - Manufatura Den- Indústria e Com ércio.
N.o 65.825 - Romeu Rodrigues.
N. o 68.732 - Fábrica de CorTilan Ltda.
N.o 97.257 - Electromat Ltda.
N. o 135.402 - C. Blekarek &
Cia.
N. o 149.115 - Usina São Cristóvão Tintas S. A.
N.o 158.354 - C. C. Wakefield
tt Company Limited.
N. o 158.355 - Fábrica de Fios

o processo a SIIIE. para que se
sirva Informar se houve qualquer
e Linha Marte Ltda.
petição se opondo ao invento.
N.° 185.924 - Laboratório PhyExigências:
matosan S. A.
Argus S. A. Indústria de Apa- NP 187.093 - Indústria Quimirelhos Mecânicos - Opoente do ca e Farmacêutica Schering S. A.
Muno 110.377 - Privilêgio de in- N.o 190.276 - Indústria Química e Farmacêutica Schering S. A.
venção - Cumpra a exigência.
Westingbraz S. A. Indústria de NP 190.292 - Indústria QuímiAparelhos Doméstico, - OpOente ca e Farmacêutica Schering S. A.
do tèrmo 120.841 - Privilégio de N.o 190.994 - Soc. Belfruta
Invenção - Cumpra a exigência.

tal Standard Ltda.
N.° 321.432 - Obras Organiza.
N.o 355.200 - Tecno. (5ufmica 40 Brasileira de Perfumarias Limitada.
13, A.
NP 355.202 - Tecno Química • N.o 422.708 - Milton Ayres da
8.. A.
Lacerda.
N.o 355.602 - Laboratório N.o 423.342 - Alberto RodriAmericano de nrmacoterapia S. A. gues Costa Real e Alberto da SilNP 355.820 - General Plastic veira Martins.
N.o 423.359 - Meialbras IndúsLida
N.o 356.761 - The Hoover Com- tria e Comércio S. A.
pany.
NP 423.518 - Mead Johnson &
N.o 358.776 - Fundição Tupy Company,
X° 424.184 - Centrais ElétriS. A.
de Minas Gerais S.- A.
N.0 356.777 - Fundição Tupy casNP
424.795 •- Oedene IndúsS. A.
tria, Comércio e Planejamento
NP 356.905 - Gethal 8. A. In- S.
A.
dústria de Madeira Compensada.
N.o
425.024
N.o 258.488 - S. A. In.siitutos
Torrefação A
Terap êuticos Reunidos da Bofarma Moagem de Café Castelo Ltda.
N.0
425.371 - Philip Morris IaN.o 359.129 - 359.129 - Valcovny Trub Gustav* Xiiments„ Na- corporated.
N.° 427.975 - Cia. Hoteleira do
rodni Podnik.
Brasil.
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expedien'e
destinado à publicação nos
jornais; • diàriarnente, até às
15 horas,' exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas;
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
Casos de erros ou omissões, deVerão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máxinzo
até 72 horas após a salda dos
'órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e uterzlicados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e. emendas.
Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ao tornar, em qualquer época, por seis- meses ou um ano.
- As assinaturas venc!das
poderão ser snspensqs sem
aviso prévio.
• Para facilitar aos assinantes
o verificação do pita() de validade de suas assinaturas. na
• N.o 429.230 -a Produtos Químicos Kauri Ltda.
NP 432.520 - Veb Jenaer Glaswerk Schott & Gen.'
N.° 436.613 - lata Indústria
Téenica de Estamparia de Tecidos
Ltda.
N.o 445.687 - Diários Associados Ltda.
N.o 445.710 --Walter Ferreira.
Diversos: .
NP 427.012 - Planalto Produções Cinematográficas S. a. Arquive-se de adir& com o artigo 12 do Código.
EXPEDIENTE DA ÈESSA0 DE
• INTERFERÊNCIA
MARCAS DEFERIDAS
TÊRaloS:

•

RIO, 12 DE JANEIRO DE 1965
N. 191.848 - Sina:co - classe
43 - de Sinale° Aktiengesellschaft
N. 206.475 - D-ops Daud classe 41 - de Produtos Aliment`cios Daud Ltda.
N. 238.447 - Mercedes - classe 7 - de Daimler Benz Aktiengsellachaft.
N. 238.495 - MercedeS Benz classe 7 - de Dainiter Benz Aktiengesellschaft.
Ferropar - classe
N. 404.143
- de Ferropar Representa-0"s
de Ferro e Aço Ltda.
N. 405 .029 - Constelaçã,o de Se;
loções - classe 32- de Editora
!
Itpiranga S.A.
N. 407.167 - A Voz Progressista
classe 32 ,- de Abel Pantaleito
'dos Santos.

EXPEDIENTE •
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
GERAL

13IRETOR

ALBERTO DE BRITO
oo sameveo o oc pummoucAçõ ems
MURILO FERREIRA ALVES

PIRA
esfera DA nacAo on REDAÇÃO
FLOR1ANO GUIMARÃES

CHEFI/

DIÁRIO OFICIAL
caça o eme
•

11”to de pubticioaci• do axpedlante do O•partarnantat
~tonai da Propriedade Induatrial 4. liAirdatarie
la Ind.:estria

•

Impreca° ntb oficinas do Departamento . de Imprensa Nactonal
a1•n••n•.1.

-

1SSINATURAS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNC.IONÁRIOS

Capital e interior:
Capital e Interior:
Semesire • . . Cr$ 600,00,Semes1re
. . Cr$ 450,00
Ano .- • • . . . Cr$ •1.200,00 T ilno
Cr$
900.00
1•Exterior:
Exterior:
Cr$ 1.300,00 1 .4 itO
Cr$ 1.000,00
Ano
.

parte superirár do enderêço veio
imprmos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solnção de

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva
renova cão com antecedência
mínima- , de trinta (36) dias.

- As Repartições Pública*
cingir-se-ão às assinatura*
anuais renovadas .até 29 de.
fevereiro de cada ano e à#,
iniciadas, em . qualquer época,
pelos órgãos competentes.
A fim de possibilitar a re:nessa de valores acompanham
dos de esclarecimentos quanto;
d sua aplicação, solicitamo*
usem os interessados prefen
rencialmente cheque ou vala
postal, emitidos' a favor clq
Tesoureiro do Departamento,
de imprensa Nacional.
- Os suplementos às edi•
ções dos órgãos oficiais só sd
fornecerão aos assinantes' que"
os solicitarem no ato da assi.
natura.
:1 .
-- O funcionário público federal, para fazer jus ao des.
conto indicado, deverd provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar,
atrasado dos órgãos'- o! iciai4
serei, na venda avulsa, acresci.
do de Cr$ se do mesma
ano, e de Cr$ 1,00, por 'and,
decorrido.

N. 423.166 - Gebcpar - classe na S.A. Importação Oamércio
N. 407.200 - I.B.C,L. - classe
- de 1 B.C.L. Indústr ia Brasi- 21 - de Gebepar Indústria de Au- Indústria - Art. 114 do Código,.
leira de Caletores Lida.
to Peças Ltda;
N. 423.424 - classe NOME COMERCIAL DEFERIDO
clawe
• N. 408 590 - Lonten
la - de tiongarinas Lonteri Ltda. 8 - de Organização N.D.N. ImN. 411.789 - Coridominio Brasl•
N. 409 4380.- Hidro Calgás - portação Exportação e Represen- leiro e Imóveis Ltda. Requererei
tação
Ltda.
Com
exclusão
de
casse 8 - - de Comei ciai Botam:rala Máquinas de Cortar e Moer Legu- to - Condomínio Brasileiro de
Utilidades Domestli as
Imóveis Ltda. - Art. 109 n. 3 do
mes e Carnes.
Código.
. N. 41. 1• E08 - Andarilho - alas
423.715 - Xanasedin cias
N. 423.801 - Auxiliadora Prese 36 - 1e Wellington d e Souza. seN.
- de Laboratório Farmacêuti- dial S.A. - de Alucinadora Predial
N. 413.082 Citropola - clas- co 3Natus
Ltda:
se 42 - ao Daniel Baptista de
S.A. - Art. 109 n. 2 do Código.
N. 423.966 - Iroc - classe 10
Jorros.
classe 41 - de. Indústrias Metalúrgicas Roc- TITULO -DE ESTABELECIMENTO
•N. 413 604 - Maran
co Ltda.
•
REFERIDO
L. V.P. Viça
-N. 428.456 - S. Matheus -N. 413.605 - Maron --Classe 41 classe 4 - de Cia. de Mineração
N. 399.726 - Edificio santa
- de L.ti • P., Viena,.
- S. Matheus.
Branca -. classe 33 - do reque41
canse
N. 413.608 Murun
N. 431.456 - Colorex - classe rente - Condominio do Edifici0
- de L.V.P. Vieira..
28 - de Vidraria Santa Marina. Santa Branca - Art. 117 n. 4 do
N. 413.609 - Murou --- atasse 41
N. 437.688- Maxipen - classe Código.
- de L.V.P. Vieira.
3 - de Chas. Pfizer & Co. Inc.
N. 437.804 - Pedra Branca N. 423.288 - Cellant - classes
N. 414.608 - Ita;shoe - classe
36 - d artcades It anho. Ltda. classe 41 - de Laticínios Pedra 38 - 41 - 42 - 43 e 44 - requerente - Mercearia Celiant Ltda.
N. 421.533 - Vermlpezarsin - Branca Ltda.
classe 3 - dé Laboratório Sedabel
N. 437.814 - Cromopel elas - Art. 117 n. 1, do Código.
Ltda.
se 38 - de Cromopel Comércio e
N. 431.937 - Comodoro - clasN. 421 599 - Café Garat, - Indústria de Papel e Papelão S.A. se - de Joaquim Martins Natlassa 11 -- de /Caldos ri! Souza a- Com exclusão de mata-borrão io - Art. 117 do Código.
N. 437.949 - Oaloria Haikel 'Guerra
N. 432.505 - Joana D'Are N. 421 65^ - alawas - classe classe 3 - de Labormédica Indus- classe 33 - de Rodoviário Joana
trial
Farmacêutica
Ltda.
Com
- de Elias João Gazire D'Lre Ltda. - Art. 117. n. 1 do
4 3, clus^án
N. 442.688 - Esucos - classe 2 Código.
de Aunion Chimique Belga S.A.
N. 422.147 - Kimlkon classe
N. 448.174 - N.S. do Sion MARCAS INDEFERIDAS
1 - de Kimikon Importaçãa e Coclasse 41 - de Padaria e Confeita.
mércio Ltda.
N. 162.271 - Beia Vista - clasN. 422.773 - 0.K. • - classe 11 ria N.S. de Sion Ltda.
N. 477.702 -- Cirando - classe se 42 - do Manoel Foreira Eça.
-- de United Greenfield Corpora41 - de Casa Ciraudo Comércio e
N. 216.933 - Marajó - classe
tion.
16 de Marajó Construtora e
N. 422.833 - Naval° - classe Indústria Ltda.
Imobiliária S.A.
32 - de Publicaç6es Femininas
INSIGNIA COMERCIAL
N. 262.173 - Nice - classe 41
Nove/o Ltda.'
- DEFERIDA
- de Panificadora e Confeitaria
N. 422.971 - Avenida - classe
N. 423.644 -- Figura do Ciran- Nice Ltda,
47- de Auto Põato Avenida Ltda. da e Emblema de Aeronáutica N. 233.725 - Stronglight -N. 423.057 - Cukier - classe classe 1 até a classe 50, excluindo classe 21 -- de Etablissements
38 - de Cukier & Orsman Ltda.
a classe n. 3 requerente, Zamprog- Verot & Perrin.
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Gentil Silva - N.° 415.783 - A. Vicente, Ma.
N.° 421.757
N. 422.545 -Mercado do Carmo
N. 277.553 -a Alvo - classe 13
tarjais para Limpesa. •
- de Cerâmica Mestle Jou 8.A. - classes 41 - 42 - 43 -- de José Apresente procuração.
V.V. - classe 22 Giri PetrIllo.
N.° 415.784 - Jasé Pinto Sente
• N. 300.808
Notificações:
Sineiro.
-.de Lanificio Vararei S.A.
EXIGÊNCIAS
N. 352.332 - Café Avenida São
N.o 415.791 - Misael D1
É convidado Grandes Marcas InCardos - classe 41 - de Irmãos
N.o 415.887 - José blend9 do
N.
412.754
Texaco
Brazil
Inc.
ternacionais
S.
A.
Indústria
e
CoNovaes & Cia.
a
- Mantenho a exigência.
mércio de Bebidas a comparecer a Souza.
Vigoton - classe
N. 396.923
N.o 415.936 - Raiveci° Viana
N. 415.013 Socai Backdade de &sie Departamento,"a fim de efe2 - de Marquimica Ltda.
Comércio Indústria e Representao pagamento da taxa final do Machado.
N. 403.539 - Jamboree -e clas- ções S.A. - Mantenho a exigên- tuar
térmo
533.753 nome comercial - N.° 410.110 - A. Tuma Farah.
se 32 - de Rio Gráfica e Editora cia.
Grandes Marcas Internacionais
NP 416.111 - A.,Tuma
Ltda.
'N.°416.1'22 - Açoferna
N. 420.503 - Indelpa S.A. In- S. A. Indústria e Comércio.
N. 405.156 - Clark Piratininga
tação, Indústria e Comércio Lida.
classe 5 - de Equipamentos dustrial Elétrica Paulista - Pres•Arquivamento de processos:
N.o 416.142 - Prornovendas
te esclarecimentos.
Clark Piratininga S.A.
Universal S. A. Exportação e imN. 421.600-João Leite Filho -N. 405.158 - Clark Piratininga
•
N.° 371.222 ‘- Vinícola Monfer- portação.
- classe 11 - de Equipamentos Preste esclarecimentos.
rato Ltda.
N.0 416.207 - Mano0 Ballian.
Clark Piratbainga S.A.
N.° 411.293 -• Alfred
N.o 416.334 - Arnaldo Machio-Diversos
N. 407.601 - Sobreiro classe
N.° 411.790 - Panificadora na e José Ferraz Arrua Netto.•
31 -- de. Industrial Corticeira LiProcessos aguardando asile-' Brasileira Ltda.
e N.o 416.336 - Fernando Lima.
mitada.
• N.° 412.606 -- • Framke S. A.
rioridadea;
N.° 416.360 - Imobiliária Farlii
N. 408.596 - Weel Parta - elas
Chocolates Dl- Indústria e Comércio.
NP :113.839
Ltda.
se 39 - de Indústria e Comércio
N.° 412.945 - David Gomes de
zioli S. A.
Weel Paris Ltda.
N.°
416.373
Admirou S. A.
•
N.0 411 981 - Procelana e Sies- Moraes.
N. 411.174 - Serve-Bem - clasN.° 412.946 - David Gomes de Administradora e Construtora.
se 41 •- de Mercearia Serve-Bem tita S. A.
NP 416.378 - Anel Cruz.
N.° 413.055 - Sodima Socieda- Moraes.
Ltda.
de Distribuidora de Madeiras S. A. • N.° 413.047 - Condomínios do N.o 416.481 - Arlindo Vieira da
Silva.
N. 411.347 - Golden Glass N.° 414.413 - Telinal Testi]. Edifício Vera Mar.
J.C. Aidrizzo S.A. Ltda.
classe 8
N° 416.510 - Milton . AYr eà do •
413.063
F.
C.
Ferreira
N.o
Lacerda.
N. 411.944 - A. Ferreira N.° 421.304 - Granja Pintbra- & Cia. Ltda.
classe 36 - de A. Ferreira Con- ma Ltda.
N.0 416.515 - Confecções de
N.° 413.090 - Comércio de Roupas
fecções Ltda.
Cetim Ltda.
N. 421.522 - Indústrias Reuni- Roupas Feitas Sin Bab Ltda.
N. 412.178 - Brasília - classe, das São Jorge S. A.
N
416.519
- Copacabana 'ImóN.° 413.098 - Magalhães, Rossi veis Ltda.
- do J.C. Ardrizzo S.A. •
',NP 421.700 - Cia. Brasileira & Bacca Ltda.
a
N. 413.522 - Comigo Ninguém
Fábrica de Raion.'
N.° 410.5,
• Pode - classe 2 - de Walter Bal- Rhodiaceta,
N.0 413.101 - Cerpalista Santa terra Dutra.50' - Anternor
NP -421.701 - Cia. Brasileira
stmelli.
•
Juliana Ltda.
ithodiaceta, Fábrica de Ralou.
N.° 410.770 - Luis Carlos dos
N.° 413.168 - França & Cia. Santos.
N. 414.834 - Cetidon - classe
N.0 422.076 - Primaz AdminisLtda.
'
•
•,
• 3 *-- de Laboratório Jaccoud Ltda, tradora, Corretora e Comercial
N.° 416.807 - Jaime Couto Sil• N.o 413.427 . - José Miguel da veira
N. 416.090 - Bauru - classe 21 S.A.
e .Turney Cardoso.
- de Distribuidora Auto Peças
N.° 522.753 - Auto Tração Elé: Cost-a-:
N o 417.182 - SOM° Editorial
N.° 413.527 - Pinturas DuraBauru Ltda.
trica Ate Ltda.
Lida.
•
N. 410.092 - Bauru - classe 47
NP 423 189 --- Institua° Médico i= Ltda.
N.° 413.820 - Bar e Café Vaa N.0 417.183 - Lu;z Gonzaga
- de Distribuidora Auto Peças Indusrial de Aplicaçõea Scientifica
Carneira Lima.
lenciano
Ltda.
Bauru Ltda.
(IMIDAS)• S. A.
- Arquj-v p ril - Re os processos.
• N.o 413.850 - Confeitaria Man•NP
423.189
Instituto
Médico
N. 416.101 - Brasília - classe
tese Ltda.
Industrial
de
Aplicações
Scienti7 - de máquinaiBrasiiia Ltda.
Arquivamento de processos:
N.o 413.868 - Corrêa k Novais.
fica (RUMAS) S. A. N. 417.812 ,- Art Gravura
N.°
413.886
Elza
Seriava
da
NP 428.372 - Importação, Coclasse 25 - de Art Gravura Ltda.
Ficam os processos abaixo arN. 421.601 - Café Imperial d.e- .mércio e Indústria Francolite Li- Silva.
14.0 413.887 - João Batista da quivados por ordem do Diretor de
niltada.
Ponta Grossa - classe 41 - de
Serviço.
N.° 433.133 - Indústria Meta- Sqva.
Pedro Zardo.
.931
Comercial
ImN.°
413.
lúrgica Tergal S. A.
, Térmos: N. 423.360 - Meralcold Metal
portadora 'e Exportadora R. L. LiN! 455.492 - Administradora e mitada.
Frio - classe 8 - Metalizas InN.o 417.185' - Indústria Qufa
lmpdrtadnra eurvelo Ltda.
N.o 413.969 - Germano AudúStria e Comércio S.A".
mica Pedra Azul Ltda.
N.o 475.718 - Ibea Indústria gusto Gomes.
N. 423.850 - Pilferproof - A Brasileira de Embalagens S. A.
417.:108 - Lucia Pontes de
N.o 414.098 - Mariufatora Os'Prova de Furto - classe 31 - de
Carvalho.
NP 478.393 - Merck & Cia. Inc. waldo Mascarenhas Ltda.
Artefatos do Alumínio e EmaalaN.° 417.320 - José. Ponto de
N.° 414.099 - Manufatora Osgens Andréa 8 A
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE waldo Mascarenhas Ltda.
Souza. • • .
'' N. 425.997 - Curió - atasse 42
RECEPÇA0," INFORMAÇÕES
N o 417.323
Plástica Profa• N.° 414.508 - Laticínios Vila
- de Virgolino Lopes.
E EXPEDICX0
lona R. A. .;
Izabel Ltda.
N o 417.411 ._ Auto Peças .Ria
N. 428.168 - Correio Popular • N.0 414.577 - Sociedade Natio- caem- Ltda.
Exigências:
classe 32 - de Casa da Imprensa
•
nai de Taqueamentog Ltda.
Editora, de Jamais e Rev4 stas LiN.o 414.689
Milpart Comér- N. o 427.839 - Farramentaria de
Térmos:
mita da,
cio
de
Peças
para
Atilo Ltda. ' Precisãa Dafama Indústria e CoN. 430.973 - Arlequins - ciasDe 12 de janeiro de 1965
I%1:0 414.734 - Cinderela Indús- mt4 rcin Lide.
se 41 - de Restaurante o Lanche.:
N.o 128,753 - Indústria de
trias QtiffrliCa q S. A.
•Arlequins Ltda.
N.0 369.481,- Servipress ServiN 414.792 - Erniarêsa de _Se-, cnnelen zaalaras Ile-Êt S. A.
ços de Imprensa Ltda. ',idas Az de Ouro Ltda.
N.° 43?.221
FRASES DE PROPLGANDA
Calçados SIAM."
sente procuração.
N.0 414.851 - Diasa. Distribui- Ltda.
'INDEFERIDAS
dora e Importadora de Automó- • N o 436.?03
Viefório Azzalin
veis S. A. •
&
N. 331.148 -- Branco Mais BranAVISO
AS
REPARTIÇÕES
btiloa.
4.8d8 - Salão •Municipal • N o 439.693 - A Partlicéia
co - classe 46 - R.S. Hudson Li•
• PÚBLICAS
mited.
Lida.
data a e (luarda Móveis Ltda.
N.o 414.972 .-rn
Pastelaria Ca- O Departamento de ImN o 441.317 - Emite II. Stautf
ci Lido.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
prensa Nacional avisa • as
'A. Ranresantacties e Comércio.
INDEFERIDO
• N o 111.979, - Albert Abram S.N.
Repartiçães Pilblica:s em ge0 440.333 - TridiS q rje Mealt1rn
Wex !etral que deverão providengira
N. 411.465 - Lembrança do Paciar a reforma das assina'
114.983 - Armando Pa.rillo.
, A 4e1r8 1:1)(1,3.
Na
Djgenj Dis ri buiraná - classe 25 - de Weingang
turas dos órgãos oficiais
N.° 415.801 - Josef Mandei.
-lora Geral do Máquinas Lés.
até o dia 26 de fevereiro
Marques & Cia. Ltda.
N.o
415.718Engenharia
e
Recorrente. a. fim de evitar o.
NP 448.671
N. 411'.467 - Lembrança da
José Alain° Bone
prpsenI nee. Tektine Lida.
cancelamento da remessa a
ini.
Curitiba - classe 26 - de regueAdherbal Franco N.o 419.639 - RecauchUtagena
N. o 415.733
partir dacgtela data.
- rente Weingang Marqu:s & Cia
Moraes.
Oolosso Ltda.
Ltda.
•

•

-

•

.

•

•

•wir

•
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N.o 47i. 420 - Armando Ribeiro. EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
N.o 458.888 - A Nacional IdaRECEPÇÃO INFORMAÇÃO E
Wa/dyr deSenna
N.° "471.864
gasin S. A.
EXPEDIÇÃO
N.° 465.426 - Cia. Telefónica Malveira.
N. 0 471.634 - Mozart Alves da
Oeste do Brasil Teleoeste.
EXIGENCIAS
N. o 465.552 - Confecções Le- Silva.
N.° 471.693 - José Giri Petrillo
nelu'Ltda.
N.° 471.770 - Bar, Restaurante . RIO, 12 DE JANEIRO DE 1985
N.° 465.835 - Maria José Men- Figuaht da Serra Ltda.
des da Silva.
Drgremont Rein S.A. EngenhaN.° 471.819 - Benjamin 'Scheria Saneamento Tratamento de
N.° 466.273 - Rene José Veiga. chter.
N. o 466.442 - Editora de CaN.° 471.834 - Banco de Opera- Agua - Opoente do têrmo 120.939.
tálogos Telefónicos do Brasil S. A. ções Mercantis S. A.
-.Cumpra a exigência, retificado
por
ter saldo com incorreções
N. 0 467.124 - Brasiluso DifuN.i 471.855 - Mecánica Scandia quanto
ao nome do requerente em
sora Cultural Ltda.
Ltda.
.6 de outubro de 1964.
N.o 467.330 - Editóra Guia ta
No 471.857 - Arcada imporTêrmo n. 118.348 - Ha.= Seer
Indústria Ltda.
Emma Weber Horisberger N.° 407.718 - Fontela Repre- tação e Comércio de Couros Ltda.
N.° 471.882 - Pósto de Servi- Cumpram a exigência.
. tentações Ltda.
N.° 467.721 - Exportação Bras- ços Jandaia Ltda.
NOTIFICAÇAO
N.° 471.393 - Ziloart Indústria
comex Lida:
N. 0 497.784 - Telpizov Inds'ria. de Armações para óculos Ltda.
E' convidado Ciba Societe AnoNP 471.923 - Walther Sabadini
e Comércio S. A.
N. o 471.925 - Cerealista Crie- nyme a ~parecer a êste DeparN. o 467.918
Mirror Publicitamento, a fim de efetuar o pagadade e Comércio de Brindes Ltda. bei Ltda.
N.o 471.959 -,
• Comércio Ede mento da taxa final .do têrmo núN.° 468.028 - Sieg Metalúrgica
mero 116.251, privilégio de invenTecidos Guaporã Ltda.
Máquinas e Ferramentas Ltda.
ção.
N.0 468.659
Kapagi Agro PeN.° 471.988 - Arlindo Nunes
cuária Indústria e Comércio S. A. Rodrigues.
ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
N. o 469.073 - Mercearia Cristo
N.° 471.990 - Arlindo Nunes
Rei Ltda.
Rodrigues.
Ficam os processos abaixo menN.° 471.991 - Arlindo Nunes cionados, arquivados por ordem do
P 469.118 - Auto Pósto Neide
Rodrigues.
Ltda.
Sr. Diretor do Setor.
N. 0 :172.091 - Kazuto Nakane.
N.° 469.362 - Rádio S. A. MayN. o 472.093 - Itavia PavimenTérreos:
link Veiga.
N. o 469.364 - Rádio S. A. May- tação eConstrução Ltda.
80.959 Katsuji Yamamoto
rInk Veiga.
NP 472.100 - Valner Comércio - N.
Privilégio de Invenção.
NP 469.527 - Cia. Paulista e Tndústria de Abrasivos Ltda.
Editóra de Jornais S. A. (OPEJ3.
N. o 472.103 - Sociedade Trans- , N. 108.833 - Giovanni GuastaN.° 470.061 - Avrum Chusyd. brasilana de Óleos Vegetais Ltda. macchia - Privilégio de Invenção.
• 'N. 108.930 - Roberto Pereira
N.° 470.095 - Lodeza, AdminisNP 472.130 - Aristeu Duarte Pesstra - Privilégio de Invenção.
tração e Comércio Ltda.
& Cia. Ltda..
N. 112.625 - Saiomác, Haddad
NP 472.137 - Comércio de Fer- - Modèlo de Utilidade.
N.o 470.116 - Richard Ojalvo.
N.° 470.309 - Faustina G. Iler- ragens Latis Ltda.
N. 113.557 - Walter Brandt N.o 472.144 - Argos Industrial
rera de Oliveira. .
M.B•H• - Privilégi o de InvenGN.o 470.470 - Diorama Publi- 5. A.
ção.
cidade Ltda.
NP 472.147 - Pirelli S. A. Clã.
N. 114.151 - Garaget KharN.° 470.599 - Indústria de Industrial Brasileira.
raandayan - Privilégio 'de InvenN. o 472.150 - Pirelli S. A. Cia. ção.
Roupas Antiokia Ltda.
Industrial Brasileira.
N. o 470.651 - Michel Murik.
N. 114.85 - Vilem Kubinek N. o 472.201 - Geraldo Magella
N.0 470.645 - António Vieira
Modêlo de Util Idade.
da Silva.
Nunes.
N. 116.605 - Oswaldo Jesus %aNo 472.203 - Equitativa doe
N. o•470.751 - Modesto Magravier Marques - - Privilégio de InEstados Unidos do Brasil.
ner de La Vifla.
Venção.
N. o 470,731 - Comercial e ConsN. o 472.233 - Benedito Fe/ix
N. 119.920 - Representações
trutora Roe Ltda.
Teixeira.
N. 0 470.787
Euclides dos SanNP 472.284 -- Paulo Cam ara Mafarma Ltda. - Lauto Schultheisz.
tos.
Piquei- •
• N. 121.553 - Indústrias ReuniN. o 470.854 - Titio Locação de
N.° 472.240 - Distribuidora das
Bahia S.A.
Corroa Ltda.
Médica Ltda.
N.
121.859 - Peter Taylor • N. o 470.878 - S. F. Oliveira.
N. o 472.278 - Forko Importa- Ant,ônio Bueno de Godoy - AluiN.o 470.913 - Severino Correia. Cão e Comércio Ltda.
Sio de Campos Bueno - Privilégio
N.o 470.934 - Vi s an Comércio
N.° 472.279 - Forko Importa- de Invenção.
•• e Indústria de Arames Ltda.
Cão .e Comércio Ltda.
N. o 470.93R
121.837 - Frederico Roma
Minoru Yamada.
INn o 472.30,3 - Argos Industrial - N.
Privilégio de Inwnção.
N. o 470.936 - José Jorge.
5. A.
N. 121.895 - Sitio do Lagn Ltda.
N. o 470.940 - M. Carvalho S. A.
N.o 472.410
Metalúrgica Jarly - Privilégio de Invenção
Impertação e Comércio de Peças
indústria e Comércio Ltda.
para Automóveis.
N. 122.118 -- João Hernendez
N.° 472.431 - Georgios Anas- Martinez - Privilégio
• N° 470.941 - Indústria Mecáde Inventasios Karavatakis.
. nica Babbini 8. A.ção.
_N.
o
172.468
Pirelli
S.
A.
Cia.
. N. o 470.913 -- Bravicola S. A.
N. 122.242- N.V. Phil i ps'Gloelindustrial Brasileira.
Avtcola, industrial eComercial.
lampenfabrieken -; Privilégi,, de
N. o 472.613 - Sul Arroz RePr e- Invenção.
, NP 471.060 - Acenei° Franco
sentacõe,, Ltda,
-de Lacerda.
N. 122.358 - N.V. Phillps'GloelN•° 472.617 - Saturnino FerN.e 471.114 - Celso Santos Pi-lampenfabrieken•Priril A gio de
nandes Napoleão.
-rnheiro.
Invenção.
• -N. o 471.137 - Ciclusa ImportaN.o 472.663 - Pitamgueiras CoN. 122.426 - SAIC - Sociedade
Cito e Comércio Ltda.
mércio e Indústria Ltda.
Auxiliar da Indústria de ConfecN. o 471.198 - Copanorte ónibus
N.o 472.670 - Mario Montene- ções Ltda. - Privilégio de InvenLtda.
gro.
ção.
.; N.° 471.408 •- Sociedade AlgoN'P 473.285 - Centro Paroquial
N. 122.490 - Winston Electrodoeira Salto Belo Ltda.
de Educação e Assistência Social nics Limited - Privilégio de In• N.° 471.413 - Loide Bar Ltda. do Munim.
venção.
- N.° 471.418
Indústria B r asi- N.° 473.311 - Metalúrgica FerN. 122.825 - Robertshb.w Fuileira de Lançadeirac • Aceeeórioc. gni Ltda.
ton Controla Company - PriviléTexteis Ltda.
Arqujvern-we 04 processos.
gio de Invenege.
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N. 122.685 - Alfedo Lopez Leal
- Francisco Perez Dias - Modèlu
de Utilidade.
N. 122.898 - Manoel Oodinho

de Amorim Neto - Privilégio de
Invenção.

N. 122.918 - Antônio Jofre Re;
médios - Paul Chence - Privilégio de Invenção.
N. 124.121 - Sigismundo Childebert Von Dolischuts - Privilégio
de Invenção.
N, 125.139 - Lares Produlns Domésticos Ltda. - Privilégio de Invenção.
N. 131.499 - Pacific Industries
Inc. - Arquivem - Se os processos.
PREVILÉGIO riE INVENÇÃO
TERMO N9 152.018
Em 27 de junho de 1963
Requerente: Metalúrgica paullPta
S. A. - São Paulo.
Titulo: Original modéio de porta
toalhas e similares. - modelo Industrial

1° - Original modelo de porta toalhas e similares, constituído e caracterizado por uma chapa básica quaaran.
guiar, vertical, dotada de furos de
sustentação em parede ou suporte
adequado de cujas bordas verticais
projetam-se frontal e ortortona'rrwnte
as abas em • forma de semi-circulas,
substancialmente espwas, inter110-adas
nos pontos de maior projeção, isto é.
equidistantes dos pontos extremos da
chapa vertical e ligeiramente adentrados em relação 11,s suas bordas. por
uma haste cilíndrica, que se fixa nas
faces internas das proleeões por meio
de arruela e nas externas por -neto
de botão, possuindo ainda as projerbes
semi-circulares, circundando as suas
bordas espessas uma Cra cuias beirados ultrapassam ligeirainnte a espessura das paredes onde- se RIMAM..
Total de 2 pontos.
TERMO N9 152.017
Ika 27 de junho de 1963

Requerente: Metalúrgica Pault-ta
S. A. - São Paula.

Titulo: Original desenho decorativo
aplicável em válvulas de salda de me.
tais sanitários. - Modê.lo Industrial.

.

.

19 Originai decorativo
aplicável em válvulas de salda de me..
tais sanitários, formado por gravação
superficial que parte de chanfro circular particado ao longo da linha de
união com a flan ge obliqua da peça
com o tubo cilíndrico de salda, corne.

barbada por uma série de linhal ri'.
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diais que terminam mais ou menos
próximo da borda circular da peça e
de cujas extretaidadm partem linhas
Côncavas, voltadas umas para outras
• que se juntam na borda do crculo
externo da peça, configurando ogivas,
de tal forma qae o relu vuu 'c Lnlias
radiais e ogivas se apresentam como
pétalas de uma margarida estilisada,
sendo êsse efeito aumentado graças
ã outras linhas, também radiais que
configuram nervure ,.., centraceas em
relação às anteriores e que terminam
na altura do inicio das linhas curves
côncavas e de onde parte duas outras
linhas curvas côncava e de onde
partem duas outras linhas em arca
, de circulo com a cavidade voltecia
} para o centro e que ligam as linhas
centrais o inicio das linhas côncavas
e por duas outras linhas paralelas,
também curvas, sltuedas em cada pétala, equidistantes e que se iniciam
na linha central radial e não chegam
a atigir as linhas ,radia:s laternis.
Total de 2 pontos.

cidos quaisquer, um caracterizado por
mostrar seis caricata» cenas de motivos campestres, intercaladas por pe.
quence arbustos floridos e pé.ssros, a
saber, uma menina lendo um livro,
sentada e ao lado de um pato e de
alguns coelhinhas, um grupo de carneirinhos, um boneco lembrando um
lobinho tocando una violino, um casal de crianças, ao lado de um poço,
traneportendo um balde e colhendo
flores, uma menina requintadamente
vestida. empunhando um pequeno bastão, e lin-mente, um menino tocando
uma corneta, ao lado de um monte
de feno e de uma cérea atrás da qual
há uma vaca, sendo Vidas as cenas
mencionadas, apresentadas em expres.
sivae e harmoniams cééres.
Total de 2 pontos.

' TERMO N9 152.023

1 9 — "O :15,1 n q 1 desenho ornarrc-1
aplicável ( rn tecidos". apresentando
corno quadro de reprodução sôbre te,

em hidrogênio.

- Requerente: Francesco Vismare Finalmente, a depoeitante reivindiEl. P. A., Casatenovo (Como) —
ca, de acórdo com a Convenção Internacional e de conformidade com
Pontos característicos: "Processo pa- o artigo 21 do Código ela Propriedade
ra a preparação de novos derivados de Industrial, a prioridede do corresponhormónios estrogénicos" Privilégio dente pedido, depositado na Repartide Invenção.
ção de Patentes da Alemanha, em 15
19 e- Procesoss para a preparação de fevereiro de 1960, sob o n9 B.56.662
de novos derivados ele hormônios eatrogenicos, mais particularmente, de M
UM12citOtal de 11 pontos.
mono-éteres de 3-hidroxi-estra — 1, 3,
5 — trien-17-oxigenado, tendo a fórmula:
TERMO N9 126.779
ren 17 de fevereiro de 1961

estando o dito grupo hidroxile„ também, esterificado com um ácido alcanoico, contendo de um a quatro átomos
de carbono inclusive, Y é hidrogênio
ou um grupo hidroxi e R representa

um radical hidrooarbonetado cíclico
ou aciclico, contendo mais de quatro
átomos de carbono, caracterizado pelo
fato de se fazer reagir um 3-hidroxi
estratrieno-17-oxigendo ou seu sal de
sódio com um halogeneto hidrooarbo»
netado elenco ou acklico, contendo
mais de quatro átomos de carbono.
na presença de um agente condensante.
Finalmente, a depositante reivindica, de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o ar.
teto 21 do' Códigoda Propriedade Industrial, as prioridades dos correspondentes pedidos, depositados na Repartição de Patentes da Itália, em 8 de
fevereiro de 1960 e 13 de dezembro
de 1960, respectivamente sob os números 830 e 8.878.
Um total de 4 pontos.

lã — Um nôvo modêlo de garrafa.
caracterizada pelo fato de ser substancialmente cilíndrico, tendo na sua
parte inferior, junto da base, uma
porção anular convexa formada por
uma pluralidade de gomos alongado,
dispos t os helicoidalmente e uma por...,n••••n•
cão COTIW:xi superior, similad à in
rios, que se afila gradativarnente pari,
TERMO N9 126.660
formar o g.irgalo da garrafa, forrnen
do no melo do gargalo uma outra pr.,'
Em 10 de fevereiro de 1901
rão anular convexa menor, também
Metada helicoidalmente, sendo cilin
Requerente: O. l. Boehringer
drica e alongado a parte de corpo en- sohn., Ingelheim, Alemanha. tre as referidas pore es convexas in- • Pontos caracterieticos: "Processo pa-

ferior e superior: sendo previstas acima e abaixo das partes convexas hlfedores e superiores, respectivamente
cin tes anulares onde são formados em
relévo, losangos em enfiada, cujos can.

toe se confundem e no centro de cada
ern dos quais está previste um peque-

no resalfo .hemisférico, sedo as cinta
Requerente: Cia. Industrial N 8 definidas por ' nervuras anulares de
da Concençao Sao Paulo.
secção arredondada e sendo a parte
- Pontos caracteristicos de: "Originai Cilada do gargalo ,trbalhada com tzn
desenho ornamental aplicável em te. relêvo similar ao das referidas cintas

ciclos • — Modêlo Industrial.

litm 2 de fevereiro de 1961

significado mencionado acima, e de
se transformarem eventualmente as
radicais R' e R' dos compostos obtidos

Requerente: lee.s leaboratoires Fran.
çais de Chimiotherapie, Paris, França.
Poeteis característicos de ."procasso
TERNIO N D 152.124
de preparação de derivado da bis-hie
droximetileno pregnana". — PriviléEm 21 de ageesto de 1963
gio de Invenção.
19— Processo de preparação de deRequerente: Velloso & Filhos — Esrivados da bis-hidroximetilene pregna.
tado do Rio de Janeiro.
onde X representa um oxigênio cettt- na, mais particularmente, os composTitulo: Neivo modelo de garrafa — nico, um grupo beta-hidroxi ou um tos de fórmula geral:
grupamento beta-hidroxi-alfa-etinila,
Modelo Indugrial.

Requerente: Antonio Fregonesi Ai.
WS, de nacionalidade brasileira, casa..
do, industrial, residente e domiciliado
ba cidde de Santo André, Estado de
etio Paulo.
Eapécle: Modálo Industriai.
Titulo: "Bloco retangular revestiu°
para construções".

•

=MO N9 128.333

•••••—n•n••

Em 28 de junho de 1963

19 — "Bloco retangular revestído peta construções", constituído d e uma
peça linica, sem emend-s cie forma•etangular, possuindo na face superior saliências de api ,te o outros
blocos e, duas câmaras circulares, caracterizado e reivindicado por possuir
face externa revestida, o que posse.
bilita a composição de paredes apre.
Dentando várias córes e desenhos, além
de dispensar o material de acabamene
to.
Total de 2 pontoe.
TeRMO N9 152.06i
Depositada em 19 de agosto de 1953
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Segue-se o ponto n9 2.
AVISO AS REPARTIÇÕES
PUBLICAS
O Departamento de Imprensa Nacional avisa às
Repartições Públicas em geral que deverão providenciar a reforma das assinaturas dos órgãos oficiais
até o dia 26 de fevereiro
corrente, a fim de evitar o
cancelamento da remessa a
partir daquela data.-

e ';

na qual R, representa hidrogênio ou
um radical aclla, caracterizado pelo
fato de se submeter à nitração a 3
beta-aciloxi 20, 20-bis-(hidroximettlee
no) alopregnana e se obter os dinitratos de 3 beta-aciloxl 20, 20-bis-(hidroximetilano) alopregnanas, que se
saponificam, se acontecer, em dinitrato
da 3 beta-hidroxi 20, 20-bis-(hidroximet1ieno) alopregnona.
Total de 14 pontos.
Finalmente, a depositante reivindica
de acórdo com a Convenção Interna»
clonal e de conformidade com o artigo 21 do Código da Propriedade In.
du.strial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição
de Patentes da França. em 8 de março de 1960, sob o no 820.725. Um total de 14 pontos.
TERMO N9 1213.787

Em 17 de feeereiro de 1961
l
Requerente: Caba Société Anonyme
ra a produção de novos amino-álcoois" — Basiléia, Suíça.
Pontos característicos: "Processo pa— Privilégio de Invenção.
lo — Prooesos para a produção de ra a fabricação de corantes de entra..
quinona" — Privilégio de Invenção.
compostos de fórmula geral
— Procesos para a fabricação de
corantes da série da antraquinona, ca..
racterizado pelo fato de se tratar um
corante da fórmula:

ne qual R siginlfica hidrogénio ou
radical metila, bem como de uma sais,
caracterizado pelo iate de se reduzir
um composto de fórmula
n"

•—Se 'tf,.

/
•---

C°3

'As

na qual R' siginifica hidrogenio ou
um - grupamento fàcilmente transformável em hidrogênio, como por exemplo um grupamento adia; aralquila
ou alquila e IV' significa hidrogênio
ou um radical aralquila e R possue o

na qual X representa um grupo omino, Zr epresenta um grupo de ácido
sulfônico ou une átomo de hidrogénio,
B representa um radical arileno e Y
representa um grupamento heterocl.
clico reativo, capaz de regir com -os
grupos hidroxilo, de-celulose, para for-.
mar uma ligação covalente, com um
agente de redução, num banho fracamente acidulado a alcalino, tiara dia»
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molar o grupo de ácido sulfónico, na
posição-2.
Finalmente, a depositante reivindica,
•,/ de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Suíça, em 10 de
fevereiro de 1960, sob o n° 1.84-60.
Um total de 7 pontos.

e,

TERMO N9 126.853
•

em

de fósforo, -caracterizado pelo fato de
se Mn:1W a reação na presença dó.
uma base terciária.
Finolmente, a depositante reivindica,
de acôrdoc em a Convenção Interna.
monal e de conformidade com o ar.
tige 21. do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do corresponden. •
te pedido, depositado na Repartição
de Patentes da Suíça, em 19 de mar=
ço de.19£3, sob o nmero 2.307-60.
Um total de 7 ponioe.

C1i27110132.--

The Norwich Pharm.acal _Company
se Estados Unidos da América.
Titulo: "Novas 1-acil-1- (2-substituidas-etil) -2- (5-211tro-furfurilideno) bidrazinas e preparação das mesmas"
- Privilégio de Invençeo.
19- Um proceees para a preparaçau
de um composto repmentado pela fórmula

4

gênio, são hidrogénio; Re é hidrogênio
=MO. N° 127.293
ou metila; e 2 é um radical contendo
nitrogênio básico, de não mais que
Em 1° de março de 1961
15 átomos de carbbno, caracterizado
Requerente; Farbwerke Hoechst Akpor can)reender a desidrateçâo de
um composto tendo a seguinte /*erma. tiengesellschaft sorm. Meister Luciue
Ia:
& Briinengs Frankfurt/Main-Hoechst,
Aieneesha.
Pontos caracteres:ices: *Prece-se° de
produzir corantes italocianinieos solúveis em água". - Privilégio de Invenção.
.19 - •Proceeso de produzir corantes
ftalocianinicoe solúveis' em água, -da
fórmula geral
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ri2C112Z
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que

Z representa uni membro do grupo

que consiste de cloro, hidroxi e cia••
no. e
X representa, um membro do grupo
que consiste de amino e alquila inferior, desde que, quando Z ter hidroei,
X seja alquila inferior.
caracterimdo par compreender a condensação de uma 2-hidroxi - ou
2-ciano-substituideteetil.hidrazina com
6-nitro-furfural cu um derivado deste hidrolirável nêle, e a carbonilação
dor eferido produto cora um Membro
selecionado do grupo que consiste de
anidrido de ácido aleameco inferior e
e.gentes cementes, seguindo-se a fase
opcional de tratamento do produto
hidroxi-substituido com cloreto de tona, para formar o derivdo clorosubstituído que tem a fórmula acima.
• Seguem-se os pontos de 2 a e.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei, n9 7.903, de 27
de ageoto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
PeParti ção de Patentesd os Estados
Unidos da América, em 23 de fevereiro d 1960, sob o n° 10.039 e 10.040.

I
•R

Em 3 de março de leed

_

N

em que Y e R. são como acima definido e Z, é um radicalcontendo nitrogênio básico, de não mais de 15
átomos de carbono, ou que por hidrólise dá um tal radical, e quando Y é
oxigênio et R, e R, são hidrogênio, a
fase adicionl. opcional, de hidrogenação, na premo, de um catalisador de
hidrogenação.
Seguem-se as pontos de 2 a e.
• A requerente reivindica de aceedo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei, n° 7.003, de
27 de agente de 19e5. as prioridades
dos correspondentes pedidas depositados na Repartição de Patentes das
Estados Unidos da América. em 7 de
março de 1960 e 5 de maio de 1960.
sob Ws. 12.966 e 23.939, respectivamente.
TERMQ N9 127.292
Em lá de março de • 19131
Requerente: Ceba Société Anonyme,
firma industrial e "comerciai' - Suíça.
Pontos característicos de; "Processo
para produzir novos 1:3:4-Caceareis- Privilégio de Invenção.
19 - Procesos para a fabricação de
novos 1:3:4-tessiliazois da fórmula

na qual Pe significa um núcleo ftaiocianinico .metalífero, X representa
uma ligação direta ou um resto orgenico bivalente, Y representa o grupo
-S02-811-C112-0S0311 ou o grupo
-...502-CH=OH2, achando-se os restos
X e Y em posição -m- ou -p- um cem
relação ao outro; o núcleo benzenico
A pode conter ainda outros substituintes e n é um número inteiro de 1
ate 3 e nt é igualmente uni número
Inteiro de 1 até 3. devendo a reata de
n e m ser no máximo 4, caracterizado
pelo fato que animas da fórinela gemi
na qual X, Y e A têm o significado
acima indicado, são condensadas coas
cloretos ftalocianIno-sulfenicos e os
resultantes produtos são tratados,
eventualmente, com alcalls.
-

/1 /4-X
a

. Requerente: learbsverke Hoechst APtiengeselischait vonn. Melster Luctuti
& BrIlrUng, estabelecida em Frankfurt/Main-Hoechst, Alemanha.
Pon-sos aeracteristicos de: "Processo
de produzir mono-azo carentes insoláveis em água". - Privilgio de Invenção.
Processo de produzir mono-azo
rente ineoelreis em água, da fórmula
geral:

,

na qual A significa um resto da sone
'semento., que pode ser substituido
necleoe berre:eco por grupos não hL.
drossolubilizantes. e o núcleo benze- \
nico B pode ser substituído por grupos alquilo ou alcoxi ou por átomos
de halogênio. caracterizado pelo fato
de que os diazo compostos de aminas
da série benzôniea, que podem ser
substituídos no núcleo benzénico por grupos não hidrossolubilizantes, são
copulados com 5-(2', 3' - oxinaftolla min o) -benzimidazoIonas, que podem
ser substituides no núcleo benze:eco
do resto benzimidazelonido por grupos alquilo ou alcoxi ou por Momos
de haloeênio. era aubstáncia, eóbre e.
fibra Mi sôbre outro substrato, em
meio alcalino, neutro ou fracamente
ácido.
Finalmente, a depositante reivindica, de acôrdo com a Convenção Inter- .
nacional e de conformidade com O • '
artigo 21 do Código da Propriedde
Industrie a prioridade dos correspondentes pedidas, depositados na Repar.
tição de Patentes da Alemanha, em $
de março de 1980 e 18 de fevereiro de .

Finalmente, a depositante reivindica. de acôrdo com a Convenção In.
cianal e de conformidade com o
terna
artigo 21 do Código da propriedade
Industrial, a prioridade do correspondente -pedido, depositado na Repartição. de Patentes da Alemanha. em
de março de 1960. sob o n9 P 30.688
IVb-22e.
•e onde Re, ite e 88, cada um. repre- Um total de 2 pontoe,
senta um radical aromático ou hete—rrociclico, 'pelo menos, um déstex radiTfeRMO N9 126.1396
TeRMO Ne 127.294
cais sendo heterociclico e n = 1 ou 2
- eracterizado pelo fato dc ee fazer
1981. sob o námero P 30.889 In-22*
EM 21 de fevereiro de 3.961
Em 19 de março de 1961
reagir uma acMgdrazine
esmala;
• P 33,.235 lefb-22a, respectivamente. ) ,
emitia Mine & Preneh Laboratones
Requerente: Geba sociéte Anonyme, Um ponto.
1- Estados Unidos da América.
•
firma suem. "
Titulo: leTrifluor-mete-tiaxanteno e
Pontos caracteristicoe de: "Processo
derivados de zianteno" - Privilégio
de fabricação de 1:3:4-tiadiazdis".
TERMO N° 129.096
de Invenção.
Privilégio de. Invenção.
— Procesos de preparar derivados
- Processo de fbricação da 1: 3:
Em 9 de maio de 1981
de xanteno e trifluoremetiLeanteno,
4-tiadiazóis da fórmula;
lendo a seguinte fórmula estrutural
P. Hoffnaanaa - La Boche & Cie.

CP 3
- onde Re R., E.. e n têm os signifi•
cedo.; acima - com um sulfeto de fó s
-for.
Finalmente,' a depositante reivindi°Nay aé-z
ca de acareio com a Convenção Internecional e de conformidade cem o
artigo 21 do Código da Propriedade
fo
3
Industrial, a prioridade do correepone
dente neeldo, deros itado naRePareieão
em que Y é ene/51re ou oxigénio' R, e de Patentes da Suiça. em 10 de nutra, quando tomados juntos, são urna ço de 1960, sob o n9 2.307-60.
ligação em simples, ou qundo é oxi- Um total de 31 pontos..

eociété Anonyme.
(P. Hoffmann - /a Roche ta,

Aktiengesellschaft) - Butes.
- onde Re, Re e Re cada um, repre. Titulo: Processo para a preParacl*
de compostos poliênloos. - Privilégio
senta um radical 'aromático e n
1 ou 2 - de acilhidrazinas da fórmu- de Invenção,
19 - Processo para e. PrePareão de
. " s.
compostos de polienocarbonilo, caraeterizado pelo fato de que se faz reagir
El • MN,
,j me aldeído contendo uma dupla liga-lo pelo meneenas posições alpha• beta e gama, delta em relação ao
;'-. • grupo 'aldsido, na presença de um ta.
- onde Re RI e E..e a tèem os signi- canal alifático inferior e um agente
ficados ackna - com o uso de sulfeto de condensação ácido com urna emane

st\
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tidide em enes.% de um. éter de enol nho determinado pelas autoridades de
da fórmula:
trânsito, protegidas internamente por,
material transparente ou tra.nsliicido
e nas córes adequeads, durante o dia
se adpre:entar a face -1- com o asOR
pecto e côres determinadas'pelo Código Nacional do Tre.n.sito, e, durante
a noite, devido a transparência do
materke de proteção aos recortes, se
aprerentar iluminada nos seus númena qual um dos grupos R é inn grupo ros e :símbolos.
&Icon° inferior, o outro grupo It e Total de 2 pontos.
hidrogênio ou um grupo aIcoilo infe..
ror, e Re é um grupo alcoilo inferior,
,
TERMO N9 127.077
e de que se trata o produto de reação
com um agente acido. — Prioridade:
Dep. em 9 de novembro de 1e80.
Sulça, em 11-5-1960, n9 5.399-60.
Severa-1-e os pontes de mis. 2 a 12.
Requerente: Tomoko Marulama.
'. Titulo: "Original ' enlute com a
TERMO Ná 12.027.
feitio de sampa.m ou barco de junco
chinês' — Modelo Industrial:
Em 17 de eget° de 1980

onde se apoia o corpo do frasco -2ezferoidal cuja base tivesse seccione_
da Uma calota onde se apoia o pa
-1- do frasco e superiormente tivesee
seccionado outra calota de menor diâmetro de onde se prolonga superiormente um cilindro -3- de pequena altura que configura o pescoço do fresco; pelo fato do corpo -2- ser formado por gomas em relevo dispostos co.
mo merid,anos; pelo fato do pescoço
3- ser encimado por outro cilindro
ou tronco de cône invertido ..5- de
onde se projeta horizontalmente urna
rosacea dotada de miolo -6- e de peteias -7- que configuram a tampa do
frasco com o feitio de margarida este
linda e. cuja projeção sóbre a base
ultrapazas ou quase o diâmetro melei
do frasco.
Total de 2 pontas.
TERMO No 127.925

.

Requerente: Indiestria de Calçados
Francisco Rosifink S. A. — São Paulo. •
Títuloe Nõeo modelo de solado para
calçados de senhoras e outros. — Mo.
delo Industrial.

19 — Nevo modêlo der solado para
calçados de senhoras e outros, caracterizado por ser o mesmo enrugado,
de . modo a apresentar uma pluralidade de saliência., alongadas, de coreeriMentos e larguras diferentes, San.éncias estas adjacentes e dispostas
transverslmente, formando entre estas. sulcos.
• Total de 2 pontos.
TERMO No 127.076
Dep em 9 de novembro .de 1960.

•
tais paralelas cujas extremidedes de3a
crerem um arco ele circulo, curvando
se pra cima, quando então .scircm uma
flexão de no-tenta graus configurando
as traeiwas, perpendiculares às tua.
tcs horizontais, e que formam a pe..
seira'e a cabeceira, de onde' partam,
as fites de aço .que configuram, eu..
tremeadas com molas espirais, o moleio ou lastro.
Total de 2 pontos. •
e.ERIVIO N9 150.207
Em 26 de junho de 1963
Sperry Rand Corporation — Feta-dal
Unidos da América,
Titulo: Nôvo modelo de barbeadoe
— Patente de Modelo Induies
trial.

Len 27. de março cie ' 1961
Requerente: Confina Stweau — Una
Rechenmarchmenfabrik Aktiengeseie.
chaft, feenes industrial e comerciai,
organizda sob as leis do Principado de
Liechtenstein, estabelecida em Mauren, Principado de Liechtenstein.
Pontos caracteristecas de: "Aparelhe
cinematográfico. e- Modelo Industdial.

1*.0 — "Original enfeite com o feitio
de sampam eu barco de junco chinês", con.stituido por uma base -1.
formada por pedaço de bambú cortado em meia cana com a concavidade voltada para baixo, dotado euperiormente de rebaixo horizontal onde
se apoia o corpo -2- do barco, caracterizado por ser formado por recorte
da madeira . ou bambú corno o feitio
próprio de um barco-de junco chinês
e decorado como se fora um verdadeiro junco ou &rapam e encimado por
três mastros -3- cada uni dêles tendo
duas velas -4- formadas por gomos
de bambú com a concavidade voltada
Dera a popa do barco dando a impres.
são de velas enfunadas, tendo na proa
une pedaço de bambú -5- defeitio triângular parecendo utambem vela emfunada e encimando o mastro centrai
de maior, altura uma pequena bandeira brasileira efie
••nnn•...

Requerente: Mário eleita:num — Silo
Paulo.
Titulo: Placa luminosa para veicule:
em geral -- Modelo Industriai

Teae.M0 N9 12e:075 ".
Dep. em 9 de novembro de 1960.
Requerente; * Indústria e Comercial
do Perftun:s Noreer Ltda. — São
Paulo.
"Original modelo de fra.sco
modelo Industrial.

19 — "Placa luminosa para veicula,
em gera", carcterizada por caixa qua.
drAngular metálica, plástico ou de
Outro material conveniente, de pequesi espessura, tendo uni dos lados de
Maior euperficie ou frontal, configurada por placa ou chapa -1- de inelentifleacâo de veículos. dotada de rebordo -2- com os canto* arredondados e
colorida nas cbree determinadas .pelo
Código Nacional de 'trânsito, tendo
recorte dos números -3-. letras -4. e
de mas símbolos orcia1s, no tama.:
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19
Oribinal modelo de frasco",
constituída por vasilha de vidro, cristal, plástico ou de outro material conveniente. dotado ou não de coloraçào,
tendo a bere .1- configurada por Umco de cône de pequentssima altura e

19 — nevo modelo de barbeador
elétrico. caracterizado pelo fato de
apresentar a forma de mis corpo, subs.
tancialmente,. cilíndrico e de seeert0
reniforme e simétrica que se afunila,
ligeiramente, no sentido das extremf.
dades, apresentando, embora, so sentido transversal, uni çanprimento,
substancialmente constante.
Seguem-se os pentes de 2 até 4.
Prioridade: Estadas trnidos da Amé-

rica, em 14 de janeiro de 1953, Sob •
19 — Câmara cinematográfica, pró- n° 73.166.
pria para películas estreitas, caracterizada pelo tato de possuir. vista de
Tramo N9 150.494
frente, uma forma alongado a modo
de barra e reforçada, na parte supe4 de julho de 1963
rior, em forma de clava.
Fenalmnte, a depositante reivindica,
de acôrdo com a Convenção Interna- Requerente; Olympia de SUys -•
ciunal e de conformidade com o arti- Estado da Guanabara,
go 21 do Código da -Propriedade In. Titulo Um esteja para produtos de
dustrial, a prioridade do correspon. beleza e toucador. — Modél0
dente pedido, depositado no Bureau trial.
•
Internaclonai para a Proteção da Propriedade Industrial, em Genebra, em
1...n
27 de setembro de 1260, sob o número 26.947.
Um total de 14 ponto..
TERMO N9 147.438
,Eni '14 de novembro de 1962

Rb.

411•11.00.M.M
Nb NP
Requerente: Industrie de Móveis
Nuera Ltda. — São Paulo.
Titulo; Oeiginal modedo de estrado 19 — tem esteio para produtos de
i para camas e similares. — Modelo In. beleza e de toucador, caracterizado pe.
lo fato de compreenderia m corpo de
teustrial
caixa de formato substancialmente
paralelopidedico, de paredes laterais
relativamente baixes, sendo o interior
Ja
•
frtr.".
da referida cabeie totalmente ocupado
por timo pluralidade de compartimos.
tos ou recipientes dispostos em enfiai
das ou séries de formatos e volumea
diferentes, sendo eesa pluralidade de
compartimentos distribuída em tree
secções complementares, das miais tua
ou mais podem •er destacáveis de
corpo da caixa e estando a maior par.
1 0 — "Orizmi modelo de estrado te dos referidos compartimentos for.
para camas e similares", constituído mada integralmente com a secção ou.
por armação de madeira ou metal. de estão situados.
caracterizada por duas hastes horizon- Total de 3 pontos
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feitio 'e bastonetes Corri à base menor /ig da às referidas linhas e que se
inscrevem na parte superior da curva
Em 21 de junho de 1963
transversal que configura a lombada
do bico de saída, aumentando de ta..
Requerente: Pijacko Pranc, de Na- manho de conformidade com o aumencionalidade Iuguslava, casado, indus- to de largura do referido bico, e tertrial, residente e domiciliado na cida- minando próximo ao corpo hemisféride Santo André, Estado de São Pau- co, quando então os bastonetes se
lo.
transformara em três grupos,- de cada
Espécie: Modêlo Industrial.
lado, encadeados uns em continuação
Titulo: "Bloco conjugável e encaL. ao outro, configurando galhos com
xavel para construções industriais e fôlhas estillsadas e que acompanham
populares".
a forma curva do Corpo hemisférico;
pelo fato de haver de cada um dos
i laclos do tubo de salda, nos seus late„N•••• •
extremos, iniciando-se também na
Tirola que configura o lacal.
de tulipas estillsadas Vidas com a
abertura voltada para o corpo da peça,
encadeadas umas nas outras e que
terminara junto do corpo hemlstérico,
quando, então, se transformam em
grandes fôlhas estiliaadas também
1 9 — "Bloco conjugável e encaixapara o 'lado oposto ao bico
val para construções industriais e po- voltadas
salda.
pulares", confeccionado de material deTotal
de 2 pontos.
adequadro ao fim, caracterizado e reivindicado por ser constituído de um
corpo, tendo a parte anterior de forTËRMO N9 152.014
211a arredondada e, sua parte poste.
ror, de forma retangular, possuindo,
aquidistante de suas extremidades,
Em 21 de junho de 1963
uma cansara circular, que atravessa a
peça em tôda sua altura.
Requerente: Metalúrgica Paulista
Total de 2 pontos.
S. A. — São Paulo,
Titulo: Origina/ modêlo de cruzeta
para registro dotado de giavação de.
'ERMO N9 152.015
corativa.
Pontos canacteristicos. — /vlocralo
Era 27 de junho de 1963
Industrial.
TÊRlO N° 181.992

••••n..

da por uma base circular extremamente fina que te desenvolve posterior.
mente em piano curvo circular e depois em estreita plataforma perpenda
cular à base, de oncle se projeta em
direção ao centro a cúpula hemisfe.
rica, com a convexidade voltada para
fora até ponto idcal quando entao a
curva se torna côncava e se projeta
com trecho cilíndrico, terminando com
o tapo dotado de abertura circular onde se aloja botão de valvula ou haste
de comando de registro, caracterizado
pelo corpo convexo da eanopla fer estampado ou gravado uma rosácea que
parte de uma linha circular central
que rodei.a o taapo da peça, term ando
em outro circulo formado por arcas
substoncialmante maiores e que configuram um festão; pelo fato das linhas radiais se apraz:catarem apaiarites e reentrantes sanas em relaeão às
outras, configurando gamos, tendo feitio plásticos, e se interligarem por linhas obliquas cru relação às mesmas,
cIe cima para baixo, isto é, do talim da
peça em direção a base, linhaa que
te iniciam mais ou menos na altura
média de cima. e que tens urna multiplicidade de outras circulos concentra
coa formados por Unhas id'e'redcas pa_
ralelas, circulas que se da•envolveni
ata a altura da base da peça.
Total de 2 nontwa

plástica ou similar, em forma de "V"i
caracterizada eaSencialmente pelo fad
to de apresentar em suas extremidades na superfície, projeçõts cilindria
coa (10) encimadas por pretuberânciaa
circulares (4) • e por possuir no vértice, pela parte in erior, uma tira (2):
com secção lateralmente reta e alota,
gada e extrunidades semi-circulares,
e possuindo a extremidade inferior
em forma de uni circulo (3);• e por
ser cada haste superiormente, ornamentada com unia série longitudinal
de figuras em relêvo, com traços cruzados em forma de "X" (5), entre.a
meados por pontos (6) e extremados
por catraios (7) de cinco pontas abamfrr,clas, ornamentos éstes, aplicados sôbre uma salléncia longitudinal (8) com
perfilação convexa, e tendo as bordas,
em toda o seu pericreetrO, frisadas convexamente to).
Total de 2 pontos.
TERMO No 152.163
Em 22 deagõsto de 1963
Nome: Kurt Spribille.
Endereço: Ria Barão de Itapetinitta
ga ná 83, -109 andar — Capital.
Invento: e Nesvo Tipo de Travesseiro
Anatómico para Poltronas".
Classificação: — Modêlo Industrial.•

Tf:Ra10 N9 152.162
Em 27 deagdeto de 196a .
Nome: aso Antunes doa Santos,
Endereço: Rua Barão de Itapetinin.
ga , 83 109andar — Capital.
Iraaento: Nôvo tipo de lâmina para
aarbear.
Classificação:
modèlo indu.strial.

Requerente: Metalúrgica Paulista
S. A. — São Paulo.
Titulo: Original decoração aplicável
em corpo e bico de salda para torneira e snisturadores.
Pontos característicos. — Modal°
Industrial.

— Original modélo Le ealsaet'a pa

19 — Original decoração aplicável
em corpo de bico de salda para torneiras e misturadores, do tipo formado por corpo hernisfériao, datado de
base circular extremamente tina que
se desenvolve depois em curva ou plano côncavo e depois em pequena plataforma horizontal, acima da qual se
projeta superiormente um hemisfério
ou corpo do bico de salda, ligeiramente
achatado, dotado de curva côncava
próximo ao setor central e de onde se
projeta pra cima um trecho cillndrico
fechado superiormente por plano ou
pelo corpo de comando do registro,
enquanto que, lateralmente, num doe
laterais do hemisfério, projeta-se do
mesmo um tubo cónico substancialmente longo, ligeiramente obliquado
para cima cuja ponta se curva em
Anguloreta para baixo, terminando em
pequena gola ou virola cuja basca de
saída é perfeitamente horizontal, situada em plano superior ao da base
ao corpo da peça, e caracterizada por
ter, partindo da virola, descrevendo.
portanto, a curva descrita pelo tubo,
duas linhas centrais que acompanham
a conicidade do tubo, isto é, se alargam ligeiramente ent direção à baaa.
circundando a projeção superior ollindrica da mesma, saindo de cada
n dos lados dessas lirshas, portanto,
forma simétrica, grupos de três
Fomos ou telhas estilisadas com o
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-raegistoda egrvçãoci.
rativa, constituído por unia gola an
forma de disco, com a borda convexa, projetando-se acima cia mesma,
no início de sua convexidade, um pescoço cilíndrico de altura ideal, depois
do que o meano se abre em plano cônico e côncavo, invertido para baixo,
cuja base maior voltada para cima
é configurada por um disco espessa.
do, cuja face superior é 'uma calota
esférica de raio longo, caracterizada
pelo fato de seu contorno lembrar
um disco circular cujos planos diame.
trais fossem comprimidos ao longo da
linha de topo dos referidos plana,
tal forma que o dico se Pr,'Èresenta.sse
configurado por quatro arcos de circulas ligeiramente delineados.
Total de 3 pontos.
.7712tmO.Na 182.016

"
1° — Nóvo t:po de travesseiro antónico para poltronas, caracterizado
por se formar d, unia alinolaida encapado., com "zip" 'e oorreia com presilhas para fixação nos poltronas ola
traneroate atiracolo.
II — Tudo como descrito e ilustrado
1 9 — Nôvo tipo de lâmina para bar- nos desenhas e clichê anexos.
bear, caracterizado por ter a forma
de triângulo equilátero, cem todos os
TrMi lf0 ;T, 9 152.166
lados afiados e no centro um furo circular de onde partem, no sentido das
Em 22 deageato de 1983
alturas do triângulo, três outros rasgos de forma ovalada. Tudo como
descrito no •memoriale ilustrado nos Nume: Roberto Zitelli.
desenhos.
Enrlaraço: Rua Baaão de Itapetinin.
ga. no 88. 109 snder._ Capital.
Trivente: "NiSvo ll'itx) de Caixa Para,
Teá dio"
TIMMO No 152.137
class ificação: — Modal° Industrial.
Depositada em 21 de aaôsto de 1963.

Em 27 de junho de 1963 •

Requerente: Metalúrgica Prior Ltda.
Requerente: Metalúrgica Paulista Estabelecida em: São Paulo <Capital) — Modèlo Industrial.
a. A.
São Paulo.
Titulo: Original desenho aplicável
em canoples para registros em geral,
— Modélo Industrial.

10 — N8vo tipo de caixa para Mello,
eaaacterizado por ter o formato de
Ima pequena casinha, com alprende
e janela por onde emerge luz, e com a
o painel e botões do rádio na face .
1*— Original desenfio aplicável em 19 — "Novo, coufiguração ornamen- principal
da casinha,
canoplas para registros em geral, com tal em alças para sandálias", comia- TI — Tudo corno descrito e ilustrado
o feitio de cúpula hemisférica, forma- te de uma alça (1) para sandálias de nos desenhos anexos, e cliché.
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MARCAS DEPOSITADAS
EM.

Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
rue: o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante êsse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
ITadonal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão -13. registro requerido
Termo n° 659.822, de 319-1964
Guanabara

Classe 7
•
dores, lápis em geral, lapiseiras, maTermo n° 659.827, de 3-9-1964
Engenharia Civil, Mecânica e Eletricl- quinas para apontar lápis, minas para Máquinas e utensilios para serem usagrafites, minas para penas, máquinas de dos exclusivamente na agricultura e
'Jade "Trienge" Ltda.
Sào Pawo escrever, máquinas de calcular, maqui- horticultura a saber: arados, abridores
nas de somar, máquinas de multiplicar, de sulcos, • adubadeiras, ancinhos me.
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carim- Lânicos e empilhadores combinados
bos, porta-lápis, porta-canetas, porta- arrancadores mecânicos para agricul
cartas, prensas, prendedores de éis, tura, batedeiras para cereais, bombas
INDCSTRIA BRASILEIRA percevejos pari papéis, perfuradores, paar adubar, celfadeiras, carpideiras,
réguas, raspadeiras de borrões, stencils ceifados para arroz, charruas para ag:1para mimeógrafos, tintas e tinteiros curtura. cultivadores, debulhadores
Classe 8
destocadores, desentegradores, esmaga.
Para distinguir: Artigos e aparelhos elé'1,"&rmos ns. 659.829 a 659.832. de
dores para a agricultura, escarrifica.lo.
tricos e eletrônicos: alto-falantes, ante3-9-1964
res, enchovadeiras, facas pata máquk
nas, agulhas para fonógrafos, apareBrasileira de Comércio Internacio- nas agrícolas, ferradeiras, gadanhas
lhos de alta-fidelidicle, amplificadores Cia.nal
(Importação e Exportação)
garras para arado, grades de discos
de sons, bobinas, bobins para rádios e
ou dentes, máquinas batedeiras para
Guanabara
televisores, aparelhos para contrõle de
agricultura, máquinas inseticidas, má.
soa. chaves . de tomadas, chaves autoquinas vaporizadoras, máquinas da
máticas, chaves para antenas e fios ter.
mungir, máquinas nlveladoras de terra,
ra, comutadores, condensadores, aparea-áquinas perfuradoras para a agricullhos de comunicaçâo interna, ,discos gratura, máquinas de plantar. motochar.
vados, chaves de ondas, chaves de
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
iNIXTSTRIA BRASILEIRA
alavancas, chaves elétricas, chassis paroçar, de semear, para sulfatar, de
ra rádios, diais, aparelhos de intercomu.
torquir. de triturar, de esfarelar, terra,
aicação, aparelhos de frequência moClasse 5
para irrigação, para matar formigas e
dulada, fonógrafos, fios para eletricida- Aço em bruto, aço preparado, aço outros insetos, ,para burrifar e pulveride e terra, fusiveis, fitas magné- doce, aço para tipos, aço fundido, aço zar desinfetantes, para aduoar, para
ticas, geradores automáticos, geradores parcialmente trabalhado, aço pálio, aço agitar e espalhar palha, para comer
estático e eletrônicos de alta frequência refinado, bronze. bronze em bruto ou algodão, para colher cereais, máquinas
que . funcionam com válvulas, interrupto. parcialmente trabalhado, bronze de amassadoras para fins agrícolas, de
res, imaans permanentes para rádios, manganês, bronze em pó, bronze em certar árvores, para espalhar, para cagravadores de fitas, gravadores de dis- barra, em fio, chumbo em bruto ou pinar, máquinas combinadas para secos, aparelhos luminosos, lâmpadas, iso- parcialmente preparado, cimento me. mear e cultivar, de desbanar, para caladores de corrente, microfones, mostra- tálico, cobalto, bruto ou parcialmente suar, máquinas e moinhos pare forradores, de rádios, máquins falantes, pi- trabalhado, couraças, estanho buuto ou gens, máquinas toscadoras, ordenado»
lhas secas elétrIcas, plugs, pick-ups, pa- parcialmente trabalhado, ferro ene bruto, res mecânicos, raladores enecanicos. rora-raios, potenciómetros, escalas de vi- em barra, ferro manganês, ferro velho. los compressores para a agricultura,
deo, resistências elétricas, aparelros re- gusa em bruto ou parcialmente traba- sacha deitas, semeadeiras, *cadeiras,
ceptores de sons, rádios, relays, redu- lhado. gusa temperado. gusa maleável, secadores de terra, tosadores de gra.
tores, rádio fonógrafos, reostatos, rá- lArninaa de metal, lata em fálha. latão ma. tratores agrícolas, válvulas para
dios para automóveis, rádios recepto- em fólha, latão em chapas. latão em
máquinas a g ricolas
res, reatores para luz fluorescente, rá- vergalhões, ligas metálicas, limalha&
Classe 21
magnésio,
manganês,
metais
não
trabadios conjugados ou não com fongrafos,
e suas partes integrantes, a
soquetes, sincronizadores, selecionadores, lhados ou parcialmente trabalhados, me- Velculos
aparelhos televisores, tomadas, transmis- tais em massa, metais estampados, saber: aros, actom6veis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas
metais para solda, niquel. .zinco
sores de soas, toca-discos automáticos
Classe
6
de
;a:rb o. barcos, breques, bicicletas,
ou não, aparelhos para telegrafo sem Para distinguir: Máquinas e partes fie carrinhos
de mão e carretas, cam'nrofio, transformadores para rádios e televipara todos os fins Industriais: neles carros ambulastes, caminhões, '
sões, tomadas de corrente, aparelhos máquinas
Máquinas de rosquear. serras mecânitransistores, aparelhos de transmissão e cas, motores elétricos, alternadores, fer- carros, carros-tanques, carros ir-igaío.
recepção de sons, válvulas .para rádios ramentas e placas para tornos, gera. res, carroças, carrocerias, chassis, ?ha.
pas circulares para veiculo& cubos de
e televisores
dores, plainas, máquinas de furar e cen- veiculos, direção, estribos, engates para
trar, tornos mecânicos, prensas encani- carros, eixos, freios, guidão, locomotiTermo n° 659.828, de 3-9-1964
Carbonbrás S.A. Comércio e Indústria ces. máquinas xmassadeiras. misturador vas, lanchas, motociclos, motocargas,
de barro máquina compressora, cáqui. mota furgões, manivelas, navios, ônide Papéis e Artefatos
nas adatadas na copnstrução e conser. bus, para-choques, -- para-lamas, paraSão Paulo
vaçáo de estradas, mineração, corte de brisas, pedais, rodas, ralos para biciclemadeira, movimento de terra, carretos
reboques, radiadores para veiculos,
e outros fIns industriais. elevadora. má- tas,
selins, triciclos, tirantes para velenho,
quinas desempalhadoras, descascadoras,
vagões, velocipedes, varetas de controensacadoraa brunidoras, classificadoras,
-INDUSTRIA BRASILEIRA
ventiladoras, moinhos para cereais, le do afogador e acelerador, tróleis, tromáquinas secadoras, trituradoras, pul- leibus. varais de carros, toletes para
canoa
Classe 17
verizadoras, fresas, polarizes. tranchas,
Artigos para escritório, almofadas para tesouras mecánicas, tupias. máquinas de
Termos
ns
659.833
e 659.634, da
carimbos, almofadas para tintas, abri- abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
' 3-9-1964
dores de cartas, arquivos, borrachas, exaustores para farias, bombas centriValter Pereira Barros
berços para enataborrão, borrachas para fugas. rotativas, de deslocamento e e
colas, brochas para desenhos, cofres, Pistão Para todos os fins. atletas, calGuanabara
canetas, canetas tinteiro, canetas para deiras e turbinas, injetores para cal.
desenho, cortadores de papel, carbonos, &iras, válvulas e transportadores au
carimbos, carimbadores, cola para papel, tomáticos de alta e baixa pressão,
coladores, compassos, cestos para cor- prensas hidráulicas, martelos mecanicos
respondência, desenhadores, duplicado- e máquinas limadoras, máquinas opera.
res, datadores, estojos para desenhos, trizes, rotativas ou . cortadoras para miestojos para canetas, estojos com minas, nar ferro, aço e bronze, máquinas para
Classe 48
esquadros, estojos para lápis, espetos, encanatórias. espuladeims, torcedeiras, Para distinguir: Perfumes, essências, .
exestiletes para papéis, furadores, fitas meadelras, rolos e mictes, brunidores tratos água de. colónia, água de toucapara máquinas de escrever, grafites para cereais, máquinas para .abricar água de rosas, água de alfazema, água
para lapiseiras, goma arábica, grampea- Papal e máquinas de impressão, dínamos Rara barba, loções e Calcos Rara os.

TRIENGE

Classe 33
Turismo cai geral, etc
Termo n' 659.823. de 3-9-1964
Companhia Calçados Foz
Guanabara

PRORROGAÇÃO

FOX

O calçada que acompanha
Fano • mima • ~grassa d• grata

• Classe 36
Calçados

fien

Tern:o n• 659.824. de 3-9-1964
Companhia Calçados Foz
Guanabara

PRORROGACTIO
FOX no pé
Confirma o que é
anuSTRIA eRASILEIRA

Classe 36
Tánno n° 659.825, de 3-9-1964
Mercearia "2 A" Ltda.
nuanabara

(2A) •

r

INDUSTRIA BRASILEIRA,

Classe 41
Na classe
659.826, de 3-9-1964
Indústria e Comércio de
Fios Texteis Ltda.
So Paulo

TèrinG a9

Casalan

MALAN
INDUSTRIA 13RASILEIRA
. Classe 22
Para distinguir: Pios de algodão, alinham°, celulose, luta, linho. II 51os
plãsticos, fios de seda natural ou ralou
para tecelagem, para bordar, para costura, tr cotagem e para crochê, Mil
linhas de tecla espécie

PGBESTOS

CAR8ONBRAS

VALTER'S
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cabelos e para a pele, brilhantina, banTermo n° 659.845, de 3-9-1964
drops oces de leite simples e compostost
Termo a' 659.840, de 3-9-1964
dolina,- batons, cosméticos, fixadores
Manuel ' Nunes •Católica
.Nelson Camarão Prieto
doces de frutas cai conservas, prepara.
Guanabara
Guanabara
' de penteados, petróleos, óleos para os
das em massa, em calda, em c ompotas e
•cabelos, creme evauescente, cremei goa.
em geléias, doces, doces gelados, 'doce/
durosos e pomadas para limpeza da pede amendoas, de amendoim, de nozes,
nozes, de castanha, e de frutas secas
le e - maguilage -.. depilados, desodo.
rantes, nrinagre aromático, pó de arroz
cobertos com chocolates, frutas secas,
e tatá) petumado ou não. tapas para
passadas e cristalizadas, geléias, goma
Classe
32
pestana e sobrancelhas. preparanos para
de mascar, pralinés, pastilhas puiapuzsa
Revistas
impressas,
jornais,
boletins.
eMbelezar caos e olhos, carmim para
Classe 16
pirulitos,. pudins, panetones, pipócas•
almanaques e livros
Titulo
.
o rosto e para os lábios, sabão e creita.
sorvetes, torrões e torradas
• para barbear, sabão liquido .perturnacle
Termo n° 659.811, de 3-9-1964
Termo
n°
"659.848,
de
3-9-1964
Termo
n° 659.853, de 3-921964
ou não, sabonetes. dentilraaos eaa ou
Barki Roupas S.A.
Agência de Imóveis N. S. de Lourdes
• '
(Prorrogação)
pasta ou isquicio; sais pertnraados para
• Limitada •
The Kelly -- Springfield Tire
banhos, pentes, "vaporizadores de peru
Guanabara
Company
me; escovas para dentes, cabelos, unha,
Estados Unidos da América
e cilios,• rum de louro. sayumbo perto

- —

"FOINISPORT"

Mate riais de Ciiistrução,

CURICICA,

AGÊNCIA DE
IMüVEIS

:nado, preparados em po." pasta. liqui

do e tijolos ara o tratamento das unhas r
KELLy.SPRINGPIELD •
dissolventes e vernizes removedores a.
cuticulara glicerina perfumada paaa
indústria Qrasi!eira
cabelos e preparados para dseè`olo
Classe 8
.
rir unhas, eidos e pintas ou sinais
Acumuladores de eletricidade (iatega&
Classe 16
.
ficiaia,
óleos
para
a
pele
•
elétricas)
Para distinguir: Artigos de vestuálos
e sot.pas testas. em geral: Agasalos
Classes: 8 e 48
Termo n° 659.854. de 3-9-1964
aventais aiparcatas. anáguas. blusas.
Titulo de Estabe'ecianento
Bantarn Books, Inc.
batas, botinas. blusões. boinas. baba.
Classe 33
Estados Unidos da 'América
Termo n° 659.835, de 3-9-1961
doura:. bonés, capacetes, cartolas, caraTitulo de Estabelecimento
Salva — Sociedade de Representaçõei puças. casacão. 'mictes. 'capas. chales.
de Produtos Agro-Pecuários Ltda.
zacf.ecols, c;lçadus, chapéus, cintos, - Têm° ti° 659 .849, ,-s.
Guanabara
combinações. carpinhos. calças, Indústria e Comércio de Cafés Finos ,
•
Limitada
le senhoras e de crianças. ,calções. cal.
ças camisas, camisola& camisetas.
Bahia
,
cuecas, ceroulas: crIarinhos, cueiros,
Classe 32
saias. casacos, rhine- , ,,s. dominós. achar.
Livros
pra fantasias, tardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorTermo n° 659,855, de 3-92,1964
ros. logos de lingerie,laquetas. laquh
Wilson Mello
luvas, ligas. lenços, mantós, 'meias,
Guanabara
maiós. mantaa mandrião. mantlhas. pa •
• Classe 41
letós. palas, penhoar, pulover, palermas.
• Frase
FEMEG — FEIRAS E
pcugasa ponches. polainas. pilam& pu.;
nhos, perneiras, quitnonos. regalos.
EXPOSIOES DOS MUNICIPIOS
Termo ri' 659.850, de 3-9-1964
robe -de chambre. roupão. sobretudos
Indústria
e
Comercio
de
Cafés
mo
BRASILEIROS
NO ESTADO DA•
suspensórios, saldas de banho, sandálias
s
Limitada
meteres, shorts.. sungas. stolas ou slacks,
OljANABARA NO ANO
Bahia
trilar.. toucas, turbantes. ternos. •uni
Classe 2 . •
sse 3N3)
DO
IV
formes e vestidos
- Sinal de Propaganda
Café Pinguim:
Termo ri' 659.842, de 3-9-1964
Classe
Termo 11 659.836, de 3-92 1964 a
Titulo
de
Estabelecimento
Vulcan
Material
P'Astico
S.A.
Tão Bom Que Caiu dn céu
Salva — Sociedade de Representações
de Produtos Agro-Pecuários Ltda.
Guanabara
Título n' 659 .856, de 3-9l964
Guanabara
São Paulo
Classe 41
,
Expressão de Propaganda

IlsA. SRA. DE LOURDES

PENNANT 1300KS

Café Polar,
O Maxtrnt

9

SAL VÁ

s

Classe 2
Sinal de Propaganda

ulcalar

Termo n'659.841, de 3-9-1964
Bazar ,Dois Irmãos Ltda.

Classe 8.
• -1 ;
Para distinguir: Acendedores elétricos "
alarmas ' elétricos. . alto-falantes, aniperimetros, araulificadores para rádios.
aparelLos dé iluminação, aparelhos de

IndústrásiSimaileire

Termo n° 659.537, de 3-9-1964
Classe 34
- . Salva — Sociedade de Representações
Paasadairas, linélcos, alçados e encera
de Produtos Agro-Pecuários Ltda.
dos, tapêtes, cortinas, passadeiras e
Guanabara
coberturas de plástico para asscaihos

SALVA SOCIEDADE DA
:REPRESENTAÇÕES
• DE PRODUTOS
'AGRO-PECUARIOS LTDA.

r19

PanViçlo 1:ó5r9 ;18a4,
s3 Lce
Guanr.b.ara

Fiar das Laranjeiras

Classe 48
Perfumaria, cosméticos, dentifrícios, aabonetes e preparados para os cabelos.
'Artigos de toucador. e escavas para
entes, unhas, cabelo e roupa.

4

torras pão aquecedores elétricos. aspiradores de pe. beniatnins. bobinas 'sietricas. casas de derivação. campainhas
-Métricas comutadores. condensadores

INDUSTRIA BRASILEIRA
Class-as:. 11 e_ 49
Insígnia "

Classe 41
Balas, biscoitos, bolachas, lotes' pão
'Termo n°659.938, de 3-9-1964
Westerley Produtos de Beleza comun, pào de fôrma e pão de 16
Sociedade Anõnima
Termo n° 659.844, de 3-9-1964
Guanabara
Direrna — Montadora -e .Preperadora
Eletrônica e Relojoaria Ltda.
a
aabara
•

ROSE-ROSE'

televisão; apare'hos de ventilação para
edificios. aparelhos elétricos para baaho. aparelhos eletro-dinámtcos.. aparelhos para barbear, aparelhos para 'instalava:as telefónicas: aparelhos Para ondular ou secar cabeios, aparelhos para
pasteurizaeno de iene, aparelbOs para

Ltd a.

Clame 2
Nome Comerciai .

MOA

INDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe 8

VARIODS VIDEO

Termo n° 659.852.' de 3-9-1964
Rio Grade do Norte

Indústria Brasileira

elétricos conecto,-es enceradeiras, ca-

rubas da aquecsmento, estufas para conaervai alimentos, estufas para secas roupa:, ferros eletncos de engomar' e de
aoldin • filtros de água. togareirers 'elt.
tricôs, cogões, tornos. atalvandinetrOsa
fildrômetros. indicadores -automáticos de •
nsvel de água instrumentos medidores
de energia elétrica, instrumentos' telefla
giros. interruptores. Irradiadores, lana
padas aquidificadores. manómetro, adcmfones pick-ups pilhas elétricas reaentores de radio, relrigeradorea, relata
reWspiosa reostatos, telefones, termostatos tomadas transformadores. VisIvulae
para rádio, válvclas para apare i,hos de
televisão, ventiladores e voltimetras
•

Classe .41.
Para d.'st ,.riquir: Ralas, bombons, bombocados h!scoitos, bolachas, bolos, bolos g?larlos, balas de ,mascar, caramelos,

chocolates, cacau, confeitos, crocantes,
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Termos as. 659.857 a 659.861, de
3-9-1961
Lojas Evcrest S.A.

PELO CREDIVEST
'TUDO É MAIS FACIL1
,NAS LOJAS EVEREST,
Classe 50
Frase de Propaganda
Classe 36
Frase de Propaganda
Classe 35
Frase de Propaganda
Classe 32
Frase de Propaganda
Classe 23
Frase de Propaganda
Termo a° 659.862, de 3-9-1964
Art Decorações Ltda.
Soleil
Guanabara

SOKII-ART

malas. mantas. mandrião, manilhas. pa'venni
'ag iam *slasuata 'manai
porta-copos, porta-níqueis. porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, rodinhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros tubos, Nelas.
tubos para amp alas, tubos para :minlet6s, palas. pentear, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu„
abai, perneiras, quisnonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
suctercs, shorts, sungas, atolas ou slacks,
talar. toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
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T;irmo n.° 659.874, de 4-9-1964

Termo a.° 659.869, de 4-9-1964
Haeassgen & Companhia Limitada
Rio Grande do Sul

"Co;elin" —ct RepreSelltaVies Ltda.
Ra) Grande do Sul

CCMELORI

NAPO
Industria Brasileira

Classe 2
Produtos quimicoa para limpesa 110 tlii0
doméstico

Termo a.. 659.1575, de 4-9-1964
Transportadora ColMnbia Ltda.

Termo a° 659.864, de 3-9-1964
(Prorrogação)
Casas da Banha Comércio e lndústr.a
Classe 41
Sociedade Anónima
Chocolates, bombons, balas. caramelos
Guanabara
e outros produtos do ramo

Transcol
Rio Grande do Sul

Termo a.° 659.870, de 4-9-1964
Haenssgen el Companhia Limitada

O Fraguas :sempre manha,

Rio Grande do Sul

O

Nas CASAS DA BANHA

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classes: 41. 42, 43 e 46
Classe 40
Frase de Propaganda
NEPERTITE
Para distinguir: Móveis em geral, de
Termo n° 659.865, de 3-9-1964
metal. vidro, de aço Ou macieira. esto,.
Industria
Braileira
(Prorrogação)
fados ou não in insive móveis para es.
da
Banha
Comércio
.:
Indústr,a
Casas
critório. Armários. aramados para ba
Sociedade Anônima
ribeiros e para roupas usadas. almoiaGuarahara
das. acolchoados para móveis, bancos
balcões, banquetas. bandejas. dom! :Jia
res. berços. biombos, cadeiras. carrinhos
PRORROGACÃO
para ehá e café conluntos para dorClasse 41
mitórios. conjuntos para sala de fan
Chocolates, bombons, balas, carametus
ter e sala de visitas. conjuntos para
e outros produtos do ramo
UMA FAVI1L111 â
armários e gabtnetes paru copa t :otórias, cadeiras de balanço, caixa de
Termo a.° 659.871, de 4-9-1964
SEIIVIÇO ¡Ele POVO
terraços, 'archa ' e pra:a. conlustos cie
Haenssgen & Companhia Limitada
gaarda-rouRio Grande do Sul
madeira. espreguiçadeirasi
pas. estantes, mesas. tnesinhas inesl•
abas para râchu e televisa° mesinna

para maquinas de escreves. alueis pa.
Itarlsão, molduras para quadros portaretratos poltronas. poltronasa-eamas.
prateleiras porta-chapéus, sofás,
sofás-camas. travessetras
vitrines

Classes: 4,

11, 15, 28, 41, 42.
46, 47 e 48

Classe 50
Transortes de carga em geral
Termo n.° 659.S76, de 4-9-1964
Fabrica de Móveis Moderno Ltda.
Rio Grande do Sul

MODERNC?
IND.BRASILEIRW

41,

Classe 40
Móveis

Frase de Propaganda

Termo n/ 659.865, de 1 - 9 - 1964
Eletrónica Wa i rio Ltc/a
Guanai-,ara

nano n° 659 .863, de 3-9.1964
Boti1que La Poupes Lida
Guanabara

Classe
Apare1hos de televisa e a p.ir
rári! o e seus e ccessórios
Tê-mo n° 659 . 857, de 3-9-1944
I ustirto Cordeiro
Guanab:r

AsTin
Industria aracu

Teres a.° 659.877, de 4-9-1964
TAP — Terraplanagem Agro- Pastoril
Limitada -

eira

Rio Grande do Sul

Classe 41
Chocolates. bombons, balas. ca-amelo5

e outros produtos do ramo
Termo n.9 659.87's, de 41 - 1964
Comercial de Vidros e Cattoense Ltda
Rio Grande do Sul

3itax454~" C.V .C.
Classe 36
Pa rs distinguir: Art• go, de vestuirios

Classe 50
Terraplanagens

Casse 33
Serviços transi , torizadas rcIcSp. rkconsertos em geral -ar aicl'os

Nume Comercial
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Tèrmo n° 659 N68 de 3 . 9 n(4
rèrmo
n.°
659.87 de 4-9-1964
4!parcatas.
anáguas
Musas
.11/entala
Sub-Empreteira la Cal Int „Nes nã
Comercial de Vidros %. Can3e,lae Ltda .
botas, botinas. blusões. boinas bar,.
Nacional •tila
Ro C.:-rida
douros. bonés, capacetes cartolaa cara
ouças, casação. coletes capas. chale,
cachecols, calçados chapéus. tinhas
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças calções ra'
r •
c
os, camisas, camisolas, camisetas
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós. achar
Classe 50
pes, fantasias, fardas para militares. CO}miais, fraldas, galochas, gravatas. gol.. Construçao, colocação, de vsn. iaxbdas
em fôrma ck cimento 4er:-..,do
Nome Comercial
rosi. jogos de 'ingeri" farpeis. laquès.

i).eik. ilact9-:fria2

rirmo n.9 659.879, de 4-9-1964Conlocal — Consertadora de Locon4

veia e Caldeiras Ltda.
Rio Grande do Sul

COMERCIAI DE ?!TIOS
CaU0E[SE. 1:19a.

1

Classe 50
Consertos gerais de locomóveis,
caldeiras e congéneres

180 Sexta-feira 15
Têrmo n.° 659.880, de' 4-9-1964
Peovendas — Promoção de Negócios
e Vendas Ltda .
Rio Grande do Sul

Promovendas

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termo n.° 659.885, de 4-9-1961
Representações Heimar Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe t
Cereais, derivados e similares
Termo n.° 659.886, de 4-9-1964
O Independente
Rio Grande do Sul

Classe 50
Nome Comercial
Termo II .° 659.881, de 4-9-1964
Indústria e Comércio Werner Ltda.
Rio Grande do Sul .

CAFECAIENSE
indústria Brasileira

O INDEPENDENTE
Classe 32
Nome Comercial
Termo no 659.887, de 4-9-1964
Algar Con 4ecçóes Ltda.
Rio Grande do Sul

Janeiro de 1965

Termo a' 659.891, de 4-9-1961
Ivan Jorge Salles de Oliveira
Rio de . Janeiro

tecedores, alavancas de cambio, barcos,
breques, braços para veiculas, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, cang
-a/Iões,cminhotr-abule,
carros-tratores, carros-berços, carro.
tanques, carros-irrigadores, carros-carroças, carrocerias, chassis, chapas, circulares para veiculas. cubos de veiculas, carrinhos para máquinas de escrever, corrediços para veiculas. .ubos
de rodas, colmeias para radiadores de
veículos, desligadeiras, estribos esc*.
das rolantes, elevadores para passaget.
ros e para carga. engates para carroa,
eixos de direção. freios, fronteiras pari
veiculas, guidão, locomotivas, lanchas,
motocicletas, molas, motociclos, moto.
ca:gas, moto fugóes manivelas, navios
ónibus, para-choques, para-lamas, par.
brisas, pedais, pantões, rodas para biClasse 32
Programa ara rádio e televisão, show. cicletas, raios para veiculo& raios part
bicicletas, reboques, radiadores para vel.
teatro, cinema e espetáculos
culos, rodas para veiculos, selins, leiTermo n° 659.892, de 4-9-1964
cicies, corantes para veiculas, vagões
Impebrás . Comércio, Importação e
velocipedes, varetas de controle de ata
gador e acelerador, troleis, troleibus, vaExportação S.A
raes de carros, toletes para remos
Guanabara

<0?

IMPEB RIU COMÉRCIO,
I MPORTAÇÃO E

Classe 41
Café torrado e moído
Termo a.° 659.882, de 4-9-1964
Antonio Luiz Mioto
Rio Grande do Sul

Ç.:XPORTAÇA0 S.A.
Nome Comercial
A L AE

Indústria Brasileira -

IND0STRIA BRASILEIRA

LATINO

Classe 41
•
Café torrado e moído
Termo n.° 659.883, de 4-9-1964
indústria e Comércio Werner Ltda.
Rio Grande do Sul

CAFEVIGOR
I
ess..

Indústria Brasileira

Classe 36
Roupas
Te-mo n o 659.888, de 4-9-1964
Saataria Bendix Ltda .
Guanabara

SAPATARIA
BENDIX
Classe 36
Titulo de Estabelecimento
Termo n° 659.889, de 4-9-1964
Pósto de Gasolina Santa Luiza Ltda.
Guanabara'

POSTO DE GASOLINA
Classe 41
Café torrado e moído

Termo n.° 659.884, de 4-9-1964
Teroina Musacrio Felix
Rio Grande do Sul

SANTA LUIZA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Café . torrado e moído

Classe 50
Artigos da classe
-Termo n° 659.894, de 4-9-1964
Cinara — Cia. Nacional de
Refrigeração
São Paulo

AR_A

Indtistria Brasileira

T3-7
EXCURSÕES- TURISMO

Classe 33
Titulo
Termo n° 659.989, de 4-9-1964
Rápido Yguazu Excursões e
Turismo Ltda.

• São Paulo

, RAPrro
IGUAZU
EWtTRSY E TURISMO

LT DA.

Nome * Comercial
Termo n° 659.899, de 4-9-1964
Marfan Artefatos Elétricos Ltda.
São Paulo .

Classe 8
Geladeiras elétricas, aparelhos de refrigeração, refrigeradores domésticas, câmaras e balcões frigoríficos
Termo n° 659.895, de 4-9-1964
Cinara — Cia. Nacional de
Refrigeração

São Paulo

ci NARA—CIA. NACIONAL
DE REFRIGERAÇÃO

ehunJeCEPÉRCHMa
•

BRASILEIRA .
• INDÚSTRIA
-

Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétrico3.
Titulo de Estabelecimento
alarmas elétricos, alto-falantes, emperitnetros, amplificadores para rádios
Nome Comercial
Termo • 659.890. de 4-9-1964
aparelhos de iluminação, aparelhos de
Põsto de Gasolina São Sebastião do
Termo n° 659.896. de 4-9-1964
televisão, aparelhos de ventilação • para
Rio Lida ._
Brasinca S.A. Indústria Nacional de edificios, aparelhos elétricos para baGuanabara
Carrosserias de Aço
nho. aparelhos eletro-dinâmicos, apaSáo Paulo
relhos para barbear, aparelhos para insPOSTO DE GASOLINA'
talações telefônicas. aparelhos para onORAN SPORT
dular ou secar cabelos, aparelhos para
SEI3ASTIA02,
kIn dás tri a Braeileirir pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão. anuecedores elétricos. aspiradores de. pó. beniamins. bobinas eléDO 1/10
tricas, caixas de derivação. campainhas
Classe 21
elétricas, comutadores, condensadores
Para distinguir: Veiculos e suas partes elétricos, conectares, enceradeiras, es
Classe 33
moveis, , auto-caminhões, - aviões. amor. tufas de aquecimento, estufas para conTitulo
btegrantee, aros para bicicletas, auto servar alimentos, estufas para secar roa.

Classe 33

in

PAULISTA

Termo no 659.893, de 4-9-1964
Impebrás Comércio, Importação t
Exortação S.A.
Guanabara

IMPEBRÁS

CAFd

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Termo n° 659.897, de 4-9-1964
Rápido Yguazu Excursões é
Ttirismo Ltda.
São Paulo

pas. lerros elétricos de engomar e de
soldar. filtros de água, fogareiros elétricos. anões, fOrnos. galvanómetrot,
hidrônietros, indicadores automáticos de
nivel de agua, instrumentos medidores
de energia elétrica. instrumentos telefónicos, interruptores, irradiadores, lâmpadas. liquidificadores, manômetros. microfones, pick-ups, pilhas elétricas. receptores de rádio, refrigeradores, retais,
relógios, reostatos, telefones, termostatos tomadas, transformadores, válvulas
para rádio, valvclas para aparelhos de
televiso. ventiladores e , voltimetrcal
Térnio n° 659.801, de 4-9-1964
Mar fan Artefatos Elétricos Ltda.
São Paula

PRORROGÁÇIO
" NICOTOOTIi•
Indústria Brasileira
Classe 48
Creme dental e dentifricios
Tann° n° 659.906, de 4-9-1964
Frigorífico Koyama Ltda.
Sao Paula

FRIGORIFICO KOTAMA
Nome Comercial
Térmo n 659.907, de 4-9-1964
Frigorifico Koyama Ltda.
çâo Paulo

Nome Comercial
Tarmo ns 659.902: de 4-9-1964
Brasinca S.A. Indústria Nacional de
Carrosserias de Aço
Sáo Paulo.

.
4.200 GT
Indústria Braai/eira
"

Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
inte.grantea: Aros para bibidetas, automóveis. auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, braços,
breques, braços para veículos, bicicletas. carrinhos de mão e carretas, cama
nhonetes.. carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carrosarrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas drculares para veiculas, ccbos de veiculo,
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços. para veículos. direção, demigadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engstes para carros, eixos de direção,
f. elos. fronteiras para veículos. guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas. moto furgões,
manive as, navios, ónibus. para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques,. radiadores para veículos,
rodas para veiculas. selins, tricicles, tirantes para veiculas vagões. velocípedes, va.-eras de controle do afogador e
acelerador. tróleis, troleibus, varaes de
carros. toletes para carros
'Termos ns. 659.903 e 659.904, de
4-9-1964
Bar e Restaurante Bierhalle Ltda.
Sío Pawo

""RHÁLLE
Classe 42
Para distila= Aguardentes, aparai
vos anis bater, bramis,. conhaque. Cer
velas farnel genebra. gin kumel Tico
res fretar punch. p impermint. rhirm
sucos de frutas em álcool, vinhos, ver
muth, vinhos esnumantes. vinhos qui
nados. whiskv
•
43
Para distinguir: águas artesianas águas
de mesa, bebida:, es p umantes sem 'tic,)o!
gasosas, gergfr Me guaraná. retreszos
sifões, soda •fle...mada e xaropes

Termos ns. 659.909 e 659.910, de. teiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, paste e pedras para afiar
- 4-9-1564
Sevenplast" Indústria e Comércio de rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos,
Plásticos Ltda.
anéis, carretéis par tecelagem e guata
São Paulo
teia geral de plásticos
tições de material plástico para balas-

Termo a° 659.905, de 4-9-1965
José de Oliveira Pata
São Paulo

It2DA.

VARFAN ARTEFATO
ELÉTRICOS LTI1A1
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Classe 19
aves, ovos e animais vivas

Têrcso no 659.908, de 4-9-1964
F16r do Pántano Comércio e
Representações Ltda.
Sao Paula
„vPI•12R D2 MUNO-

À

SEVENPLAST
Indústria Brasileiru

•Casse 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em .geral: Agasarics,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
betas, botinas. blusões, boinas, baba.
douras, bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casação. coletes, capas. chalea.
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, cceibinações, carpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpea fantasias, fardas para militares, colegiaia, fraldas, galochas, gravatas. gorros. jogos de !ingeria. jaquetas, laquês.
Ilwass. ligas, lenços. Mantos, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas. pa .
letós. palas. penhoar, pulavas. pelerinas,
peugas, panches, polainas, pijamas, pu,
nhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão. sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sucteres, shorts, sungas, stolas ou slacks.
Moer. toucas. turbantes. ternos, unisopqsan a SatUJOI
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de materiai
• plástico e de nylon: Racipientea fabri
cados de material plástico, revestimen.
tos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros.
armações para óculos, bules. bandejas.
bases para teleaanes, baldes, bacias, boi.
Sn caixas, carteiras chapas, caboe
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico oara
baterias, coadores, coos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão. cesta
abas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas
caixas para guarda de objetos :nuabas, coadores para chá, descanso pasa
pratos, copos e copinhos de pinataco
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas, pasiphaa
garfinhos de plástico para sorvetes forminhas de plástico para sorvetes, dise os
embreagens de material 'plástico embalagens de material pláatico para sorvetes estojos para objetos, e Jpurnas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas antaruidos, escoadorea de
pratos, funis, formas para doces, fitas
isolantes, filmes, fios de celulose, ferhcs
para bolsas,' facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para ctensillos e coletas
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, iamina .Yos, piás.
ticos, lancheiras, manteguerras. malas,
°duais, pendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos,
ros, pás de cosinha, pedras pomes, arta
gos. protetoes para documentos, puxadores de agua para uso doméstico
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
p orta-documentos, placas, rebit2s, roda
abas. recipientes, suportes amarias para
guardanapos, saleiros crros, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas. travessas, tipos da material plástico, sacolas, sacos, sa quinhos. vasilha.
mes para acondicionamento, vasos, xlcaras, colas a frio e colas não incicidas
em outra., classes, para borracha, para

Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfuraarias em geral: Almiscar, água
de'beleza. água fada), água de lavanda,
água de colónia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água de alfazemas, amónia perfumada liquida, eco pó.
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons. cosméticos para o
cabelo, pestanas. cltios e bigodes,
crayons, cremes para a peie, carmins,
cheiros em pastilhas, em tabletes. em
lentilhas. em trociscos e em pílulas.
cremes para barbear, cremes dental.
depilatórios, desodorantes, dissolvente&
essências, extratos, estojos de perfumes
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz esmaltes para unhas
escamas para dentes. cabelo, roupas.
cibos e unhas. fixadores para o cabelo.
pestanas, cílios e bigodes. fivelas para
o cabelo glicerina perfumada pare uso
de toucador. grampos para o cabelo.
para maquilagem, lança-perfumes, lo;tias. liquidas dentifrícios. em pasta. em
geléia de petróleo perfumada, lápis.
sahao em creme. em elixir e ele p6
liquidas para ondulação. permanente.
lixas para unhas. ;nue. óleos para c
cabelo. nasta e pós para 3entes. perfumes. petraleo para uso de toucador.
',tuins e pó para as unhas. pon-pons
para p6 de* arroz. papéis cierfnmados.
carminados • enel p ó de arroz. pentes.
mamadas a a -tatraans assa embelezamento da cutia non-pana pé de
. arroz
cortinam, para saareineirok para sapa-

Termos as. 559.911 e 659.912, de
4-9-1964
Sevenplast" Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda.
São Paulo

SERVI—PLAST
Indústri a Raoani.lelii.
Coasse 28
Para distinguir: Artefatos de, mataria
plástic o. e de nylon: Recipientes fabri
cados de material plástico, revestimen
tos confeccionados de substancias ani
mais e vegetais: Argolas, açucareiros
armações para óculos, bules, bandejas
bases para tele(ones. baldes, bacias, boi
sas, caixas, carteiras chapas, cabo,
para ferramentas e utensílios, cruzetas
caixas para acondicionamento de ali.
mentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coas. canecas aoliares, conchas, cestas para pao, cesta
nhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos, mauchos. coadores para chá, descanso pára
pratos, copos e copinhos de plást3:c
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes. coiherinhas, pas uha
garfinhos de plástico para sorvetes, for.
minhas de plástico para sorvetes ditam
embreagens de material plástico samba.
lagerss de material plástico para sorve.
tes estojos' para objetos, espumas <h
nyion, esteiras, enfeites para autornóveis, massas anti-ruidos, es a oadores dl
pratos, funis, formas para doces. fitas
Isolantes, filmes, fios de ce:ulose. fechos
para bolsas, facas, gbarnições, guarnições para chupetas e mamada'ras, pata
&Vias para porta-blocos: guarnições
para lictuidificadores e para patcdeiras
de frutaà e legames, guarniçass de rrateria! plástico para ctensilios e objetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, . plásticos, lancheiras, mantegueiras, natas,
orinóis, pendedores de roupas. puxadores para móveis, pires, pra tas, paliteiros. pás de cosinha, pedras pomes, artigos, protetoes para documentos, puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, roda
nhas, recipientes, suportes suportes para
g uardanapos, 'saleiros tubos,. tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para a condicionamento vasos, xícaras, colas a frio e colas não incicidas
em cansar classes, para bor:acba, para
cortaaries para ais:mineiros. para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias. pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivoa
para ladrifros e adesivos para azulejoa,
anéis, carretéis par tecelagem e 'arra-nições de material p lástico para in!Saitria geral de plásticos
Classe 36
av antais, alp arcatas. análuas. Shisas,
e roupas feitas em gera': Agasalhas.
Para distinguir: Artigos de vestuários
bon es' bcainas, blusbes. boinás, babadouros. bonés, capacetes. cartolas. cara.
puças, casaçao. coletes. capas, chalra.
cachear:as, calçados, chapéus. cintas,
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, eakbas, cal.

Piá

earilma, ~isolas, camiseta.,

• cuecas, ceroolas, colarinhos, cueiros,
faixa. casacos. chis.eloa. dominó; echar.
pez. fantasias, fardas para militares.- colegiais. fraldas, galochas, gravatas. gots,
ird. jogos de lingerie. iaquetas. laques.
luvas, ligas, . lenços. mantbs. melas.
maitls, mantas, mandrião. mantlhas. paletós, palas.. penhoar, pulover. palestras.
peugas. ponches, polainas, pijamas. pu.
nhos, perneiras, quienonos, regalos.
robe de chambre. roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
'susteres, shorts. sungas. atolas ou slacks,
ttaer, toucas, turbantes. ternos, uniformes • e vestidds
Termo n° 659.913/ de 4;9-1964 Sevenplast" Indústria e Comércio de
—Plásticos Ltda.
São Paulo

se de tomate, mel e melado, mate, massas parai , mingaus, molhos, moluscos,
aostarda, mortadela, nós moscada, 20zes; óleos comestivel;• ostras, ovas.
pes, plaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins. pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, astilhas. pizzas. pudins:
queijos, rações balanceadas para animeis. requeijões, sal, sag% sardinhas.
sar.duiches, salsichas, salame; sopas enlaradas, sorvetes, sucos de tomates e ee
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rlai, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões.
toucinho e vinagre
Têrmo n9 659.917, de 4-9-1964
Salim Badra.
São Paulo

PRO‘ROG40
SWENPLAST"
IND3STEIA E COMRECIO'
DE PLÁSTICOS LTDA.
Nome Comercial
Termo io 659.914, de 4-9-1964
Bar e Restaurante Bierhalle 'Ltda. •
São Pat'.o
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Termo tt9 659.918,-de 4-9-1964
porta-jóias,' paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas, Inumar Administração e ParticipaçãO
•• Limitada
peneiras, pinos, plainas perfuradeiraa
São Paulo
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presi.'
lhas, re-telos, roldanas, ralos, regadores
c-E u a
rebites, reduções, recipientes de metal.
$.4
rodízios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros.
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarálhas, torquezes, trilhos tubos subulaClasse 33 ..
Administração e participação
ções, ampões, Cavadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
•Termo n° 659.90, de 4-9-1964
trancas, tramelas, talheres tal:ladeiras
tampas para panelas e caldeirões, ter- Zogbi S.A. Crédito, Financiamento
e Investimento
rinas, tachos, trans de cozinha, torradeiras, orin6is, vasos, vasilhames vergas, mandril de expansão, freza de
ZOGBI S/A. CREDITO,
frezar, guia de ,(reza de chanfrar.
FINANCIAMENTO
ventosas, maletas,- balis para sacos de
, INVESTIMENTO
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
inalas, passadores de correias. ponteiNome Comercial
ras, prendedores de papel, suportes,
659.920, de 4-9-1964 •
Tèrem
torniquetes e tubos de expansão
Zogbi S.A. Crédito. Financiamento
nano n° 659.916, de 4-9-1964
e Investimento
São Pano
da. Ltda
Bauducco
.

São Paulo

zocel
S.A..
I

CRED NJ

=-^#

,INaACtlietN10 5MiViSrihiDa4

'Classe 11
Para aistinguir ferragens e Serramentas.
Alicate; alavaisca, arruelas, arrebites.
Classe 33 .
argolas, a/draves, armações de metal
Crédito. finasicia Bsento e investimentos
abridores de latas, arame, aparelros de
chá e café, assadeiras, "açucareiros, apa
Termo n° 659.921, de 4-9-1964
relhos para _lavatórios. arandelas, aresClasses: •33, 41, 42 e 43
Cascaclura Industrial e Mercaptil Ltda.
tas, aros, almofa dr ises, amoladores.
Insígnia
São -Paulo
amoladores de ferramentas, alças para
Termo n° 659.915, de 4-9-1964
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas
Cia. Ltda
Bauducco
bandejas, bacias, mombonieres baldes
•
São Paulo
borboletas, baterias, bases de metal bras
-•
cadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de cosinha, colheres de pedreiros, cadeados correntes cabides, chaves de p a rai U SOS, conexões
Classe 41
para encanamentos caixas de metal para Alcachofras. aletria, alho, asparg-.'s
portões, colunas, canos, chaves de ten- açúcar, alimentos pane animais, amido
da, chaves inglesas, cabeções, canecas, arne,pdoas, ameixas, amendoim, araruta.
Classe 6
copos, cachepoti centro de mesa co- arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azeiqueteleiras, caixas para condimento de tonas, banha. bacalhau. batatas, balas Retifica portátil, retifica de mesa, fura&ira e aparelho jato de areia
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaro- bfecoltos, bombons. bolachas baunilha.
las, chaleiras, cafeteiras conchas coa- café etn pó'e em grão, camarão, canela
Termo n° 659.922, de 4-9-1964
dores, cuscuseiros, cabides de metal, eia pau e em p6. cacau, carnes. rbá.
Cerâmica e Imobiliária Santo
cabos, caixas da ferro, cgruzetas curvas caramelos, ' chocolates, confeitos, cravo
Agostinho Limitada
cantoneiras, chaveiros, canieetes, cha- cereais, cominho. creme de leite. creme:
São Paulo
venas, cremones, cadinros crivas, chan- alimentícios croquetes.- compotas. can
fradores. cassineta; cabos, chaves cha- ;sisa. coalhada, castanha. cebola. condi
ves para porcacirculares chaves tos- mentos para alimentos, colorantes
8ÂNTO AGOSTINE0
quimétrica, correntes, para chaves, col- chouriços. dendê, doces. doces de fri
eretas, chaves para porcas, distintivos, tas, espinafre, essências alimentares. em
Classe 41
Classe 16
Aleachofras, aletria. alho, aspargos. dobradiças, descanço para talheres, pra- Dadas. ervilhas, elscovas. extrato de 'toPara industrialização de argila
açúcar, alimentos paar animais, amido. tos e copos, enxadas, esfera; engates. mate, farinhas anmenticias. fava; fé
assindon ameixas, amendoim, ararut& enfeitez de metal, estribos, espátulas cuias, flocos, farelo, fermentos. feijão
Têrmo nc 659.923, de 4-9-1964
arroz., atum, aveia, avelãs, azeite. azei- estojos de metal para carimhos, eixos Nos, frios, frutas secas naturais e cri&
Philcó Rádio .e Televisão Ltda.
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas, expandidos para tubos, estruturas metá- talizadas: gricose. goma de mascar. gor. São Paulo
biscoitos. bombons. bolachas. baunilha lir-as, escarradeiras, espremedores, espu- duras. granulos, grão de bico, gelatina
madeiras, formões, foi ces, - !erro para goiabada, geléias, herva doce. herve
coió eIrt pó e e121 grão, camarão, canela,
cal pau e em pó. cacau, carnes cist cortar capim, frerolhos, facas, facões mate, hortaliças. lagostas. !fintas. leite
• MPLIFDNICO
caramelo; chocolates, confeitos, cravo, fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para condensado, leite em pó, legumes em
'cereais, cominho, creme de leite, cremes doce; bolos, empadas e pudins, Cangas conserva, lentilhas, linguiça, louro, masalimenticios croquetes. oxnpotas. can- fivela, furadores, ferramentas 'tantes sas ali:mentidas, mariscos, manteiga
Casses: 8, 32 e 33
gim. coalhada, castanha, cebola. Condo ou perfurantes para marceneiros, fechos margarina. marmelada, macarrão. mas. Expressão
mentos para alimento; colorantes de metal, ferraduras, forminhas, fitas sa de tomate, mel e melado. mate, mas
mas
para
mingaus,
molhos.
moluscos
chouriços, dendê. doces. doces de fru de aço, ganchos; guarnições de metal.
'Termo 'ti' 659.924, de 4-9-1964
Philco Rádio e Televisão Ltda.
' tas, espinafre, essências alimentares. em- garfos, ganchos para quadros, grampos mostarda, mortadela. nós moscada. 1:10. • 1 padas, ervilhas, amova; extrato de to- para emendas de correias, grades para Zn; óleos COMCStIVtit ostras. Ovas.
•• I mate, farinhas alimenticlas, favas, fé. fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros Pies Pia03. orlinés, pimenta, pós para
• culas. flocos, farelo, fermentos, feijão gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joe- pudins, pickles. peiZes, presuntos, pa- - AMP LIF -PNIC O;
'figos frios, ltes secas naturais e cris- lhos, jarros, .. limas lâminas licoreiros tês. petit-pois, ostilhas. pizzas, pudins: .
Indústria Brasileira
talizadas; gricoSe, gana de mascar, gor- latas, luva.; linguetas, leiteiras, macha- queijos, rações' balanceadas •para aniduras, grânulos, grão de bico. gelatfea. dinhas, molas para portas, martelos mais. requeijões, sal, sagu, sardinhas,
vslabada, geléias. bervl doce. hervr marretas, matrizes,- marmitas, maçanetas senduiches, salsichas, salames, sopas enClasse 8
latsdas, sorvetes. sucos de tomates e de
111:te, hortaliças, lagostas. línguas. leite mossas, machetes, mantegueiras
malhos
condensado, leite em pó, legumes em navalhas, nipea, pcas, pás, picaretas frutas; torradas,- tapioca, tâmaras, talha., Para distinguir artigos e aparemus elec...r.serva, lentilhas, linguiça, louro, mas- pregos, ponteiros, parafusos porcas rim. tremoços., tortas, tortas para -ali- trônicos: Alto-falantes, antenas, agulhas para fonógrafos, amplificadora*.
mento de animais e aves, torrões,
sas alimentícias, mariscos, manteiga pratos, porta-geio,
poselru, porta-pão,
toucinho e vinagre
. de sons, aparelhos de alta fidelidade,
manara°, mas• raa r ga dna
a
. 4 Mrmelada

•
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bobinas para rádios e televisões, aparelhos para contraia de sons, condensadores, aparelhos de comunicação interna, discos gravados, diais, aparelhos de
frequência modulada, fonógrafos, gravadores de discos, gravadores de fitas.
geradores estáticos e eletrônicos de alta freqUência, que funcionam com válvulas, máquinas falantes, aparelhos de
receptores de sons, rádios- fonógra40s,
aparelhos de -televisão, sincronizadores.
le dona do r es. transformadores de sons,
toca-discos automáticos ou não, transmissores, transistores, válvulas para rádios e 'decisões

Temo n" 654.931, de 4-9-1964
de senhoras e de crianças, calções calEditésra de Revistas Saciais Ersol S.A. ças. camisas, camisolas, cativadas,
Guanabara
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias, fardas para militares. 'colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. Joaos de angarie, laqueias. Inques,
luvas, ligas, lenços. mareta, meias.
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, pa.
'chás. palas.. penboar, pulover, peterinas,'
classe 32
Para distinguir: Revistas, jornais, anuá- peugas, ponches, polainas, pijamas, pie.
rios, almanaques, livros, álbuns, bole- nhos, perneiras, quinsonos, regalos,
tins, catálogos, peças radiofônicas, tea- robe de chambre, roupão, sobretudos,
trais e cinematográficas, programas de suspensórios, saldas de banho. sandálias.
=teres, aborta, sungas, atolas ou alado,
rádio e de televisão
neer, toucas, turbantes, ternos, uniTeimo ra 659.925, de 4-9-1964
formes e vestidos
Termo n° 659.932, de 4-9-1964
Joie — Indústria Radioeletrônica de Editóra de Revistas Sociais Ersol S.A.
Termo n° 659.936, de 4-9-1964
Telecomunicações Ltda.
Guanabara
indústrias C. Pabrini S.A.
Pernambuco
Sáo Paulo"

e

Termo n° 659.938, de 4-9-1964
Indústrias C. Fabrini S.A.
São Paula

PRORROGAÇÃO

ébora »

4dtistrias C. fabrial 5. 42

ge

t

• tiofir,!Indüstriak
`Radioeletreinicá ‘det
cor
n unfcaços
NceneCornercial

Termo n° 659.926, de 4-9-1964
Aviada Pica-Pán Ltda.
Paraná

•AVE-da Plç-à-Páo
Classe
Titulo

ipiNTURkREAL
E
4
tÚNILÁRIA
lse
C a s 33
Titulo

9

Termo n 659.923, de 4-9-1964
Wilfrcen Maciel Prestes
Rio Grande do Sul

RASO_ DE LQS' TC)ROS
Tfridústria. brasileira
Classe 43 .
Agua tônica
Termo. n° 659.929, de 4-94964
Sotecol — Sociedade Técnica
Contábil Lorenzo Ltda,
Guanabara

Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais naconal.% e estrangeiros, publicações'impressas, revista. Propaganda em rádio.
televisão, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e c.nematográficas
e revistas impressas
Termo n" 659.933, de 4-9-1964
Master — Engenharia ElétriCa e
Obras. Ltda.
Guanabara

fister

e

Classe 33
Titulo de Estabelecimento,
Termo ri" 659.930. de 4-9-1964
Cerealista de Coronal Pacheco S.A •
Minas Gerais

Cerealista
de Coronel Pacheco S/A.
Nome comercial

•

Indústria Brasileira
Classe 50

Para distingue: Impressos em geral.
anúncios Impressos, ações,. apólices; bilhetes, biraetes de sorteio. cheguas cartões comerciais e de visitas, duplicatas,
debêntures, envelopes, faturas, folhinhas,
letras de câmbio, notas fiscais, notas
promissórias, papéis de correspondência.
passagens, publicado e propaganda em
geral, recibos

,

Termo n 659.934, de 4-9-1964
Frederico Joaquim Cevitbereza
Minas Gerais

PLANAI

werau aaaskou

Classe 23
Fazendas e tecidos de lã e pêlo te%
peças
Classe„21
Tenno a* 659.940, de 4-9-1964
Para distinguir: Veículos e suas parte: Testi' Industrial Pieri G Beill S.A.
integrantes: Aros para bibicletas, autoSào Paulo
móveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, braços.
breques, braços para veiculas, bicicletas, carrinhos de mão' e carretas, caminhonetes,, carros ambulantes, caminhões
.-PRORROGAÇ.I0."
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veicu/os, ccbos de veiculas
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços. para veiculas. direção, desli.
padeira.% estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculos. guidão
Classe 23
locomotivas, lanchas, motociclos, molas. Fazendas e tecidos de lã e pilo eas
peças
motocicletas, atotocargas. moto furgões
manivelas, navios. ónibus, para-choques
Termo
n°
659.941,
de 4-9-1964
para-lamas, para-brisas, pedais, panteiei
rodas para bicicletas, raios para bicicle- Testi! Industrial Pieri 8 Belli S.A.
tas. reboques, radiadores para veiculo&
São Paulo
rodas para veículos, achas, tricides, tirantes para' veicu/os vagões, velocipe.
da, caretas de controle do afogador e
acelerador, tróleis. Colei bus, varaes de

STARTEX

raonodAç-xo"

-

Café Redenção 2,

Tênno a' 659.937, de 4-9-1964
Indústrias C. Pabrini S.A.
São Paulo

Ell,LANTEX1
J...

INDUSTRIA BRASILEIRA

ritozaoat

Classe 41
Café emgrãos. torrado, moldo

•

Sotecol

PRORROGAÇÃO •

PRORROGAÇXO

19

Termo n' 659.927, da 4-9-1964
Pintura e Funilaria Real Limitada
Paraná

Nome amarelai
Termo n° 659.939, de 4-9-1964
Taxei Industrial Pleri 8 Belli S.A.
São Paulo

••••••••

Téttno n 659.935, de 4-9-1964
Malharia e Confecções Grilo! Lbith
Guanabara

Classe 23
Fazendas e tecidos de li e pelo ais
Peças
659,942, de 4-9-1964
Termo
Textil Industrial Pieri 6 Belli S.A.
São Paulo
• 'PRORROGAÇÃO ,

GIMOL
- Inchistrla BTabileir'b

'

INDOSTRtA BRASILEIRA:
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário.;
roerias feitas em geral: Agasalhos
s'wentais, alparcatas. anáguas, bluvls,
botas, botinas, blusões. boinas, baba-h-uras. bonés. capacetes. cartolas, caraClasse 6
ouças. casação. coletes, capas, chalat- Molas em folhas, em feixe de Rilhas,
caellecols. calçados, chapéus. cintos em espiral e em helicoidal, como partes
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de. máquinas e motores

Classe 21
Entretelas
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Termo st° 659.948, de 4-9-1964
copos, cachepots- centro de mesa covc•xleiras, caixaa para condimento de Reis, Cardoso. Botelho S.A. Indústria
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaroGráfica
São Paulo
las, chaleiras, cafeteiras conchas coadores. cuscuseiros, cabides de metal.
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
PRORROGAao
PRORROG4X0venas, cremones. cadimos crivos, chanfradores, cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torfl. P4 i
10
quimetrica, correntes para chaves, col.
crete3, chaves para porcas, distintivos,
Indústria Brasileira
dobradiças, descanço para talheres, pra'1 A
tos e copos, enxadas, esferas, engates.
Classe 2.1
enfeites de metal, estribos, espátulas
84)
Entrettlas de lã, algodão, crinas, juta, estojos de metal para carimbos, eixos
cânhamo, seda -e linho
expandidor para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, espuTermo n° 659.944, de 4,9-1964
Fiação e Tecelagem Sant'Ana S.A. madeiras. formões, foices, Serro para
cortar capim, frerolhos, facas, facões
São Paulo
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces; bolos, empadas e pudins, flanges
fivela, -uradores, ferramentas cortantes
l'ROBROG/C1.9
ou perfurantes para marceneiros, fechoa
Classe 38
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
Cadernos escolares
de aço, ganchos, guarnições de metal,
garfos, ganchos para quadros, grampos
Termo n° 659.949, de 4-9-1964
para emendas de 'correias, grades para
Antonio Gonçalves da Crus
São Paulo
pratos, porta-gelo, pose:ras, porta-pão,
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
navalhas, 'nipes. pcas, pás, picaretas
dinhas, molas para portas, martelos
'MORRO GAÇXO
latas, luvas, linguetas, leiteiras, maciamorsas, machetes, Mantegueiras malhos
pregos, ponteiros, parafusos porcas
lhos, jarros, limas lâminas licoreiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joe'INDÚSTRIA BRASILEIRA
fogões 1 geladeiras, qrelhas, galheteiros
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
Classe 24
Entretelas, cadarços, fitas, redes, sacos, peneiras, pinos, plainas perfuradciras
de amiagem e galões •
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presiTermo n° 659.945, de 4-9-1964
lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
Usina Chavantes Ltda.
rebites, reduções, recipientes de metal.
São Paulo
rodízios, roscas de aço inoxidável, ret.2asses: 41, 42 e 43
gistros de aço inoxidável registros,
Comestíveis, bebidas alcoolicas e
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarrórefrigerantes
lhas, torquezes, trilhos tubos subulaTítulo
PRORROGAÇIO
ções, ampões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
Termo n9 659.950, de 4-9-1964
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
• Irmãos Kuzniec & Cia.
tampas para panelas e caldeirões, ter,á'o Paulo
rinas, tachos, trans de cosinha, torra'Indústria Braageira•
deiras, orinéds, vasos, vasilhames vergas, • mandril de- expansão, [reza de
2rorrog ação _
frezar, guia de - f reza de chanfrar,
Classe 1
,
ventosas,
maletas,
baus
para
sacos
de
Um produto químico anti-oxidante
' viagem, para pastas, balmazes, cantos
impermeabilizante
para estojos, colchetes para malas, craESKA
Termo n° 659.947, de 4-9-1964
vos, enfeites, fecho pare pastas e para
indlístria BrasileJA
Importadora de Materiais para
malas, passadores-de correias, ponteiConstruções "Imatec" Ltda.
ras, prendedores de papel, suportes,
São Paulo
torniquetes e tubos de expansão
Classe 36
Termo n° 659.946, de 4-94964 Artigos de vestuário para esporte
,PRORROGAÇXO
Companhia de Tecidos "José Gitti"
São Paulo
Têrrne, n° 659.951, de 4-9-1964
Papelaria Toth Ltda.
Ânt
l
São Paulo
Teimo n° 659.943, de 4-9-1964
Textil Industrial Pieri, & Belli S.A.
São Paulo

tr

-
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Termo a' 659.952, de 4-9-1964
Teletecsom Aparelhos de
Intercomunicação Ltda.
Guanabara

TELETECSOM
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 8
Para distinguir: Alto falantes, ampliadores, .anunciadores elétrico& antenas,
aparelhos cinematográficos, crorsagrafico& elétricos de banhos, fotográfico.,
gazeiticadores, refrigeradores, protetores contra o pó, retiicadores de met=
gia elétrica, reguladeres de gás, de
aquecimento, de rádio, de televisão,' de
assar, de cabelereiros, protetores contra
o p6. de encerar assoalho,. de eia.
minar ovos, de grelhar e torrar, de
limpar vidros, de limpesa de tapeta,'
de projeções, de purr iicar a água, aspiradores de pó elétricos, balanças, binócolos, bicicletas, cacheadores de ca.'
belos, cigarras elétricas, comutadoras,
fogões, filmes virgem, piá ups, resistências elétricas, ventiladores
• rnáqunas awicolas
Tênato n° 659.953, de 4:9-1964
Chrysanteme Maga'hães
Guanabara

Glória Agência
de Emptrêgos
Classe 33
Titulo
reimo n° 659.954, de 4-9-1964
S.A. Moinho Santista Indústrias
Gerais
São Paulo

ISOTRO1

iM

l Iridustria BrasileirR

Classe 11
Para distinguir ferragens e •erramentas:
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
argolas, aldraves, armações de metal
abridores de latas, arame, aparelros de
chã e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios; arandelas, arestas, aros, almokdrises, amoladoms,
amoladores 'de ferramentas, alças para
ancinhos, trocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeiras, bules. bisagra, buchas, bainha
para facass baterias rlt Josinha, c.sroe
res rio pedreiros. cadeados ccrrentes c.at•arafusos, conexões
bid.'s chaves ,
rei-, encanameto
s
caixas de metal Para
r'n-'7'cs, colunas, canos, chaves de
haves inglesas, , cabeções, canecas,

Indústria Brasileira
Classe 22
Para distisguir: Fios em geral, para
bordado e tricotagem; fios em geral
ara tecelagem pe uso comum; fio de
lá ou elo em meada ou nerval°, torcida
ou não; fio de là ou pêlo, em meada
ou novelo, para bordado, costura. croché e trico, linhas para bordado. cosfura, crochê e tricô
659.955, de 4-9-1964
Têrmo
S.A. Moinho Santista Indústrias
Gerais
São Paulo

Prorrogação
' JOSÊ GITTI

inocoucité:

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 23
Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para tapeçarias e para
artigos de 'cama e mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim, caroá, casimiras,
fazendas e tecidos de lã em peças, juta,
jersey, linho, nylon, pacopaco, percaiina. rami, rayon, seda natural, tecidos
Classe 38
plásticos, tecidos !impermeáveis, e teci- Blocos para escrever, registradores e
dos de pano couro, veludos
classificadores

PREÇO DÓ NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

indústria Brasileira
'Classe 22
Par arlistinguír: Fios de lá em novelos
para trabalhos manuais. Nos de seda
em meadas, fios de seda em novelos,
Elos de seda em carreteis. E.os para tecelagem e para uso comum, fios de algodão, fios de linho, fios de canhatto,
fios de juta, fios de raml, Elos de seda,
natural. Los de rayon, fios de celulose,
fios plásticos, linhas para coser em carreteis. linhas em meadas. linras em novelos, linhas brilhantes, linhas para costura, linhas para bordar Latias para emche, linhas par tricotagem

