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•

Da DUNI° de Marcas

De 4 de fevereiro de 1965
Exigências:
Complementem a taxa de depósito de acetrdo com a Lei n.o 4.505.
de 30 de novembro de 1964 e o
que dispõe o Código da Propriedade Industrial em seus artigos 212
e 221.
N.0 187.187 - Lojas Brasileiras.
Ltda.
N.o 191.396 -r Chris.or Novida.
des S. A.
N.o 195.231Fortuna-ro Zu.
cat ti .
z4.° 201.179 - Cia. Comfrcial
de Vidros do Brasil - CVB.
N.o 223.881 - L. N. Kailas,
N.° 349.980 - Confecções Darey
Crockett Ltda.

BiCicletas Mo- N.° 379.510 - Mercearias NaNP 252.747
cionais S. A.
nark S. A.
N.o 284.971 - Crush Indústria . N.° 394.187 - Ltliz Machado de
Complementedi a taxa do dep6 de Conc'entrados Ltda.
Sá.
eito de acõrdo com a Lei n. o 4.505, N.° 233.782 -7- Lojas Garbo RouN.o 398.096 - Melalbrás Indúsde 30 de novembro de 1964, e o pas S. A.
tria e Comércio S. A.
- N.o 432.021 - Mei Propaganda
que dispõe o Código *da ProAriedade Industrial em scu 5 artigos NP 250.239 - S. .L. Alves S. A. S. A.
Indústria
e
Comércio.
na. 212 e 221.
N.o 350.137-- Oliva° Sociedade
N.o 250.240 - S. L. Alves S. A.
Anónima, Agrícola, Industrial e
Indústria e Comércio.
Tèrmos:
No 250.241 - S. L. Alves S. A. Comercial.
Eilterwerk Mann Indústria e Comércio.
N.° 93.2.55
NP 353.984 - WinthrOp ProN.o 250.244 - S. L. Alves S. A. ducts
& lituniiiel G. M. B. R.
Inc.
N.o 124.955 - Vigorellt do Bra- Indústria e Comércio.
N.o 357.621 - Armando Bel.
sil S. A. Máquinas de CastUra.
N.o 250.218 - S. L. Alves S. A. chior Melo.
NP 12.1.506 - llowe Sound Indústria e Comércio.
N.° 255.848 - Jenaer Glaswerk . NP 445.592 - indústrias MaCompany.
deira S. A._
Schott & Gen..
N.o 478.821 - Dietricia S. A.
Reconsideração de despkicho reN.o 256.190 - Indústria de Sa- Produtos Dielétjeos e Nutricionais, 'N.o 386.328 - A Feira do Lar
publicado. • •
S. A. Comercial e Importadora.
bonetes e Perfumaria Memphie LiN.o 426.393 - José Bezerra da
mitada.
Diversos:
N.o 145.326 - Privilégio de in- N.o 275.002 - Lojas Garbo RouSilva.
venção - aperfeiçoamentos em vál- pas S. A.
N. o 427.844 - Companhia BraParfums Le Galion - No provulas de descarga de baixa pressão
sileira
de Novidades Doceiras.
N.o 281.735 - Ceralit S. A. In- cesso do registro. n.o 309.514 _ Requerente - José Canovas dústria
N.°
125.679 - Cia. Industrial
e Comércio
Estando
caduco
o
registro
P
rorro do Papel
Quites. - De Wird() com o arPirahy.
g
a
n
d
o
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á
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N. o e86.579
Formica Corpotigo 65 do Decreto 535. de 23 de
'NP
144.214
- Metalúrgica Claprorrogar nesse seutido reconside- rion Ltda.
janeiro de 1962, e tendo em vista ration.
ro
o
despacho
de
fls.'
10,
nos
térN.° 286.580 - Formica Corpoo memorando de n.o 1 de 1964, da
N.o 181.610 - Walter Gerhardt
mos do art. 65, da Lei n.o 335-62, lft Cia.
Secretaria da Indústria e o- pare- ration.
•sendo
irrelevante
o
áto
de
haver
cer n.o 3 de 1964, desta Diretoria
N.o 181.710 - Heitor & Hermest
N.° 2.88.581 - Formica Corpo- sido expedido o certificado (o que, Ltda.
reconsidero "ex-officio" o despe
outro
lado,
demonstra
o
efiPor
oho publicado no "Diário Oficial" ra Non.
N.o 286.582 - Formica Corpo- ciência do Setor de Expedição de N.o 182.954 -. Mariano Gomes
de 31 de dezembro de 1964, a fim
Certificado, no que concerne a Cabral.
Fatio.
de que aguarde a época oportuna
N.o 184.679 - Indústria o Copresteza, mas que, com o presente
para estudo e solucão.
N.o 297.480 - Tecidos Copaca- despacho, fica sem nenhum efeito. mércio Dex S. A.
•
bana Ltda.
Exigências
Cia. Campineira de Café Solú- N.‘ 184.762 - Fonte Santa• AreNP
211.993
Retificadora
PerN.o 118.271 - . Editbra Paulo de feda de Motores Ltda.
vel e Derivados - No pedido de gelica S. A. Indústria e Comércio
NP 184.854 - Armindo Paulo.
Azevedo Lida,
desistência
do têrmo 455.037 N.o 211.994 - Relificadora • PerN.° 185.738 - Laticínios Pira.
N.o 163.180 - Instaladora Casa feda
Arquive-se
o
pedido
de
desistência
do Motores Lida:
cicaba Ltda.
Flerta S. A:
e
prossiga-se
no
ardamento
norN.o 219.758 - Perfumaria Myr•NP 186.961
W. Antunes.
mal do . pedido.
N.o 170.831 - Importadora Pel- ta S. A.
•
N.o
187.791
Fundição
Braeit
legrino S. A.
N.° 266.019 Les Laboratoires
Exigência:
S. A.
Francais
da
Chimiotherapie.
N.o 183.216 - F. Reche & Cia.
N.° 188.076 - Manoel Brandão
N.o 255.169 - Silo Paulo Al- N.o 347.,R36 .
Ltda.
- Flaç5c7 e Tecela- Porto.
pargatas S. A.
Sant'Ana S. A. - Cumpra
N.o 183.820 - Pignatari 8. A.
N.o 268.251 - São Paula Al- agem
N.o 188.145 - Luiz da T. Carexigência da seção de pesquisas.
Adnin rocão Indústria e Comér- pargatas S. A.
N.alhe & Cia. Ltda.
cio.
- N.o 314.495 - União Fabril ExN.° 188.411 - Sarkis João FiDiversos:
N.o 190.1„21 - Les 'Gourrnets. portadora S. A. - TTPE.
lho S. A. Fábrica de Chapéus
Sarkis.
N. o 292.114 - Bemoreira Cia.
Textil- P¡ralininga 8, Á. NP 310. 223 - Monah S. A.
N.o 189.118 - Viúva Salomão
Nacional n Irt ¡lidados.
Comércio e Indústria de Adubos e pedido de cancelamento dos pediN.o 225.853 - Kurashiki Rayon Rações.
dos de transferencias nos registros Saltes.
•
Company Ltd.
N.o 316.282 - Super Cia. In- de os. 210.567, 194.043 e 189.644 br.n
N.o 226.662 - Ludwig Scherk. dustrial do Tintas e Vernizes e Re- - Indef;ros os 'pedidos de cance- Torres.489.954 - Formin Lopez de
N.o 220,741 -• Plastifon S. A. sinas.
lamentos de anotação de transfeN.° 190.074 - Fábrica de Cola..
Plásticos e Dorivados.
N.o 379 '.5o9 - Mercearias Na- rência de acôrdo rani o parecer da .
IMperio Ltda.
N.° 247.107 - Roelzel 8 .A•
Nvisrm
Jurfilica.
cionais 8., A.
N•0 190.234
Neves & Lopes.
De 4 de fevereiro de 1965
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f - As Repartições Públicas 1
deverão remeter o expediente
'destinado à piiplicaçãdt nos

jornais, diáriameizte,. 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
O às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais.
- -• -,Os originais dever *ão ser
'dactilografados e autg,nlicados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- ExCetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Pára facilitar aos assinantes
o .écrificação do prazo de validade de suas assinaturas, na

EXPEDIENTE
DEPAR-TAIMUTO.
DE IMPRENSA NACIONAL'
..,„,... •

•-
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DIRETOR • GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHER, 00 SERVIÇO DE PIJBLICAÇõES

esgar Da saçÂo OS irierrAolo

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL
•

saçÃo

ILL4lo do poblloidoes do •xpodionto do DoportalOonto
Nooloned do Propriodado IndOstrial do MIntotirlo..
indOotrio o Corodrobo

•
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ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

4 ,à1

•

FUNCIONÁRIOS
Capital e Interior:

Capital e Interior:
Semestre . . Cr$ 600,00 Semestre • Cr$ 450,00
Cr$ 1.20000 Ano
Ano
Cri. 900.00
Exterior:
Exterior:
Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00
Ano
parte supericr do enderêço vão continuidade no' recebimento

impressos o número do talão
de registro, 'o mês e o ano em
.
que . findará,
A fim
de'
evitar
solução de
.•

N.° 193.548 - Casa Santos MoN.° 190.598 - Zeno Borba Barreira Tecidos Ltda.
reto.
190.602
N.° 193.763 - .Importadora Rex
Zwirnerei Un
Ltda.
Nabfadenfabrik Goggiengen.
J. Barrichello
N.° 194.113
N.° 190.671 - Testa Assid Nas- Cia. Ltda.
sif S. A. N.o 190,888 - Confecções El-Be
DiversoS:
Tricocotagem Ltda.
N.0 191.066 - Franco 'Perez Inilauser Konamanditgesellseltaft
dústria e Comércio S. A.
- No pedido de reconstituição da
N.° 191.435 - Triumph . Engi- marca Mamem n.? 200-.807 - Em
neering Company Limited.
face danformação supra e tendo
N.° . 191.856 •s-- Manoel . Mendes em vista a documentação apresentada reconstitua-se o registro núda Silva.,
R° 192.044
Saraiva S. A. Li- mero 200.807 da marca Mauser.
vreiros e Editores.
N.° 192.035 - * Fábroca Chris:- EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
RECEPÇÃO DE INFORMAÇÃO
flano Liorn S: A.
E EXPED/ÇÃO
N.° 192.118 - Sociedade. Beifruta Ltda.- .
Privilégiode invenção defeN.° 192.119 r- Sociedade Belrido:
fruta Ltda.
N.° 192.120 - Sociedade Bel.
De I de fevereiro de 1965
fruta Lida;
N. a .115.168 - Processo para a
N.° 192.561 -.Edgar Krug. N.0 192.607 - Indústria de Es- preparação de ácido adipico tofos Se!o de Ouro Ltda.,
Hal Internet/anal Inc. - Torno
N.o 192,053 - Padaria e Con- sem efeito o despacho de arquivamento publicado no D. O. de 29
feitaria Madrid Rio Ltda.•
NP 192.789 - Ebil • Emprésa de outubro de 1963, em face do
Bras leira. do Imóveis Ltda.,
lapso havido a publicação.
N.o 192.858,- Instituto formoModelo industrial deferido:
quirn;co e Biológico S. A.
N.° 192.859 - Instituto formoN.0 118.832 - Mv° modelo de
químico e Biológico S. A.
máquina heliográfiea - Máquinas
N.° 192.860 - Instituto Hormo- Tecnicopex do Brasil"Ltda. - Requímico e Biológico S. A.
publicado por terem saldo com PI:Ipsa 'S.' A. In- correções:
NP 193.202
•
•
dústria de Papel.
N.0 193.231 - Textil Industrial
Exigêncios •
Belli S. A.
• .:
- Termos corri exigências a cum' N.°103.501 •-.Indústrias
prir:
micas Multi-Brasil Ltda.
N.0 t23.05 - Waldemiro 001N.o 193.712 - Ferragens .Coníman.
, dor S., A. .
•

,

regmiro de is'

dos jornais, devem os assinantes providenciar a res. pectira
renovação • com' antecedência
mínima, de trinta (30) dias.

As Repextições PúbliciaS
cingir-se-ão às ..assinalwjas
anuais renovadas • até 20 'de
fevereiro de' cada ano e AS
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
,- A fim 'de possibilitar a remessa de valores acompanhados de eselarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do DeparkunentO
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos dr edições dos órgãos oficiais s4 se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assi•natura,
-.- O funcionário públice federal,. para' fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no alo da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr se do mesmo
ano, e de Cr. 1,00, por 'ano
decorrido.

NP 152..78N - Carlitofy Ramos
N.° 127.075 - Cerâmica Sanitária
Verano
ArqWve-se o. processo.
Porcelite . 8. A • .
Incan Ineandes-. NP 152.786 - Josafa Joi ,é da
. N.0 128.774
Silva - Acquivese o processo.
ectVe Técnica Industr;al • Ltda.
N.° 132.078 - Douglas Calixto.'
Exig én eia$
•
N.° 132.079 -• Douglas Calixto;
Trinos com exigências a
Diversos:
.
cumprir:
•
•
The Gullette Company - No .pe- • N.° 411.494 - Comércio e , In.dido de apostila da Patente de Mo- dústria
Radueres S. A. .
delo Industrial n.o 5.083 - FaçaN.° 422.263 - E,ditUra Ultima
se apostila. •
Hera S. A.
Fábrica Italiana Magneti " MarelN. 0 417.850 - Irmãos; Parazzi.
S. P. A. - No pedido de apos- .N.0 4/7.770 - Lonalerjo Repre1.
tila da Patente de Privilégio de sentações Ltda.
Invenção n.° 70.393 - Faça-se
N.o 472.599 --, Sebastião Itamar
apostila.
de Araujo.
N.° .173.995 - IndS.
Rubens Firme Coelho - No pedido de apstila da Patente de Pri- cias Poços de .Caldas S. A;
N.° 474.536 - Laticínios Pena
vilégio de invenção n.° 70.589 •-7
Branca Ltda.
Faça-se apostila.
The Sperry Rand Corporation Diversos:
Nopedido de apostila da Patente
de Privilégio de Invenção número '. NP 454.50.4 - American Cyana70.70.5 - Faca-se apostila.
mid Company - Tendo" em vsta
a publicação, o D. O, de 13 - 5 - 64
Fábrica Italiana Magna ti
li S. P. A. - No pedido de apos- o uma exigência que . não 'houve
tila da Patente de Privilégio de pois foi . mandaria prosseguir •como
Invenção n.o 71.012 - Faça-se requerido torno sem efeito o despacho de arquivamento bem .como
apostila.
a ,exigência
publicada. ,
•
•
Ilermorion Limited - No pediNo.
676.170G
Aldemario
Esido do apostila-da Patente de Priguiei dos Santos - Cancelado o
vilégo de nvenção n.° 71.055
Faça-so . apostla do acôrdo Com o pre sen te processo tendo cmn vista
que os tèrms de denósito .não focertificado do pais de orgern.'
National Castings Company - ram devidamente assinados pelo
No pedido de apostila da Patente requerente.
. . . ..
de Privilégio de Invenção número
N.0 676.707- Aldenaario Ezi71.072 - Faça-se apostla.
qual dos Santos -. Cancelado O
JOaquina Ventura presente processo . por não , terern
N.o 130.190
da Silva - . Arquive-se o processo. sido devidamente assinados ( tèrN. ° 149.505 - Olaculith Patent- mos de. depils'q q pelo req.ioe-onte.
verwertungs A. 0. Arquive-se Ns. 070.702. 070.709 e 0'76(.1.710
o rpooesso... ,
I- Aldemarn Ezjiiiiel dos Saetos-

•
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No 474.462 m- Plasmar Plásticos
go.noolados OS presentes processos
Oomérel0 e Indústria Limipar elo terem ajdo devidamente Marajó
tada.
ISOlad08 OS tèr11108 de depósito
NO. 474.501 - Continental Auto
1,04 requerente.
Peças Limitada.
N9 474.535 - Torrefação e Moagem
Arquivamento tiaprlicessOe de de Café Cardeal Limitada.
No -474.541 - Artes Gráficas Franco
marca:
Brasileiras Limitada.
N• 474.554 - Emprêsa Oinetnato-Ficam as pi'obessos abaixo men- gráfica
River Linútada.
cionados arquivadas por falta de
N
474.555
- Panarte Construções
o
cumprimento da exigência.
Limitada.
N.° 262.944 - Indústria da Vi- e 'Decorações
N9 474.640 - S. A. Indústrias Reudros Viivolar Ltda. nidas F. Matarazzo.
N.0 265.50() - Sociedade Ex- N 9 474.643 - S. A. Indústrias
portadora Importadora 'de Frutas Reunidas F. Matarazzo.
No 477.885 - Indústria de Calçados
Dibra Ltda.
Big Bali Limitada.
,N.9 265.611 - AdoLex Fertili- No 477.887 - Recolar Limitada.
zantes e Matéria Organica Ltda.
Ne 477.888 Arthur Murray Studio
• N.° 346.814 - Comércio de .130- Limitada.
.1)jdas Alcohras Ltda.
N O 477.899 - Asfaltadora Brasileira
• N.° 427.282 - Equibeas Equi- Sociedade Anónima.
pamentos Brasjlejros para Veieulos N9 477.895 -Soçia, Sociedade Comércio Indústria e Administração
tida.
Limitada.
N9 477.896 --a Soda Sociedade CoN. o . 427.666 - A Organização
mércio Indústlia e Administração
Comercial Silva Ltda.
N.° 443.305 - Frigorifico Gian- Limitada.
No 477.909 -- Indústria de Gaxetaa
njnj Ltda.
lis".0 458.432 - Triciico Cdmércio Reggiani Limitada.
No 477.915 - Moustacas & Mendes
de Armarinho Ltda.
Limitada.
N.° 109.000 - Manoel Araripe N o 477.817
Ohineles Heng Lung
de Farja Jr.
Limitada.
N.o 469.186 - Henrique João N9 477.918 - Edmundo Brandão,
No 477.919 - Indústria de ArtefaCordejro.
tos de Borracha São Januá,rio LimiN.o 471.350 -.Supertee Ind. e tada.
Can). de Artefatos de Papéis Ltda. N 9 477.922 - Francisco Ferre Silva.
N.° 472.066
Fernando Ver- N4 477.924 - Modas La Baila Italia
goe.vo .
S. A. Indústria e Comércio, •
N.° 172.067
Fernando Ver- -No 477.925 - Modas I,a Bela Itália
S. A. Indústria e Comércio.
gueiro.
N9 477.926 - Modas La Baila ItáliaN9 472.068 - Fernando Vergueiro. S. A. Indústria e Comércio.
N. 472.076 - Eilcen Beatrice Paris
No 177.929 ---- Escritório Comercial
- Maria Lisah Moita Warren.
No 472.105 - Rejornal Revistas e Ceo-Mar Despachos e Representação
Química Nacional
No 477.930
Jorna is Limitada.
N I 4'72.101 - Gráfica Sele Dias Quimionai Limitada.
N4 477.931 - Martins e Domingues
Sociedade Anônima.
Limitada.
14,, 472.109 - João Santl. •
.
N9 472.113 - José Barros de An- N 9 477.940 Sociedade Financiadrade.
dora S. A. Sofisa Bredito FinanciaN o 472.114 - Sociedade Umurama mento e Investimentos Alcides Ridc Máquinas Limitada.
beiro,
N° 472 116 - João Massuchetto.
N9 477.942 - Investimentos SocieN . 472.119 - Amo Bernardas.
dade Financiadora S. A. Safisa CréNo 472.1230 - Horst Ingo Passold. dito Financiamento e Investimentos.
N9 472.122 - Ana Clelia Barleta.
No 477.943 - Nonoel Monolescu.
No 472.165 - Comércio de Roupas N9 477.944 - Imp. e Com. de
Guanabara Limitada.
Materiais Cinematográf i cos Simplex
N. 472.166 - Comércio de Roupas Limitada.
Cell Limitada.
No 47'7.953 - Prode Comercial e
No 472.167 - Café e Bar Vistamar Representações em Geral Limitada.
-Limitada.
N 9 , 477.993 - Loteamentos Gerais
N. 472,258 - Vaga Comércio e In- Santa Edwiges Limitada.
dústria S. A.
• N9 477.994 - Fazenda Rio Verde
4.262 - Feliciano do Amaral Sociedade Anônima, .
472.429, - Kii & Tsupi Ltda. .
No 478.030 -* O Mercado *de Cal472.430 - Reprema Limitada: çados Limitada:
N o 472.436 - Auto Viação Jardim
N° 478.034 - Joaquim Bettencourt
Glória Limitada.
de Andrade.
N O 474.022 - Chocolates Sander
No 478.035 - Francisco Ferreira
Sociedade Anônima.
dos Santos.
NO 474.104 - Marczolar Materiais
No 478.070 - Nações Unidas Tude Construcão do Lar Limitada.
e Propaganda S. A.
N o 474.107 --, Modas Guanabara rismo478.071
- Sogral Soc. de ReNO
larn.teda.
presentações
Gráficas Limitada.
No 474.112
M.. Mauriee An'Aine.
No 608.485 - Sindicato dos Corna
No - 474.130 - José Gomes Pinto tores
de Seguros e de Capitalização
Oswaldo Ferreira Jungdstedt.
da Guanabara.
No 474.164 - Indústria Paulista do Estado
N. 622.580 - Antonio Simões dos
de Flamulas Limitada.
N g 474 411 - Indústria e Comércio Reis.
N e 630.519 - Fábrica sde Calçados
Soror t Limitada.
N 9 471f426 - Comerciai Triângulo M. G. Limitada.
I,,Imitacla,
N• 633.132 - Móveis Jules LimiNO 474.427 - Jayme Fontana- & tada.
Cia. Ltda.
.
N 9 633 713 - Braspérola Indústria
\" 474 .412 - Alcione TUrial.
e Comércio S. A.
.
474.429 - Associação Nossa No 655 475 - Laticínios Agostinho
S , 11 /10':P De La Salette.
Bossi S. A.
Ni 474 433 - "Fo-,We" Forschungs
N 9 655.956 - Construtora Nunes
uri V,...w.rtungsanstalt.
Nunes Povoense Lim1tada.1
N' 0 74 .441 - Confecções Daniel N , 656.801 - José H. Machado
Limitada,
Ribeiro."
N.' it 74.457 - Coo perativa Tronical
N9 659 862 - Helbra S.' A. 'IndúsLIalle. (13 .
tria Farmackitio a •

1:3vereito de 1965 563

IlesiAa S. A. (op obigão ao i.ma
EXPEDIENTE DAS DIVLSOXS E
DAS SEÇÕES, REPUBLICADOS 635.534 - marca: binAcoi, ciaÁssc 1)
M. Deoini S. A. ivietreurgrea topoPOR TEREM 8A/DO COM IN8.çãO ao termo 649.1b, marca: I..hvL
CORREÇÕES.
cause 6).
ARQUIVAMENTO DE PROCEssos Ioesa "IndúsUaa Britaileira cie Lmbalangens ã. A. toposiçao ao ..tinio
649.192 - marca: 1.E.S.A.
Em 4 de romeiro de 1965
et 32).
Picam os processos abaixo men- • Drvalor S. A. D
de Vacionados arquivados por falta de cum- lores (oposição aoistribuidora
tèrmo: 655.473 primento da exigência:
Nome Comercial).
N9 474.071 - Beneficladora de TeMóveis Bolzani Ltda. (oposição ao
cidos Lisacor Ltda.
têrmo: 653.969- marca: Bolzani N9 442.220 - Bar ^ Ouvidor Ltda. classe 40). .
.
N9 473.748 - Eletro Controla, In3ndústrias Reunidas Max Wouson
dústria e Comércio Limitada.
S/A (oposição ao termo: 656.473 No 473.804 - M.
marca: Tempo - classe 8).
Distribuidora Comercial Paulista
Prorrogaçdo de Maroas
S.A. - Oposição ao Ulmo 619.284
-. Titulo: Grande Carnet Papai Noel
Foram Prorrogados os registros dos - classes 32 - 33 - 49 - 50.
seguintes térmOs:
"EMO" Empreendimentos ImobiNo 654.851 - )34laamo de Cdiónia liários Lida. - Oposição ao térmo
- classe 3 - Studart 8, A. Indús- 648.418 - Titulo: "EMO" Empreitria e Comércio.
de Mão do Obra - classes 16
N9 663.933 - That' - classe 43 -teira
50.
- Tizer Limited.
•
Jamartin Comércio Indústria e
NO 665.483'- Labor
alasse 39
Ltda. - Oposição ao
- Labor S. A. Indústria de Arte- Importação
141rmo: 651.812 - .marca:•11olts.
fatos de Borracha.
Diprel Distribuidora Produtos EleN9 670.786 - Eme-Ege - classe 11 trônicos
Ltda. - Oposição ao tèr- De Maio Gallo 8. A. Indústria mio: marca Diprol e Comércio de Peças para Automó- classe649.007
8.
veis.
"COAIAC" Comércio- de Máquinas
Nos 672.552 - Anjinho - classe 11 e Eq
uipamentos Agrícolas Ltda. Korff & Honsberg G.M.B.H..
Oposição ao têm() 648.468 - Nome
• N.9 672,588 - Remoldine - classe comercial.
•
•••• 48 - Lehn & Fink carbbtan CorpoUnilever Limited - Oposição , ao
ration - Contrato de exploração en..
tre Lehn & Fink Caribbeau Corpo- térnio; 651.625 - marca: Autolux
ration e Lehn "Fulk Produtos de Be- - classe 16.
Unilever Limited - Oposição ao
leza Ltda. - Despacho de 23-10-61.
Mano: 651.625 -.marca Autolux
classe
16.
PRORROGAÇÃO DE TITULO DE
Unilcver Limited Oposição ao
ESTABELECIMENTO
térmo: 650.858 - marca: Cotilux 'NO 667.132 - CVB Golinia - classe 18.
Gunther Wagner - Oposição ao
classes: 11 - 14 - 15 - 16 - 23
- 26 - 28 - 32 - 40- 50 Com- térmo: 650.851 - Insignia: -Inter.
panhia Comercial de Vidros do Brasil waguer - classes 17
33 - 50.
Spring Unit Development CompaCVB. - Prorrogue-se o registro.
ny - Oposição ao h:1'mo: 520.156
RETIFICAÇÃO DE CONTRATO DE - marca: Medical Deseflex - classe 40.
EXPLORAÇÃO
A Embaixada dos Estados Unidos
Coca-Cola Indústria e Comércio Li- da América do Norte - Oposição ,ao
mitada. - Pede para ser anotada na térino: 648.510 - marca: C1113AM
marca Coca-Cola n o 239.950 de The - classe 3.
A Ewbaixada dos Estados 'Unidos
Coca-Cola Company o contrato de
sua exploração - Averbe-de o con- da América do Norte -. Oposição ao
• térnto: 618.504 - marca: GRUM
trato de exploração.
TALC - classes 1 - 3.
A Chimica "Bayer" S. A. - Pede
Shell Brasil S.A. (Petróleo) para ser anotada na marca: Carpule Oposição
no 218.017 de Farbenfabriken Bayer ca: Celma.ao térmo: 657.701 - marAktiengesellschaft o contrato de sua
de Idiomas Yazigl S.A.
exploração. - Averbe-se o vont-ato - Instituto
Oposição ao . termo: 650.035 de exploração.
Sinal: PEP.
Instituto de Idiomas Yazigi S.A.- OpoSição ao têrmo: 650.034 Expressão: "PEP" - várias classes.
NOTICIÁRIO
Indústria aletalúrglea São Caetano
S.A. - Oposição ao tèrmo: 649.036
OPOSIÇÃO
- marca: Super Carnet Bancário DiOompahiaAtlântica - Hotel Teatro plomata - classe 11.
São Paulo Alpargatas S.A. Casino (opài
ção ao termo 647.286.
Oposição ao tarmo: 654.458 - mar- marca: Atlântica. classe 41).
classe 36.
co. AG. (op osição ao ca: Jolie
Heberlein
São Paulo Alpargatas S.A. •
termo 650.896 - marca: Ela)
Ileberlein dr Co. AG. (oposição ao Oposição ao Urino: 653.886 - marcl. 36) ca: Vestan - classe 96.
termo 650.895 - marca El#
São Paulo Alpargatas S.A. Instituto Terapêutico Activus Limitada, (oposição ao térmo 653.236 Oposição ao térnao: 650.397 - Nome Comercial.
- Nome Comercial).
Ford Motor Company - Oposição
Giroflex S. A. Cadeiras e Poltronas
(oposição ao têrmo 650.450 - marca: ao térmo° 049.019 - marca: Mercar
Motor - classe 21.
Diplomata - classe 17). •
Imp ortadora "ICO" Comercial SÃ.•
Société Rhodiaceta (oposição ao
têrmo 657 392 - marca: BrIghcgal - Oposicão ao térmo: 656.764 - classe 23).
marca: Ykko - classe 50.
The Kendhal Company (oposição
Importadora "ICO" Comercial SÃ.
ao têrmo 650.171 - marca Kenoidal
- Oposicão ao térmo: 656.763 .
- classe 3).
marca: Ykko - classe 40. Byk-Gulden Lornberg Cheraische
Impo r tadora "ICO" Comercial &X.
k
G.M.B.11.
(oposição
ao
térnito
Fabri
- Oposicão ao térmo: 656.760 651.920, marca Binky, clave 2)
marca Yklo - classe 21.
Nino GMBH Co. (oposição ao têrArtigosde Hi g iene e Cuidados Pesmo 651.206 - • marca: Confecções soais .Whasti Ltda.
- Oposição ao
Onoflex, classe 36).
térmo: . 618.391 - marca: Lander
Indelpa S. A.' Industriai Elétrica c T aSSe '48,
Paulista (oposição ao termo 651.221
O têrmo 127.833 privilégio de In.
marca: Dryves, classe
ventalo para " Apar felooamentos em

•

C

564 Têrça-feira 9
ou Relativos a Fôrnos de Cuba Para

N. 129.690 rivilégio
p
de invenção
para Instrumento Acionado • Por
Trator - de Al3 Bil 8c Truck.
N. 149.701 modelo industrial para
Nôvo Modelo de 'Caixa de Descarga
- de Montana S.A. Engenharia e
Comércio.
N. 150.586 modelo intaustrial para
Nôvo Modelo de Recipiente Para
Acides - de Vasoflet S.A. Produtos
Plásticos'.
N. •51.365 modelo "industrial para
Nôvo Tipo de Aparelho Para Barbear_
de Ivo Antunes dos Santos, -estabelecido em São Paulo.
N. 151.500 modelo 'industriel para Nava e Original Desenha Ornamental
Para Tecidos - de S.A. InTermos:
• " dústrias Reunidas F. Matarazzo,
N. 151.504 modelo industrial para
N. 127.727 privilégio de invenção
para Aperfeiçoamentos em ou Rela- Nôvo e Original Desenho Ornamentivos a Sistemas de Sinalização - tal Para Tecidos - de S.A. Indúsde General Precisiou Inc. para um trias Reunidas P. Matarazzo, depositado erra - 7-8-63.
• total de 12 pontos.
N. 15,1.504 modelo industrial para
N. 127.976 privilégio de invenção
para Processo 'Para Produzir Ferro Nôvo Original Desenho Ornamele Ligas Farrosas de Elektrone- tal Para Tecidos - de S.A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo, deponaissle AS.
' N. 127.978 privilégio de invenção sitado em 7-8-63.
N. 151.5C6 modelo industrial para
para .Processos e Aparelho Para
Processo e Aparelho Para Testar Nôvo e Original Desetiho OrnamenFormações Atravessadas Por Um tal Pára Tecidos de S.A. IndúsFuro de Sondagem Revestido e Cena- trias Reunidas F. alatarazio.
N. 151..585 medeio Industrial para
afetar o Mesmo - de Petroleum Re,
acarei' And. Development Corp. - Modelo 'rle Lâmina Para Formação
Fica retificado o final do 1, ponto: de Painéis • e Quadros Indicadores
"na seção isolada pare tempona- Eetatistiens e Para Fins Publicitários
mento das formações e do 'revesti- - de El etrolorninoscencia S.A.. •
_ mento
N. 151.575 mode lo industrial para
com relação a seçi'm isolada
finalmente reintrodução de fluido Nôvo Tipo de Tel lm • Laminada de Willy Luiz ' da Silva.
do furo na seção isolada".
N. 151.613 merfe l o industriai para
N. 128.366 privilégio de invenção
para: Dispositivo Para Vedar Para- Nova e Original Maneira de- Arre.
fusos de. Fixação - de Atlhur Fisa sentação de Bebidas - de Jacinto
cher. Fica retificado a prioridade Vieire Paniago,
depossitado na Repartição de PatenmodelO indrotrial pates da Alemanloi em 21-640 sob ó raN..151.710
nen Tipo de Fôrma Para Calçan.o F-31.471-V-37 e.
da - de Aroansto fie-rácin Altomare.
N. 128.705 modelo de utilidade
el. 151.854 • medeio industrial para
para: IIm Nôvo Modelo de _Furador 'Nova ,Configurr eão. Introduzida Ein
Refriaeradnres Cane Uniclede .Selada
de Ovos - de Frit112 Skaliks.
• N. 128.718 privilégio de invenção de 1/6 de IW - de Indúet-ia Record
para Aperfeiçoamentos na Compres- de Ref-ieera eão Ltda.
são de Cigarros Para AcondicionaN. 151.791 - Madalo industrad
mento - de Molins• Machine Co. ' mira Navo Tipo de Uelice Para ReLirnited. Fica retificado a priorida- frireraean de Volkswagen - de Se; de depositada 'na Repartição de Pa- bastião
•
tentes da Inglaterra em - 26-4-60, sob
N. 151,792 modelo imbretrial pae nas 14.591.
Luva 'Plástica Para Chuveieinho
N. 129.687 privilégio de invenção ra
Onebra-lato de Torneiras de Tipo
para Nova Máquina Colhedeira de CRE
. - dr Danilo 1.11,anto TePes.
Arroz, Trigo e enrima - de Cia,. Pe151.793 maaVn inanstrial nanha de Máquinas Agrícolas Cope- ra N.Nôvn • Bisposilive Em Canetas Esa
ma
rer6gráficas - de Loutifi Abanlarsiz
N. 119.018 privilégio de invenção Yonesef. estabel ecia° em são Poolo.
• ,
para Processo Para a Obtenrão de
N. 151.80n modelo induste-iel paEsteres Foefóricos - de Farbenfa- ra Tomada Com 'Suporte Para Meu
briken Ilayer Aktiengesellschaft.
ardores' de Gaz - de Antônio Riba lN. 119.434 privilegio 'de invenção - ro dos Reis, -estabelecido em São
para Proccse o de Prepararão de Paulo..
Compostos Com Atividade AntilipeN. 151.884 modelo industriai pamica -.de Roussel Cciaf:
ra VAU? Wrorativn Fm.. Forma de
N. 123.663 modelo de utilidade Estrela de , Quatro Pontas - do MIpara Man Modelo de Carina Exibi- flama Tekemorf.. depositado em 14
dor de Mercadoria --- de João .Soa- de ag n n 0res. estabel ecido no Estado da GiraN. 103.404 peivilégio de Invenrião
nabarn .
neea Processo Para Preparar- ApesN. 147.839 modelo industrial pa- tésicos Locais Uteis • - de .A krebora Nfivo Modelo de Suporte Dobra- 'a eer Astra Apotekarnes Samiska
diça Para Assentos Sanitários - Febriker.
de Alete lúrgica Ol ymnia Ltda. .
. N. 111.783 privilégio de invenção
N. 122.434 privilégio de blocara° ria-a -ProceeSo . Para Falarieneao
' e
para Disnositivo Para Guiar Um Anlicarg n Novos Materiais • Cola
' Arame Em Tôrno De Uma Emba
-antes Snhiveis api Mma - de
-gemEMáquinaDeEmblrOu
rbera'ent Tnan•tMee
acotar
de
N
V
Metaverpa.
N. 122.552 privilégio de invençiio
Emp
Proriv eão de
N. 125,118 privilégio de invenção ^ara Processo Po en. ea da
Sais dos
nerivndos de Indo
rara Processo de Tratementn
Uma Solarão Aquoea Coneentrnda de e• esmas - de A.S. .Damex Dumex
Forreeleeiro Para Obten rOn S tmnita124.231 priviViein de invenção
• nea De ITrn Ped i mern Sólido De For- " eN.
ra Derivados e- Pirernidie e de
snaldei eo De Uma Solu ,iin De rd-a raarça ; se ;eatte Kr•ausaiai Keisha.
meldeirn De 'Concentro e5 4 Controla=
N. 115.760 modA t o indetrial
de Ureailleres Dá riassin Do
•
da •
Nb.vo Abridor cie Garrafas - de
de
Pas.
Nord Et 'DO
•
• lapa-e.
N, 127:843 . nrivilealat de •nvenaãe e aadoN.
128:6l9 eaelêle industrial ele
anio
Controlado
,
Irtal
para Are
'Tino 0 . . Roldana Paea Janeles
preseão Para Máquiees de Conti,b, NAWN
- de . Riearaa aq.; ria
Poete
Cash
ReNational
The
lidede - de
llariebo,
depositado
em 29-3-61.
gister Co.
Pirometalúrgia de Zinco? de Meailurgical Processes Limited e. The
National Smelting Co. Limited, pontos publicados em 29-145, fica retificado a peioridade com a Convenção Internacional e o art. 21 do Decreto-lei n.°7.003, de 27-8-45 a prioridade do Correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes,
da Inglaterra, em 17-3-60, sob o
n.° 9.527.
Ficam os pontos earacteristicos
abaixo mencionados republicados
por terem saído com incorreções no
dia 29-1-65:

,
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N. 129.911 modelo industrial para Relevos Ornamentais Aplicados a
Cabo de Talheres - de Indústria
Metalúrgica Cauda Ltda.
N. 144.052 modela industrial para Nôva Modelo de Ponta Protetora
Refletira Para Veículos,- de Capucho ec Cia.
-N. 119.814 modelo industrial para Carta Envelope -de Manuel Hodrigues Ferreira e ¡larica Fernando
Garção de Magalhães.
••
N. 150.410 modelo industrial para Nôvo Modelo de Cueca - de Confeceões Leda Ltda.
N. 150.574 modelo industriai para Nova e Original Configuração Introduzida Em Cabo de Escova Dental
de João ?Jeschke & Cia.

recipientes de paredes elastitia, ca.
racterizado pelo fato de ceenpreendat
um prolongamento serial tubular trona
cônico, de material elástico ou; Vexa.
vel' ena cuja porte superior plana IL.
ire se adapta, mediante um rebordo
periférico deconfigura,ça.o apropriada,
um elemento obturador, feito de qualquer material elástico ou sólido apropriado e cuja parte troncônica Inter..
na se adapta, igualmente, çie modo
estanque, conquanto, reenevível, Êts
paredes troncónicas internas inferiores
do referido prolongamento, obturando,.
as:1m, normahnente, um orifício previsto na parede do referido prolongamento troncônico.
Iam total de 5 pontos.
To.

PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO

TERMO N9 105-63.6

TÉRIKI0 NM 128.573

Dai 2 de outubro de 19a8

Dep. em 17 de março, de 1961
1VIddelo de Utilidade.
•1£7querente: G4oranni Gra..%1 São Paulo.
Titulo: "Nôvo modelo de porta-machos e tarrachas".
14 - "Nava modelo de parta-macho:. e tarracha.sa caracterizado por
ser formado por corpo' cilíndrico -1 - da: r.eo conveniente cuja extremidade frontal se alarga em forma de,
anel - 2 , concéntrito datado de
paifueos de fixação para ferramentas
raequeadora, corpo - • 1 - dotado
ainda em sua parte mediana de duos
dia-restas - 4 -e - - ros.queadas, dianetralmente apostas e passantes.de modo a sé encaixar em gola ou
relczazo anelai - 5 - existente em
cilindro ou tubo - 6 - também de
aço e (lu:agira livremente no interior
do carpo - 1 - sem atingir cora a
sua exixemidade o int er:ar do anel
2
; pelo fato do cilindro interna 3 - pownir, diainetralinente opalas.
da's entalhes longitudinais - - e
- 7' - que centram a gola - 5 - e
de laé.nt:ce, profundidade; pelo fato
de poder ter unia luva - 8 - que
recebre o corpo - e - protegem,
. do as
chave.stas.
Total de 2 pontos.

Montecatini, Societá Generaie Per
faIndústria Mineraria c Chiniica
Itália.
.
Titulo: "Aparelho para a produção
de laminados de fibra de vidra reforçadas com resina". - Privilégio de
Invenção.
19 - Aparelho peara 41 produção da
matérial fibroso reforçado cern resta
na, caracterizado por compreender um
suporte para uma camada de material
abrasoe diapositivo Pada 1mP,Teg1iar
dito material carn uma iestnaou ave',
um par de clirdros entre oe'quais é
passado o dito material fibroso ima
eregnado com rerina e dispo4tà,vo para aplicar, à superfície do dito mate-.
ria/ impregnado. urna (aunada de material não adesivo, flexível, impermeá.
vsl a resina, antes de sua paseagem
entre os ditos cilindros, a Superfície
de um das ditos cilindros sendo provida de um revestimento substancial
de um material elástico deformável.
Seguem-se os pontos de 2 a 28.
A requerente. reivindica de, ac4rd0
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Deceeto-lele, no 7:903, de
"7 de agasto de 1945, as prioridades
dos correeptineentes pedidos' deposita.
A 03 na Repartirão de Patent?s da Itãl ia, em-4 de (entube° de 1957; de jaa
nero de 19-.53 e de junho de 1958 e
22 de setembaa de 1958, sob nas. 14.339,
03 e 8.365, reepectivamente.

•

TÉltaar> No 130.259
Ean 27 de abril de '1961
.Rectierente: Martiniano Rinaldi
Sao Paulo.
Título: Ula nevo. tipo de capinha
para sa 7:4.3 de Sapatos de senho-os.
- Ilfccia/o de Utilidade.
• "
19 - NISTO tipo de capinha 'para
saltes de an,Patos de senhoras; caracterizada pelo feto de ter uma caixa de
chapa de Metal; repuehada cora o
formato da. parte inferior do salto isto
S. aquela que tern o contato direto
com o ehao, não perraitrá que a caninha se deforme durante o uso do
camea.do..
Total de 4 pontos.
Ria, 28-7-1%4. - Assinei e encerrei
197 laudas do expedieente. - Nition
Ajam Xavier - Diretor do S. Decumentação.

TnU/.10 N

111.597

Ettn 8 de julho de 1959

'Requerente': Fichtel Sacha Aktl.engerelLschaft. ciii Schveeinfurt. Alemanha.
Pontos característicos de: eExecua
não das supsefícies de fricção de embreagens ou freios a dir. movidos
com forros de fricção metálicas o1
ceran•dcos, destinados, ernel particular,
a veículos mo*orizados" - Privilégio
de Invenção.
'10 - Execução das superfícies de
fricção da embreagens cal freios a discos, providos principalmente com ferres metálicoe ou cerâmicos, destinadas,
'em particular, R veículos Motorizados,
caracterizada : pelo fato de que uma
ou as duas st/age:Teles de fricrão
tentam in'erroneões ou reentraneas,
TP,AreGO N o 103.180
que, quando do movimento relativo
entre o ferro de. fricção e a t.unerfície
Em 16 de junho de 1959
de fric ção oposta, produzem uma muRequerente: Eduard Hoffmann, ale- dance permanente das superflcies de
mao, químico residente em Petrópolls, fricnão rolictaels do fôrro.
Estado dei Rio de Janeiro.
• Finalmente, a d'fpasitante relvindiPontoe característicos de: "Cabeço ca, de acardo Ceell a bTrverjr.fko Inobturador para a extrusão de aulas-- ternacional e, de conformidade com o
tê-Peres pae tosas' ou a 1,0''''/":""'s O e., artigo 21 do Códi go da IP"ouriedade
lienSdo e, destinado a recipientes ele fralustrial. a prioridade do cerresponnwedee elásticas": "- Pr ivilégio de dente pedalo deacsitado ría Repare
invenção. a
' •
" .an de Pa' e-• 'e da Alem eeha, em
1° - Cabeço obtieredor nara p ey 75 de julho de 1938, sob o rreraero
'eteaão de substâncias pastosas eu a :6-250 LI-63c
anPoriaaÇão de líquidos, destinado a 1 latm total de 3 pontes.
• C

Tiàrça-feira 9

Dl R.0 Cr,

TaRMO N. 122.952

aos ditos fiadores tini movimentretráctil, que mantán 'as citadas extremidades
superiores no interior do tambor, permiDe
21
de
setembro
de
1967,
•
tindo assim o giro livre deste, ao desparecer o obstáculo 'que o impedia, cujo
Raquerente: AktIebolaget Pellerins giro por transmissão aciona qualquer
Margarinfabri.k — Suécia.
sistema de ferrolho ou fecho. Total de 7
Titulo: Processo para tratar gordura pontos.
Privilégio de Inv-ação.
1.°) Um processo para purificar gordura, caracterizado pelo -fato que èle
'compreende, a refinação única da gordura com álcali, após um pré-tratamento
da gordura com ácidofosforico (FIXO.),
e é caracterizado pela adição à gordura
num estado secado à vácuo, praticamente livre de água da mesma, e numa
temperatura da ordem de 60 — 90. 0 C,
de unia solução altamente concentrada
de ácido fosfórico, numa quantidade que
se eleva, para um ácido fosfórico de
85% a 0.025 — 0.3 por cento, por
volume da gordura de acórdo 'com o
tipo e à qualidaed damesma, constatando
o ácido (orfórico adicionado com a gordura, durante'um período de pelo menos
5 ruidnutos, e mesmo tão longo quanto
30"minutas ou mais no vácuo, à fim de
substancialmente evitar um aumento do
conteúdo de ácido gorduroso . livre da
gordura, e um' diminuiçã,o do conteudo
de antioxidantes naturais na gordura
pelo tratamento com ácido fosfórico da
mesma, e à fim de causar que o ácido
fosfõrico adicionado reacione com imparezas, especialmente materiais, dando
coloração verde e produtos de oxidação
na gordura, para formar precipitados na
mesma que são reparáveis da gordara
por filtragem, e possivelmente também
por centrifugação da gordura, enquanto
ainda tio seu estado praticamente livre
da água. e separaada substancialeente
quantitativamente ditos precipitados da
gordura, enquanto praticamente-no seu
estado livre de água . preparatório para
a refinação única da gordura com álcali.
Um total de 3 pontos.

TERMO N,* 123.017
De 24 de setembro de 1959 •
Requerente: Virgilio Dante Tocchetto
— Uruguai.
•
• ,
Titulo: Aperfeiçoamentos em fechaduras aplicáveis a qualquer dispositivo
de ferrolho an fecho. — Privilégio de.
Invenção. •
1.") Aperfeiçoamentos em fechaduras
do tipo que compreende um tambor axial
ou cilindro de acionamento, caracterizadoi peip fato de que dito tambor é
constituido por duas peças seraitubulares
ajustadas estas em -suas extremidades
por duas' tampas rosqueadas ou não,
apreesntando uma delas uma embocadura para admitir a Introdução da chave
8 .e a outra, um elemento de ligação para
acionar qualquer sistema de ferrolho ou
lécho; prevista uma das peças semitubulares, da uma peça-gula que mantém
equidistanternente urna . pluralidade de
fiadores montados navrespectivas molas
de expansãoa as quais obriga maos ditos
flado-res a permanecer em posiçeõs vertical. estando os Mencionados elementos
dispostos em tal forma qu eas suas extremidades superiores sobrepassam através de perfurações coincidentes pratidadas na superfície do tambor, servindo
assim de elemento de fechamento para
uma ranhura disposta no Interior de dm
cilindro que recobre o conjunto; capazes
os mencionados fiadores de ser adobados
por uma , chave constituida por dois
palhetões que apresenta, cada um déles,
moi zana dentada ou ondulada, cujas
p- ,nendian a imprimir

• . TERMO N." 123.088.
De 28 de setembro de 1960
• The -Dendix Corporation — Estados
Unidos da América.
Titulo: Sistema de radar veículos».
.
— Privilégio de invenção.
1.°) Sistema de radar para veículos,
compreendendo dispositivos para a transmissão de um sinal de rádio-freqüência,
num feive. a partir de uru veiculo e dispositivos para a recepção de energia de
onda refletida por. Mn obstáculo — por
exemplo, uni outro veiculo que precede
o primeiro e para a comparaçãO da
energia recebida com a energia emitida,
para o proporcionamento de um sinal de
saída indicativo da velocidade relativa
entre o veiculo e o obstáculo, caracteripelo fato de compreender dispositivos
para a aplicação do sinal de salda,
quando existente, a um dispositivo automático de .regulagetn da velocidade 'do
veículo, destinado a, aumentar ou a diminuir a velocidade do referido Veiculo
na dependência do fato de indicar
referido sinal de salda um aumento ou'
uma diminuição da referida velocidade
relativa de moda a manter a um valor,
substancialmente, nulo a velocidade relativa entre o veiculo e o obstáculo.
Szgu.em-se os pontos de 2 a 18.
Prioridade: Estados Unidos da Amé-•
rica, em 2 de outubro de 1959, sob
ns. 844.031 e 844.037,
•
'TÊRMO N.° 123.267
Depositado em: 7 de outubro de 1960.
Requerente: Trivellato S. A., Engenharia, Indústria e Comércio — São
•
Paulo. Pontos Característicos de: eApei fei:
çoamentos em cavalo-mecânico» — pri.
vilégio de Invenção.
1. 0 ) "Aperfeiçoamentos em cavalomecânicos', em que o mesmo é provido
da usual qttnta roda inclinável para
baixo e para trás e este cavalo mecânico
é caracterizado par incluir uma rampa
, (7) estendendo-se para trás do prato
de qiunta roda, sendo o plano de inclinação da rampa. coincidente com o plano
do prato de quinta roda, quando o
último é -inclinado para baixo e para
trás e nesta rampa a primeira porção
do pescoço; em piare' de carrega tudo
em semi-trailer pode ser posta em posição; aq longo da rampa tem abertura
(8) espaçadas longitudinalmente; as
traves componentes da rampa (7) são
suportadas nas suas pontas dianteiras
por uma outra trave (9), rigidamente
fiaxda à estrutura do cavalo mecânico,
por qualquer meio conveniente; os lados
Inferiores, das pontas trazelras das traves são suportadas diretamente-no corpo
do cavalo-mecânico e cada trave é
suportada intermediariamente por' um
bloco (10), liglciamente segurado por
salda ou outro meio; as meios para
ajustar a parda dianteira do pescoço
(6), Inclui uma barra em ângulo (11)
adaptada para ser segura por parafusos
de cabeça (12) às bordas superiores da
rmp (7) que são furadas (8) para
receber os parafusos; a extensão transversal da barra angular (11) , na rampa
(7) e a barra angular (13) no pescoço
(6) é para permitir a armação 'do

!il•)

sí:oço ou .plato do careegatado com'
respeito ao cavalo mecânicoa a disposição da barra angular (13) no pescoço
(6) é da tal maneira que o canto dèste
encosta no bordo vertical traseiro da
barra angular (11) na rampa (7),
obtendo-se um contato de linha subs-.
tancialmente entre estas duas partes.
portanto. melhorando o -falarei. To'd de
2 pontos,
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com cavalo-mecânico e uma porção 10
tendendo-se para baixo (11) na po..:4
de trás da porção estendida para a
frente, adaptada para uma rígida liga.
ção com o carregatudo, sendo' o dito
pescoço provido na ponta de baixo de
sua porção estendida para baixo com
dois encaixes (5) abertos espaçados na
retaguarda, cujos encaixes são adapta.
dos para receber saliências (3) projed
tadas para a frenté, na ponta fronta
do carregatudo, e sendo provido inied'a.
TERMO N.° 123.120
Umente acima dos ditos encaixes com
duas saliências, estas adaptadas para
De 29 de novembro de 1960
levar para baixo a ponta frontal do
carregatudo, era pontos na retaguarda
Requerente: Stora Kopparberg Aktie- das saliências e meios associados com
bolag — Sutcia.
.
as saliências adaptadas para travar a
Titulo: Transportador pneumático — última no reboque, contra movimento
perpendicular.
Privilégio de Invenção.
Total de 4 pontos.
11 Transportador pneumático, compreendendo um conduto de suprimento
para um material a transportador, um
TERMO N° 123.212
conduto de suprimento para o ar sob
pressão e um conduto de _transporte para
a mistura de material e ar, caracterizado
De 4 de outubro de 1960
pelo fato de compreender uma caixa em
comunicação com o conduto de arans- Requerente: Ettore Ramenzoni.
porte através de uma primeira abertura São Pau'o. •
e col; o conduto de suprimento do maTitulo: Dispositivo de engrenagens
tei'. através cle uma segunda abertura;
e lo fato de que as referidas duas epicicloidais para variação continua de
,turas se acham deslocadas, lateral- velocidade. — Privilégio de Invenção.
nte, uma em relação à outra, de modo
1° Dispositivo de engrenagens epici.
,,i ficar a projeção horizontal de uma cloidais para variação continua de velodas referidas aberturas, pelo menos, par- cidade, caracterizado por compreender
ciahnente, além da projeção horizontal inicialmente um eixo receptor do varia.
da 'outra abertura. Total de 5 pontos. dor, ao qual são aplicadas duas polias.
A requerente reivindica de acôrdo com respectivamente receptora e transmissoa Convenção Internacional e o art. 21 ra do variador ou vice versa, a primei.
do' Decreto-Lei n.° 7.903, de 27 de ra rigidamente solidária a éle, e a' se.
agosto de 1945, a prioridade do corres- gunda livre sobre o eixo, e solidária
pondente pedido depositado na 'Reparti- lateralmente a uma engrenagem, também
ção de Patentes da Suécia, em 29 de Line sôbre o mesmo; e sendo prevista •
setembro de 1955, sob n.° 9.055.
ainda uma segunda engrenagem, de
maior diâmetro que a primeira, e montada rígida em tôrno do eixo.
• TERMO N° 123.266 •
Total de 6 pontos:
De 7 de outubro de 1960
•
'TERMO N° 129.397
• Requerente: Trivellato S.A. Engenharia, Indústria e Comércio — São
De 11 de outubro de 1960
Paulo.
Pontos Caracteristicos de: 4.Nova dis- Requerente: Caterpillar Tractor Co.
posição em degraus para veículos». — — Estados Unidos da América.
Privilégio. de Invenção.
Titulo: Suporte de lâmina de bulido.
1 9 ) .iNova disposição em degraus zer e ajustagem do ângulo. — Privipara veículos», caracteriza-se por cons- légio de Invenção.
tituir-se duba grade (5) embutioà em
moldura (6). aplicada por meio de ar- '1 9 Meios de suporte para uma là.
ticulação • (1) na parte posterior da mina angulante de buildozer, caracteri.
carroceria; éste degrau é segurado no zados• pelo fato que éles compreendem
local por meio de tranca (3),- conjun- um quadro de sustentação com pontos
tamente com um apôio (10); no degrau de, articulação da lamina adjacente às
incluem-se saliências (8) que se anoiain suas extremidades,' pontos de articula.
contra os- respectivos braços, permitÁn- ção na lâmina combinada com os pondo, ao degrau assumir posição baixa; tos de articulação em extremidades oposa sua posição recolhida é obtida por tas, e pc'o menos três pontos de artiinterméd'o de saliências (1I-12) situa- culação da escora igualmente espaçados
das nos braços e nos lados externos da no quadro de sustentação entre os pon.
tos de articulação da lâmina e espa.
moldura.
ç,..dos entre si na mesma distância do
Total de 2 pontos.
que os pontos de articulação da escora.
sendo que nisto a escora pode ficar
posicionada entre cada um dos dois poli.
TERMO N° 123.265
tos de articulação externos e um ponto
de articulação na lâm Ina para posicioDe 7 de outubro de 1960 •
nar a lâmina ângularmente em relação
Requerente: Trivellato S.A. &ac- ao quadro de sustentação ou entre um
abaria e Comércio. — São Paulo.
ponto de articulação da escora externo
interzned'ário para sustentar ,a escora
Título: Aperfeiçoamentos em carre- equando
a lâmina fica disposta paralela
gatudo. — Privilégio de Invenção.
para com • o quadro de sustentação.
1°) Aperfeiçoamentos em carregatudo. caracterizado por pescoço removível 'Um total de 5 pontos
para ligação com um• cavalo niecár'co Prioridade: A requerente reivindica
e com um carregatudo, compreendendo prioridade de idêntico pedido depositado
uni rígido membro de uno, constituí- na Repart I ção de Patentes norte-amerido por uma porção estendendo-se para cana. em 23 de outubro ded 1959, sob
a frente (12). adaptado para ligação G 848.264.

ia a
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TERMO N9 123.453
De 13 de outubro de 1960
• Requerente: Franz Plasser Bahnbauasaschinen — Áustria.
Titulo: APere.ho móvel para suspender a superestrutura de vias férreas. —
Pr vilégio de Invenção. .
1° Aparelho Móvel para suspender
superestruturas' de vias férreas por meio
de um dispositivo de suspender a superestrutura, que se apoia na superfície
do lei.o, caracterizado pelo fato que o
dispositivo de escora (6, 7) é mondo
na extremidade dianteira de uma iga
(4), que se estende na direção longitudinal da superestrutura e cuja extremidade traze . ra é apoiada de maneira
osei'ante no chassis do veiculo (1),
snedo a dita viga equipada entre o
dito dispositivo de apóio (6, 7) e o
mancai. giratório (5) com um ou eventualmente vários órgãos (8,9) regulave:s para pegar e suspender a superestrutura.
Total de 4' pontos.
A requerente reivindica a prioridade
de idêntico ped:do, depositado na Repartiçiio de Patentes Autriaca em 20
de outubro de 1959 sob n° A 7.606-69:
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fato aind9 do eixo helicoidal ser de
maior cemprine'ado, de tal forma, que
sua extremidade ultrapassa a própra
extremidade livre do núcleo de borracha; pelo fato ainda do citado núcleo.
partindo de sua extremidade livre, possuir, formando corpo único, uma capa
coneeiatrica de_ forma trancónica, a qual
envolve todo o c:tado núcleo, aumentando, gradativamente, de diâmetro no
sen'ido trazeiro.
Total de 3 pontos.

dievereiro de 11965

gueto é sustentada . para rotação num
eixo vertical.
Total de 4 pontos.
O requereu* reivindica prioridade de
idêntico pedido depositado na Repartição , de Patentes norueguesa, em 23 de
outubro de 1959, sob n° 133.515.
ção.
19 — Processo caracterizado • pelo
fato que êle compreende adicionar
um óxido •de manganês, tendo uma
valência de menos do ,que 5 em material fundido de hidróxido de potás-

TERMO N9 124.049,

•

-

7 de novembro de 1.960
•Requerente: Luigi Colorabi
Itã"
lyia.
Invenção: "Processo e máquina

para aluar e polir superfície& de pearas naturais e artificiais de critiquei. natureza" — Privilégio de
vença°.
le — Uma máquina para alisar e

polir superfAcies de pedras naturais
e artifi c t ai s de qualquer tipo, caracterizada pelo faálo que ela cdmpreTPPM0 N O 123.558
sio aquoso, e oxidando dito óxido de ende um vau que é móvel tranaverManganês para' K3Mn04, o grau de saimeni,e ,para com a sua extensão
:dita aclieé.o de óxido, de manganês longitudinal, urna carro que pode ser
De 18 de outubro de 1960
não sendo substâncialihente maior do movido ao longo do vão, um setor osRequerente . Eaton Manufacturing que o seu grau de 'oxidação para cilan,.e arileuiado de maneira 'oSeilàvel no dito carro, um mandril revolCompany — Estados Unidos da Amé- IC31VIn04.
vivei e axialmente móvel ligado .no
. Total de 15 pontos.
rica.

dito setor oscilante num ponto dis* Titulo? Beenha rotativa. — Privilétante do eixo em volta do quala dito
gio de Invenção.
TE N9 124.223 setor. 'oscila, um motor no dito car1° Bomba rotativa compreenckndo '1"'Élt310 DE PATENTE
ro, primeiros meios de transmissão
um alojamento contendo ,tuna câmara
para traramitir a rotação de , dito
' De 16 de . novembro de 19E0
de traba lio e . pacsagem de admis.são e
'motor para dito mandril, segundos
paseagem de descarga, rotor . capaz de • Mculton • Consultants Limited
meios de transmissão para trarksforrotação no alojamento 'e tendo sulcos Inglaterra.
mar o movimento giratório da eixo
enulannente espaçados, transversais, .paTítulo: "Aperfeiçoaramtoa em bi- de salda de dito motor num movi'rede posterior, elementos de zonehudura cicletas•de pedal" — Privilégio de in- mento vacilante e para transmitir
capazes de desvio nos sulcos e podendo venção.
este movimento oscilante para dito
setor, um membro de sustentação ficooperar com a parede periférica da
dita câmara de trabalho, para produzir V? — Uma bicicleta de pedal ou xado removivelmente na extrenaidauma aço cie 2w:clipe/tira pela, rotação moped com uma base de rodas con- de de dito mandril e girando com o
TERMO N° 123.495.
do rctor, care.cter'zada pelo fato de vvenconaI curso de manivela e dis- • 1/1251/10, uma mola atuando axialliaeneme a parede peeterid de cada sulco posição teiangidar de aesento; guie te no dito mandril no sentido da exDe 14 de ontubro de 1960 oseui elementos de aberiura delimitan- dão, e alojamento de eixo de mani- tremidade, na qual dito membro giraé fixado, um contrôle regulador
do uma passagená para liqu:dos, a qual vela do pedal, • isto é, um traçado tório
Requerente: Franz - Piasse! Bahnhau- está eia comunicação continua com tal conveneloral como descrito aqui, ca- tendo meios adentados para atear na •
racterizado pelo fato de ter ernilas dita mola e . adptados para ajustar a
mashalen — Áustria.
sulco.
•
as rodas frontal e posterior de diâ- presef o çord a qual dita mola atua
Titulo: Medidor de inclinação late- 'Total.de 10 pontos.
metro peameno, e nrnvida . com Um no dito mandril. uma pluraildade de
ral. — Privi.,.égio de Invenção.
A requerente reivindica de acôrdo com chassi com preendendo um .suporte cornos de alisamen te e polimento te1 9 Medidor de inclinação lateral da a Convenção Internac'onal e o Art. 21 urinei:mi que se estende de um pon- voltivelniente fiendos no dito memsuperestrUtura de vias férreas consistin- do Decreto-lei n° 7.903, de 27 de agósto to acima e paéri mo rio t f,n0 0'1 roda bro de sustentecão em volta dp eixo!'
do de um pêndulo apoiado com Orti- de 1945. a prioridade do coreesponden- frontal no sentido do eixt da roda aue ficam esnaeados radialmente do
euiaçto e de maneira oscilante em um te pedido depositedo na Repartiçr:o de poSterior, passando o d i to sunorte eixo de rotacão, de dito membro suschassis, osc:lando• em um plano vertical Patentes nos Estedos Unidos da Améri- principal através ou até. um nonto tentador, meios de transmissão para
transmitir um movimento planetário
ao eixo da superestrutura, com um ór- ca, em 22 de dezembro de 1959, sob pró;irete de um alojamento .para
eixo de meilivela de nedal e tendo nara ditos cornos de alisamento e nogão indicador móvel ao longo de uma n° 861.257.
para suportarem o guidão e um as- limando a nartir de di to membro sua*
escala, caracterizado pelo fato que um
tenteilas airendo em volta do Ci1:0 de
sento.
quadro de apoio (13) do pêndulo (15)
dito mandril, meios de fôrça para
17.
Seguem-se os pontos de 2 a
é apo'ado de maneira oscilante com a
TERMO N9 12.3.576
d.
, locar dito carro ao longo de dito
A requerente reivindica de P c5rdo vaa
escala (13') com relação ao chassis
e para deslocar dito vão trenscom a Conveneão internacinnal e o
(1.3), assentando-se com Órgãos de •
De 19 de outubro de 1960
verse lmente para com o sentido lonArtieo
21.
do.
Decreto-Lei
n.
7.901.
de
rdtudinel do mesmo, meios eut emasondagem, por exemplo ro5 os de correr
de resto de 1945. - a nrioricirme do ticos de contrMe rena alternademente
, (11) na superfície dos trilhos (12).
Requerente: PabTo August — Argen- 27
na
o
dance-lindo
nedicl
dente
corresnoa
Total de 6 pontos:
r e parar ditos meios de fôrça
tina.
d Patentee da Inaletaa.,- arraree
A requerente reivindica a prioridade • Título: Máquina mesciadora, parti- Repartieão
me men'n predeterminados.
ra, can a de março de 1960; sob núme- em
'e'otal da' 5 mentos;
de idntico épedido depositado na Re- eu'armente betoneira com elevador de ro 7.572.
Priorida de; Iteslia. em denovernpar.ição de Patentes austríaca, em 13 caçamba e inata'acão para seu carregabro de 1959, sob n9 18.439-59.
de novembro 'de 1959, sob n° A 8.243, mento. — Erivilég'o de Invenção.
de 1959.
1° Maquina meacladora, particularTP,P,IVLO N9 124.345
•
mente betoneira, com ' elevador da caTERMO N9 124.139 •
De 21 de novembro de 1960
çamba e instalação para seu carregaTERMO 1\19 123.540
mento. caracteezada por ser o receptá21 de novembro de 1960
culo do elevador de caçamba construido Parbenfabrikça Bayer AktiengeselDe 15 de outubro de .1961 ' •
ao modo de amaasadeira mesc iadora. e lschaft, sociedade alemã.
Requerente: Carus Chemical Coa.
pelo fato -te -eompreender. no seu eixo
característicos de: oProces-- pnriv Estados tinidos da .ATIlériCa.
Titulo: «Nova bomba de água). — provido de órgãos tnescladores, pelo soPontos
de produzir estruturas moldadas Título: Produção de maxiganatos
Priv.légio de Invenção.
menos uma polia para cabo e, nessa de nolicarbonatos COM aumente de re- de .potássio pela oxidarão de , composRequerente: Alvaro Coelho da Silva. po'in, uma golvadura helicoidal de vá- sistência
à ruptura" — Privilégio de tos de man ganês da hidróxido de poS:io Paulo.
r:os esp*ras para pelo. menos um cabo invenção.
tássio fundido — Privlbsgto de inven1°) «Nova bomba de água», que se de pelo menos um guincho para o acioconstitui por 'corpo cilindr:co fechado namento dos reericlos órgãos mesclado- Processo de Produzir estruturas
de nolicarbcmatos termofrontalmente e aberto na parte trazeira res e do elencionado elevador de ca- moldadas
plásticos e cristallsáveis, de alto Inês()
TERMO N. 124.442,
onde por meio de abas ou flanges é çamba. .
molecular, com resistência aumentaconjugado ao corpo trazeiro, formando Total de 11 pontos.
da à runtura. mediante estira,gem
De 24 de novembro de 1960
em relação ao motor, monobloco e cadentro de limites de tem peratura aciracterizado essencialmente pelo fato de
ma da tem peratura de congelac.ão e Requerente: Giuseppe Velei — Essolidaeo ao corpo trazeiro e pr'ncipalTERMO N9 123.597
abaixo do ponto de fusão, carac'eri- tado do Rio de Ianeiro.
mente ao eixo motor, ter um e'emento ••
zado por realizar-se a estira g em den- Título: Modêlo de rôdd-'esfregão para
tro dos mesmos estreitos lim pa., de limpar vidraças. — Modelo de U(ilihelicoidal aspirante, constituído de eixo
De 19 de outubro de 1960
temperatura nos ° quotas tamWrn a dade.
alongado torcido em forma helicoidal,
formando saliências e reentrâncias abau- Requerente: Rol!
1.°) Modelo de reído-esfregão pard
Arboll — Noruega. tangente do ârrnilo de perda dielêTodas, elemento helicoidal esse, projeta- —Título: Aperfeiçoamentos eal -fecha- trica tem um máximo.
limpeza de vidraças, caracterizado pai
Pinalmente, a depositante re i vindi- um cabo formado de duas partes. ligados
do era quase todo o comprimento inter- duras. — Privilégio de Invenção.
In, por Meio de um sfstema de borboleta que
no do corpo cilíndrico da bomba; pelo 1 9 Aperfeiçoamento numa fechadura ca de acárdo com a Conven- g o em,
e de confoern4'a4
fato ainda de neste elemento helicoidal tenda ame linaueta g'ratória, sendo a ternacionnl,
o artieo 21 do Código da Prourieda- permite a sua articulação em ângulo
ter engrenada ou rosqueada uma peça lingueta girável livremente num senido de Industriai. prioridade do COrrPq - conveniente para se poder fazer a Jim.
cilíndrica ou núcleo de borracha, com'mas impedida de girar no outro sentido, pondent e Pedido, depositado na Re- peza da parte externa de uma vidraça.
furo axial passante helicoidal, que guar-;por exemplo, por meio de um dispositi- rearticilo de Patentes da Alemanha aperando-se do interior do recinto em
da aproximadamente as mesmas propor- Ivo de tvavamento manualmente solta- em 21 de novembro de 1959, sob o que a mesma está colocada.- Total de
ções e formas do oitadd elemento; pelo,vel, caracterizado pelo fato, que a DD2 contos
aft. 86 X-39 a.i•

r
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TERMO N.° 124.536
• De 30 de novembro de 196 0
Requerente: American Cyanamid
Company — Estados Unidos da Amexica).
• Titulo: Polimerização de acetileno.
— Privilégio de Invenção.
1.°) Um prfocesso para polimerizar
e co-polimeriazr acetileno e acetilmo
nono-substituidos caracterizado por colocar acetileno ou acetileno-nono substituldo Caracterizado sós ou misturados,
em contacto com sua composição catallUca que compreende &a mistura de (1)
um sal de metal simples ou complexo
representado pela formula geral
Ita qual n é um Inteiro de 1 a 6 inclusive
n é zero ou um inteiro de 1 a 6 inclusive, e, quando N é osmio, n é um
Inteiro de 1 a 8 inclusive, rt é zero ou
- um inte!ro de 1 a 4 inclusive, e na qual
p e n não podem ser zero ao mesmo
tempo; N é níquel, cobalto, paladio,
rodio, iridio rutenio ou osnio; M é qualquer metal tendo uma valencia de 1 a .4
inclusive, e X representa qualquer ani.onte tendo uma valentia de 1 a 6 indo•sive. e (2) um 11U:treta de um elemeneo
do drupa I, II, III, ou IV, do Sistema
Periodlco tendo, pelo menci um hidrogenia aniontico e sem ligações de metal
a carbono, ou um hidreto metálico de
outro Grupo de Sistema Periódico tendo,
peio menos, um hidrogenia amiontico e
sem ligações de metal-a-carbono. Total
de 8 pontos.
Prioridade: Estados Unidos da América, em 7 de dezembro de 1959, sob
as. 857.495 e 3.857.496.

TERMO N. 125.134
De 20 de dezembro de 1960
Requerente: Hazelett Strif-Casting
Corporation -- Estados Unidos da
América.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou relativos a processos e aparelhos para
fundição continua c111 metal. — Privilegia de Inverto°.
1 — Um processo de resfriar. uni-a
correia aquecida, tal como uma correia
móvel de fundição de tia máquina de
• fundição d.?. metal, por meio de uma
camada de liquido refrigerante não confinada que se move rapidamente ao
longo da correia de , fundição, processo
êste caracterizado pelo fato de compreender as etapas de estabelecer uma
camada não confinada de liquido refrigerante que se move, ràpidamente sôbre
a referida correia; remover uma substancial porção do liquido da camada, em
• sim ponto no qual dita camada tornou-se
• 'desacelerada, de modo a deixar uma
camada de expessura reduzida: reacelerar esta cama .de espessura reduzida e
restabelecer sua espessura original projetando um lençol de refrigerante que se
Inove livremente, contra a menc!onada
camada 'de espessura reduzida, segundo
• um ângulo pequeno, ra direção do
escoamento de liquido refrigerante,1
uma posição perto da posição de remoçtro. dito lençol que Se move livremente
sendo substancialmente uniforme em
tôda a sua largura e estendendo-se substancialmente através da citada camada
de refrigerante, a citada remoção e a
mencionada projeção de um lençol de
refrigerante sendo repartidas em intervalos, longitudinalmente à área resfriada
da correia. Total de 22 pontos.
A requerente reivindica de acôrdo com
a Convenção Internacional e o Art. 21
do Decreto-Lei n." 7.903, de 27 de
ngôsto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Reparti•
•
ção de Patentes dos EE. UU. da
América, em 21 de dezembro de 1959,
sob n.° 861.134

Termo N. 125.278
De 27 de dezembro cie 1960
Requerente; Anato/C Kagan — São
Paulo.
Titulo: Vibrador para massagem e
depilação. — Modelo de Utilidade.
I.") - Vibrador para massagem e depilação caracterizado por um corpo
adaptável à mão em cujo interior existe
um vibrador elétrico cujo eixo com
ponta roscada Se projeta para o exterior
do corpo. Total de 3 pontos.
. TERMO N." 125.239
Depositada em: 23 de dezembro de
1960.
• Requerente: Castro •& Masijah Ltda.
.
São Paulo.
• Titulo: eUm nôvo modelo de portase:ase'.
1. 0 ) cUin 'nõvci modelo de partaselos), apresentando lateralmente aos
bojos abas ou faixas de certa largura.
caracterizado pelo lato de que tais aoas,
em suas extremidades se apresentam com
harabatanas ou similares verticais, 'a
partir das quais as abas são reuàidas por
extre:ta tira de tecido, que conforme
arco acentuado com concavidade para
baixo; orlado nas bordas superiares por
bainha contínua, na qual se encaixa lio
metálico ou outro elemento resistente em
arco. Total de 2 pontos.
TP-11À10 125.596
Em 13 de outubro de 1960
Requerente: Bauiner (211S Cia.
Brasbeira de Equipamentos — São
Paulo.
Titulo: Freio manual aplicável
'
em cadeiras de rodas — Modê.lo
Utilidade.
1. 0 — Freio manual aplicável ent
cadeiras de rodas, constituído por
haste metálica (1) de feitio geométrico qualquer, preferivelmente ciai:Hee), tendo na sua parte inferior unta dobradurn em ângulo reto
de modo a se projetar cilindricamente (2) no interior de - tubo (3)
prêso rigidamente:à armação ou travessa inferior da cadeira de rodas
de modo que a projeção (2) sirva de
eixo para o movimento de oscilação
da haste (i) e caracterizado por ter
na altura do têrço inferior uma outra barra (4) projetada ,eni ângulo
reto com o corpo da haste, rigidamente prêsa à mesma, que configura a sapata do. freio contateante com
a face externa da roda 45) da cadeira de rodas; pelo fato de superiormente a haste (1) que termina
em manubrio anatómico (6) ser limitada • em seus movimentos de' vai-e-vem par aro (7) de feitio geométrico 'qualquer, preferivelmente
retangular, rigidamente fixo -à local
conveniente da cadeira. e dotado em
sua face interna de reentrâncias e
dentes (8) que configuram as "paradas" da haste (1) de modo a deixar regulada estâticamente, • sem
pressão manual, a tensão do freio
ou sapata (4) na roda (5),
—
Total de 2 pontos.
•
•

MAI° 125. -8G7

De 16 de janeiro de 1961
Requerente: Joaquim comes Ferreira — Estado do Rio de Janeiro
(Niterói).
Titulo: Uma válvula de pedal misturada — Privilégio de Invenção.
1. 0 — Uma válvula de pedal misturada caracterizada pelo fato de que
compreende dois elemento; básicos
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cooperant,es entre si Ou seja, a vál- 1) e sua posição no interior do'
vuia própriamente dita e a caixa de servidório E.; bem como pelos luboe
elementos ligados entre si por meio F e a válvula G, conforme indicapedais de acioziamento, sendo os dois ção na planta.
de pelo . menos dois tubos cooperanTotal de 6 pontos.
tes, sendo a válvula ligada por meios
conveniente a uma ou mais fontes
de alimentação, sendo a descarga
TIMM° 126.61e
(10.3 fluidos: na d'ta Vilvula. 'controlada pe!a caixa de 'pedais:
• De 10 do dezembro de,1969
Seguem-se os pontos de. 2 a G.
• Requerente: Eugênio. Shigaeff o.=
São Paulo.
TÈI1MO 126.280
'Moio: Bocal de dreno para flle
tros de estações de tratansento de
De 31 de janeiro de 1961
água — Privilégio de Invenção.
ReqUeiente: Water Refiniug Co.
1.0 — Bocal de dreno para filtros
Inc. — Estados Unidos da Améri- de estação de tratamento de água,
ca.
caracterizado por um capuz tubular
Titulo: Aperfeiçoamentos cru pro- cilíndrico de cobertura provido incessos e tiparêtbus para tratamento feriormente de unia série de pequede água — Privilegio de invençau. . nos rasgos ou janelas circundantes
1." — Uns aparem() paia ao aliem e tecnicamente diSpostos, com quamento de agua, caracterizado •-peso tro ou Mis nervuras internas vertatu do compreender ' ma tanque de ticais e equidistantes, paeã maior reabrandamento euntenuo minerais e sistência do capuz, nervuras essas
.uma ent.ada para água dihu e uma providas de orifícios longitudinais
salda para agua tno.e; um tauque que auxiliam a dilatação e contrade saanora; um primeiro eleito:tiú) ção do capuz, senda a sumidade ou
dc vá.vula movelmente montado paperiferia superior do capuz parcialra xncupar uma posição de serviço e menti' vedada por uma paréde
uma segunda pusáção pa.a tavagew minta', com um orifício central que
de retisrno e regeneração e tendo uni se projeta num %cemento eneinr inprirueiro e um segundo órgao valva- terno Provido de rósea, destinada a
lado; elementos que conectam a ei- união do capuz à unia 'p.rojeeão tutaez entrada de água du.a a uma bular.
fonte- de água sob pressão por InTola/ de 5 pontos.
termediu dos primeiro e segundo
órgãos de válvula. o elemento decont.-xão citado por último tendo unta
TÈRMO 127.227
primeira porção entre o Mencionado primeiro órgão valvueado e a reDe 10 de novembro de 1960
ferida fonte de fornecimento de hena
sob p.essão; órgãos cermet:indo a
Requerente: Mame Scharffer
piimeira porção do órgão. de conexão tom uma canalização de tirem:- São Paulo.
geio, por • intermédio do mencitma.
Tiluto: Aperfeiçoamentos MU e re.
do segundo órgão valvulador. quan- /ativos a precarhuradores para
modo o primeiro elenreutu de vátvuta' tores - de explosão —' Privilégio
de.
ocupa a referida segunda posiçã., Invenção.
para lavagem de retórno e regenerarão: um segundo elemento de vál1.0 — Aperfeiçoamentos em e re•
vula móvelmente montado de modo a l.ativo a preearburedores para moocupar uma primeira posição de se n - tores de expoisão, em que o apeie..
viço e tavagem de retorno e uma se- lImo é' caracterizado por uma cânitte
gunda posição para tratamento com ra fechada na base e no alto, tette
salmora, lavagem lenta e lavagem do no centro do alto um furo dorápida, e tendo dois órgãos vaivula- tado de reiNea, o . tendo, a mesma c:idos; uma canalização ele Serviço gnara, ao nivel da base, um furo
tendo uma primeira porção concee- passante com dispositivo de tubulatada à salda de água mole do re- ção. condutora de vapor, sendo adapferido tanque de abrandamento; di- tada no fundo da câmara uma válto último. órg"ão valvu'ado estando vula de emissão de ar para o seu
concebido na mencionada primeira iate ri or
porção da , canalização, de serviço:
Total de 3 pontos.
um dos mencionados áltiinoi órgãos
vravulados interrompendo • o esco.:.mento, entre a primeira porção da
TÊ11110 127.409
canalização de serviço e o resto ..la
mesma canalização quando o men• De 7 de março de 1961
cionado segundo elemento de válvula está em sua segunda posição; e
Requerente: Westinghouse Elee.
órgãos cancelando a primeira porçãa.
tric Company — Estados Unidos da
da referida canalização de servtc,-) América.
com tim dreno, por intermédio dos
Título: Cristal dentrtticq„ de mateórgãos valvulados do segundo elemento de válvula quando èste ele- rial semiconduior e processo de famento está na segunda posição.
bricação till% mesmos — Privilégio
Total de 58 pontos..
de Invenção.
•
Prioridade: Estados • Unidos da
1.0
—
Cristal
dendritico
de mateAmérica, em 1.° de marco de 1961), rial stenieondselor, caracterizado
por
e 12 de setembro de 1960, sob os na. Mieis
porções de prefelencias sults12.163 e 55.239.
taRcialmente simétricas, diaposeas
ern tórno de um plano de referência perpendicu.ar às faces planas o
TERMO 126.310
substancialmente paralelas do cristal e estendendo-se ao longo do senDe 1 de fevereiro de 1961'
tido !fangitud&tal do cristal, cada
porção compreendendo pelo menos
Requerente: Benedito Lacerda de duas pernas de um tipo de condir.
Cerquelra — Rabie.
tividade alongando-se em sentido
Titulo: Válvula pneumo-bidriteuli- substancialmente perpendicular
ao
ca — Privilégio de Invenção.
referido plano de referência, em vir1. 0 — Válvula pneumo-hidráulica tudo do que as pernas externas deconstituída pelo principio pneum n- finem as teces planas do cristal
hidráulica e caracterizada por três dendritico, uma travessa do nresrno
tubos Interligados A, E e C, em for- tipo de condutividade, ligando et
ma de N, e com' tamanhos diferen- pernas nas vizinhanças do plano .de
test pela caixa ou reservatório E a referência e pelo menos uma região
quem se liga o tubo Ct pelo caneco de tipo de condutividade oposta, ele

•
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tirada entre as pernas sivcada lado
do plano de referência 'e estendendo-se lateralmente a partir da travessa, para o lado 'externo -do cristal dendritico. _
Total de 12 .pontos.
Prioridade: Estados Unidos da
América, em 11 de março de 1960,
sob o a.° 14.396.
TP.R.M0 127.799
De 21 de março de 1960
Requerente: Solway Cie. — Be!-'
•
gica.
Titulo: Processo e dispositivos de
análise totométrica que permitem
as • análises consecutivas e repetidas
do várias misturas — Privilégio de
•
Invenção.
1.° — PrOcesso e dispositivos, de
análise futométrica que _ permitem,
as análises consecutivas e repetidas
de várias misturas, por meio de um
único analisador, caracterizado por
provorai'-se o deslocamento de uns
sistema móvel emissor-receptor de
radiações ao longo de unia série de
tubos •de análise, sendo cada tubo
de análise ligado a uma fonte distinta de misturas a examinar.
* Total de 14 pontos:
A requerente reivindica - de ackdo
com a Convenção' Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei 7 903, de
27 de agõsto de 1945, a prioridade
do correspondente pedido depositado
na Repartição de Patentes da Bélgica, em 21 de março •de -1960, sob o
n.° 467.454.
•
TÉRMO 128,068
•
De. 3 de abril áe 1961 .
Requereute: Sel-Ilex Corporation
— Estados Unidos da América.
Título: Galvanoplástica de ouro liso
so dúctil — Privilégio de Invenção.
. 19 — Processo para depositar ouro
re 'dúctil _liso por meio de eltrogalvanização, 'caracterizado pelo fato
que* consiste de uma solução eletrotitica' composta de 10. — 150 g/litro
de um ácido organiâco fraco e estável
parcialméfite neutralizado por meio
de álcali para a obtenção de una pli
de 3 — 6, e de 1 — 30 g/litro de
ouro adicionados em forma de cianeto.
Total de 8 -pontos.

DIPFNO OFi IAL (Seção 111)

um encerra 'o, transformador
acendimento,- e q outro 'a 'válvula' do
queimador principal, caracterizado
pela disposição • de sins relata
contrôle (30, 30') coordenado ao termo-retais (10. 10') o qual, ao . Ocorrer ausência de corrente no circuito auxiliar, não sóineute fecha . imediatamente' a válvula (13) d' queimador . pj;incipal, disposta na ' tubulação adutora de gás, colno também,
anos remoção da Causa da hl-terrupção no circuito 'auxiliar —
durante o tempo requerida até que
a corrente térmica, . restabelecidas pelo renovado proceSSo de acendimento
torne a ligar st termo-velais (10, 10',
10") ssib seu contrõle para assim 'ser
outra vês aberta a válvula (13) do
queimador principal.
Total de 5 pontos. •
Prioridade: Alemanha, era 24 de'
janeiro de-1961, sob o n.0
•
TERMO N° 128.133
De 5 de abril de 1961
Requerentes: Dimitri Petrow e
Edio dos Santos — Estado da Gua•
nabara.

De 1.9 de abril de -1961
•
Requerente: Bau-Stahlgewebe —
G.M.B.H. Diisseldorf-Oberkassol,
Alemanha, Pontos característicos: "Dispositivos
para dobrar armaduras, feitas de aço
e em forma de grade, destinadas a
construções de concreto armado"
(Privilégio de Invenção).
19 — Dispositivo,' próprio para dobrar armaduras em forma de grade e
constituídos por aço, destinadas à execução de construções em concreto armado, dispositivo esse formado por
urna vivga de apoio, um barrote de
dobramento e por órgãos de contraapoio, conjugados com este último...no
eixo de dobramento, caracterizado
pelo fato de que com o barrote de çlobramento acha-se ligada uma ripa situada no eixo de dobramento e que
leva órgãos de dobramento, dispostos
a modo de pente nas -distancias correspondentes às barras da grade a
serem dobradas, sendo que cada um
destes órgãos de dobramento abrange parcialmente urna barra' da esteira
a ser dobrada na direção desejada,
conduzindo-a ao mesmo 'tempo e
produzindo, quando da giração do
barrote, o dobramento da respectiva
barra.
Finalmente, a depositante reivindica, de acôrdo com a Convenção Internacional o de conformidade com o
artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 23
de abril de 1960, sob o número B
57.582 lb/7 d.
• Um total de 9 pontos.

devidamente espaçadas, isto é, superpostas ao recorte' da bosa, ligadas à °alavancas — 6 — retas e fixadas • a
ponto de apoio
6' -a- cuias ex,tre- .
snidades opostaS se conjugam ou encaixam .Por meio- de roletes — 7 —
em -guias flangeadas — 8 — e configuradas em forma de cilindros' achatados, co-axiais a cilindro 'central — .
9 — de altura igual ao menor .difunetro da . telha, revestido de feltro ou
outro material , convveniente e que
tem por finalidade manter o barro
sôbre os roletas — 10 — alinhados
horizontais e paralelamente conformando a mesa d ai/saguim e sôbre
qual deslisa transversalmente -o ele:misto clartador das telhas —• 11 —
pelo fato das flahges — 8 serem paralelas entre si e inclinadas .em relação ao eixo do cilindro de forma a
9•
morivmOnar quando o cilindro
— entra em rotacão, a alavanca .— 6
— e as Meias chapas — 5, — 'pelo
ato das meias chapas — 5 — terem,
rasgos livres em relação às extremi-,
dadas internas a fim de servirem de
limitador de tamanho da telha de forma a garantir o seu afunilamento
longitudinal. — .Total de 2 pontos.
1

TERMO N9 128.708'
Titulo: Um visor ótico paia transparências coloridas — Mooelo de Uti• De 25 de abril de 1961
lidade.
• para transpaRequerente: Emil Unge, alemão.
9) "Um visor ótico
técnico, residente -em Villa d'Avray,
rências coioridas", caracterizado por
França e A/S National 7ndustr1, firse constituir de urna armação formama industrial e comercial noruegueda por urna caixa . alongada, tampoaa, estabelecida em Drammen, Nonada era baixo' e na parte superior
ruega:
por uma tampa removivel dotada, de
um rasgo; as extermidades da dita
Pontos característicos de: .!'Fusivel
caixa são arredondadas cilindricaelétrico de segurança" . (Privilégio de
mente, e, no seu interior, conaem um
Invenção).
_dispositivo tabulador giratório, co19 — Fusível elétrico de segurança
mandados ambos por botões externos
compreendendo um condutor metálico
situados na base da caixa, destinados
fusível e material não metálico, caa receberem os carretéis doa filmes a
racterizado por achar-se o condutor
serem observados 'pelo visor. A parte
metálico diretamente em ligação fixa
da frente da caixa é dotada de uma
com um volume pré-determinado do
abertura retangular guarnecida por
material não metálPco.
um' vidro leitoso e a parte de trás;
Finalmente, o depositante reivindica
oposta à refeida abertura é dotada de
de acórtio com a Convenção Internauma outra abertura circular da qual
cional, •e de conformidade com o arparte . uma projeção cônica-abaulada,
TERMO N 9 128.541
tigo 21 do Código da Propriedade Inprovida, na eatrensidade livre, de um
dustrial, a prioridade do ° corresponsuporte rosqueado que contens uma
De 7 de março de 1961 '
dente pedido, depositado na Repartilente de aumento; internamente, a
ção de Patentes da Alemanha, em 25
referida caixa 'é dotada de duas abas Privilégio de Invenção:
de abril de 1960, sob o n9 I, 36.002destinadas a receberem os slides, para Requerente: Rossi...,
Tullio — São V11113;21c.
observação separada.
Paulo.
Um total de 9 pontos.
Título: • "Máquina continua para
- TERMO N9 128.370
produção de telhas". — Privilégio de
TERMO Ni? 87.894,
Invenção.
De 14 de abril, de. 1961-19 — "Máquina continua para pro'
De 12 "de julho de 1936
dução de telhas", constituída de arRequerente: Ludwig Clemens
mação metálica conveniente com o Requerente: National Chernical ProWiesbaden-Kastel, Alemanha.
feitio aproximado de mesa — 1 — li- ducts Limited — Africa do Sul.
Pontos caracteristicos: "Recipiente gada à boca de saída de usual ma- Titulo: Aperfeiçoamento em prócespraa armar" — Privilégio de Inven- romba para barro — 2 — salda essa so de notação por espuma.
Privição).
colada à boca — 3 — de entrada do légio de Invenção.
•
na máquina, caracterizado por
19 -- Recipiente
(certo) para ar- barro
o feitio de telha a ser extudada, 1° -- Anerfeioçamento em processo
mar, feito principalmente de cartão, ter
em chapas frontal e verti- de efetuar a concentração 'de minepapelão corrugado, maravalhas . do praticada
cal
—
4
—
e que na alia face poste- ral por notação, compreendendo os
madeira, fitas de madeira ou vime rior tem dispositivo
— 5 — consisten- estágios de adicionar à .polpa mineral
entrelaçados ou material semelhante, te em duas meias chapas
recor- uma pequena quantidade de um hlcomposto de uma caixa com um te idêntico ao das bordascom
da
telha, drocarboneto cíclico alcoxi-substituifundo e quatro paredes laterais, ligado, como agentes coletor por espuma,
das com o fundo, bem como cora ...............1.414•111.4.........••••n•••••n•n••nnn••n •neareeeffiwo estando os grupos alcoxi ligados ao
apõios, dispostos no vértice e saliennúcleo ou cadeia do hidrodarboneto
AVISO AS REPARTIÇÕES
tes dos cantos superiores das paredes,
por uma ligação de éter C — O — C
PÚBLICAS
caracterizado pelo fato de que os
e sendo escolhidas do grupo que conapaios consistem em duas partes, uma
siste das -radicais metoxi, n-propoxi,
O Oe partamento de lisdas quais acha-se fixada em dois
isopropoxi, metoxi-ctoxi e etoxi-etoxi
prensa Nacional avisa
cantos vizinhos das paredes laterais
e de submeter, a seauir, a resultante
Repartições Públicas em gee que 'pode ser ligada, depois 'dearmistura 'a uma operaaão de , foto,
ral que deverão providen.
mado o recipiente, com a outra parte
caracterizado pelo fato de ,que o hidar a reforma das assinade maneira firme ou desmontável.
drocarboneto acfctico usado contém
turas dos Órgãos oficiais
Finalmente, o depositante reivindide 4 a 10 átomss ds cs rhono,.est4 s s
até o dia 26 de fevereiro
ca, de acônia com a Convenção In- sers si e-bstiudocm3a6rs
corrente, a fim 4* evitar •
ternacional e de conformidade com o
não tem m213 cin "cue min Yr' siles 1 r l
cancelamento
da
remessa
a
artigo 21 do Código da Propriedade
,ivss`o
átomo-coxidsubt
partir daquela data.
Industrial, a prioridade dos corresdenceatorbono terminal de dito hidroce ibo
1

- TERMO 128.121
De 5 de abril de 1961
. Requerente: G, Romsehroder A. G.
— Alemanha. s
: Titulo: Dispositivo - eletricamente
, comandado, inteiramente automático, de segurança contra escapamen-.
to- de gás — Privilégio .de Invenção.
1. 0 — Dispositivo eletricamente comandado, inteiramente automático,
de segurança contra escapamento de
gás, em que uma chama de _acendimento ou de combustão, através de
um ou vários elementos tèrmo-elétricos, Provsca uma variação na corrente, respectivamente na tensão,
que serve . para comandar um retais
(têrmo-relais) de maneira tal que,
através de um circuito auxilTar, no
caso de não estar acesa a chama .dc,
acendimento ou de combustão, seja
provocado um processo de acendimento e seja mantida fechada a válvula do queimador principal, ao
passo que, ao estar acesa a referida chama o processo de acendimento seja desligado e seja aberta, e
conservada abertas -a. válvula principal do queimador, com o que O
retais automática e diretarssente, portanto sem emprego duns amplificador de -qualquer tipo ou de outro
membro intercalar, controla de .cada
iNlat une eirculto auxiliar dos 'quais pondentes pedidos, depositados na

'

Repartição de Patentes da Alemanha,
em 2,2 de julho e 12 de agesto de
1960 e 31 cles janeirq de 1961, respectivamente sob os n.s. C-21.980 XII181 c,
C,22.130-XII/81 c, e C 7.953/81 e CM.
Um tot4 de 24. pontos. ,
• TERMO Dl° 128.518
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P,,OSITADAS,'

Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
1.~:ler o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Ilacional da Preggiedado Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
•

Termo n' 663.652, de 29-9-1964
Romeo Henry de Lagaye de Lanteull
•
França

Termo n° 663.657, de 29-9-1964
Cia. de Produtos Qumicos
Laboratórios Verny
Guanabara

DISSENCY1.
iNDOSTRIA BRASILEIRA.

Classes: 33 — 32 --- 50
Titulo de Estabelecimento
:reuno n° 663.653, da. 29-9-1964
Cia. de Produtos Qumicos
Laboratórios Veray
Guanabara

VERNYCAL
INDOSTRIA BRASILEIRA
C'asse 3
Um produto farmacêutico indicado na
risse nsi billmedicação recalcificante
zante e rpas estados de debilidade
orgrmica
Têrmo n° 663.655, I: 29-9-1964
Cia. de Produtos Qumicos
Laboratórios Verny
Guanab,ra

VERNYFER

CIDÜSTRIA BRASILEIRA
C'asse 3
um produto farmacêutico indicado corno medicaçáo tônica, atiti-uniênica e
na insuficiência hooáti.-a e suas
rna a if esta Oco
Termo n° 663.656. !e 2c-9-1964
eia.
Prodittos Qu-nicos
L:• ho--,tórios Verny
Cl,t,nabara

STIMULM

irA E X

Termo n° 663.666, de 79-9-1964
Decasa Utilidades S.A. Comércio
e Indústria
Guanabara

Crédito Masãlino:
Basta Trabalhar
.Para Comprar.

!

INDÚSTRIA BRASILEIRA

-

ACISAN

ANTELIVIIN
INDÚSTRIA. BRASILEIRA.

Termo n° 663.654. de 29-9-1964
Cia. de Produtos CU:micos
Laboratórios Verny
Guanabara

•

Casse 3
Um produto farmacêutico de ação aliCasse 3
tisséptica, diurética ou liarlitica
Um produto farmaçeutico ifieNerdo no
tratamento das alergias e soas manifesTermo n° 663,663, de 29.9-1961
tações, como anti-anafllátco e &sei-.
Cia: de Produtos Qtunicos
Classes; 6 — 8 — 11 — 17 —
eibilizante polivalente
Laboratórios Verny
Frase de Propaganda
Guanabara
Termo n° 663.658, de 29-9-1964
Termo a* 663.668,- de 30-9-1964
N? Cia. de Produtos Qtunicos
Moinho Berbel S. A. Indústria
Laboratórios Verny
•
e Comércio
•
Guanabara
São Paulo

Vir*

íNDesiluit BRAMI-ZUM •
- Casse 3
indicado
Uni produto farmacêutico
como analgésico

Termo n° 663.662, de 29-9-1964
Cia. de Produtos Qamicos
Laboratórios Verny
• Guanabara

Uni

Casse 3
produto farmacêutico indicado no
tratamento das '4'minoses

Termo n° 663.659, ia 29.9-1964
coa. de Produtos Qumicos
Laboratórios Verny
Guanabara

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
reumatismo muscular, reamatismo gotoso, po!lartrite , reumática e suas manifestações úricas
Termo n' -663.664, de .29-9-1964
.Abreu Loureiro Tecelagem
e Confecções' S.A.
Guanabara

•

/OBA MIMOSO

MOINHO !ERNI!,

PRORROGAÇÃO ,

HUMANITOL

11
Fubá
Têmio a° 663.669; de 3C-9-I964
Carlos Andra
São _Paulo

INDOSTRIA BRASILEIRA
• Classe 3
tira produto farmacebteco ind'icado nas
bronquites, tosses e afecçõos do apareEio
Têrrno n° 663.660, de 29-9-1964
Cia. de Produtos Qunicose
Laboratórios •Verny
Guanabara

OPALAN
ENDÜS'fRIA BRAMEM"

POSTO
ZONA NORTE

Nino

Classe 16
Gravatas
Termo n• 63.667, de 30-9-1964
Moinho Berbel S.A. Iadústria
e Comércio
São Paulo

C' asse

Um produto farmacêut i co indicado no
tratamento do impaludismo
Termo a" 663.661, de 79-9-1964
Cia. de Produtos Qumicos
Laboratórios Verny •
Guanabara

CANJICA

VIGUSAN

MOINHO BENI, S141

Termo n° 663.670, de 30-9-1964
Intermar — Importadora de Máquinas
ç Ro'amentos Ltda,
São Paulo

-IR/EM AR 'Brasil eira
Classe 6
Rslamentos, máquinas Industriais
suas partes integramos

t

Termo n° 663.671, de 30-9-1964
Panificadora Palisailva Ltda.
São Paulo

.INEWSTRIA BRASILEIRA

PALISSIPA
Ind. Brasileira •

INDÚSTMA BRASILEIRA

.C'asse
Um produto farmaceurco i..dicadlo
C asse 3
tratamento ela fraqueza geral post-par•
Um
prodto farinazè,ático indicado num nas convalescenças e estados de
como medicação tôniza reconstituinte
desnutriçáo, nas gripes e resfriados- .

Classe 47
P2ra distinguir: álcool par motores ele
explosão, carvão mineral, vegetal e de
turfa, combustiveis, gás, gasolina, graxa. graxas para lubrificação, lubritican.,
tes, óleo combustíveis, óleos para 1 relos•
eSIrls lubrificantes óleos para ilumina.
Ort e para geração de fórça, petróleo,
querosene

(-1,8s , 41
Canjica

•

Classe 41
Bolachas, biscoitos, doces secos e em
cai rias, pães e YOSCOS

A
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l
televisão, aparelhos de ventilação pais,
' Tirmo n° 663.681, de 30-9.4964
saias, casacos, chinelas, dominós. acharedificioé,
aparelhos
elétricos
para
Eugênio
Goldberger
bas
,
'
Pai, Sulteauas , fardas para militares coalio, aparelhos eletro-dinatmicos, apita
São Paulo
'
legiais, fraldas, galochas, gravatas gol.I relhos para barbear, aparelhos para int.'
tos, jogos de !ingeria, jaquetas laqueia,
talações telefônicas, aparelhos para usa;
maiôs, mantas, mandriào, mantilhas, pa17NITSCduLar ou secar cabelos, aparelhos pare
luvas, ligas, lenços, mantas,. meias
:ncl. Brasileira
pasteurização de leite, aparelhos par*
letós, palas, penboar, pulover. peierinas
,PORTO FINO:
torrar pão, aquecedores elétricos, supl.peugas, rnuches, polaina& pijamas, puClasse 8
nhos, perne-ras, quimonos, regalos, Fabricação e importação de, peças e radores de pó, ben)amina, bobinas ela*
Classe 13
tricas, caixas de derivação, campainnall
aparelbos eletrônicos em geral
Abotuaduras para punhos, águas ma- robe de chambre, roupão, :tab.retudos,
elétricos, conectores; enceradeiras, eao
banho,
sandálias
suspensórios,
saldas
de
tufas de aquecimento, estufas 'para coad
rinhas lapidadas, alfinetes para adornai
Teria° n° 663.682, de 30-9-1964
vestuários, de metal precioso, semi- sueteres, shorts, sungas, tolas, ou slacka.
servar alimentos, estufas para secar rota.
Eugênio
Goldberger
precioso ou suas imitações; anéis ch talar, toucas, turbantes, ternos, uniformes
paa, ferros elétricos de 'engomar e da
São Páulo
e vestidos
adorno, balangandans, berloques, brinsoldar, filtros de água, fogareiros g&
cos, broches, colares, contas de metais
tricos, Sogões, fernos, galvanõmetroll
Têrcno n° 663.677, de 30-9-1964
hidrômetros, indicadores automáticos de
ou pedras reciosas ou semi-reciosas e
• EL rT ROW
"Manutendix"
Lavandeiras
Ltda.
nivel de água, instrumentos medidorai
sutis imitações, usadas como adornos
nd. .braeileira
São Paido
de energia elétrica, instrumentos telef6a
IOU na confecção de bijouterias, correnClasse
nicos, interruptores, , irradiadores, Ilim.
tu de uso individual ara adorno, diaFabricação e importação de peças • e padas, liquidificadores, manômetros, ad.
mantes lapidados. esmeraldas lanidadas,
aparelhos eletrônicos em geral
crofones, pick-ups, pilhas elétricas, tst•
medalhas com s-ito. -pulseiras. safiras
captores de rádio, refrigeradores, relata,
lapiadas, topázios lapidados, turmalinas
Têrsno n° 663.683, de .30-9-1964
relógios, reostato.s, telefones, termosta.
lapidadas e turquezas lapidadas
Dow Agro-Pecuária Ltda.
tos tomadas, transformadores, valvulaa
Classe 40
São Pala-.
•
para rádio, válvcias para aparelhos dl
Móveis em geral de metal, vidro, de
televisão, ventiladores 'e voltímetro,
aço, madeira, estofados ou não. incluClasse 6 DOW
sive móveis ara escritórios: Armários, Para distinguir máquinas de refrigeraTèrmo n° 663.687, de 30-9-1964
.Ind. Brasileira
armários para banheiro e para roupas ração; máquinas de lavar i oups e suas
Escritório Técnico de Engenharia Ltda.
a:das,
acolchoados
para
partes
integrautes
-t
•
usadas, elmo
•
ETEL
Classe 2
móveis, bancos, balcões, banquetas,
Substâncias
e
preparações
químicas,
663.678,
de
30-9-1964
Bahia
Termo
bandejas, domiciliares. berços, biombos
usadas na agricultura e na rorticultura,
Bar Incog alto Ltda .
cadeiras, caminhos para chá e cale
na veterinária e para fins sanitários, asSão Paula
conjuntos . para dormitórios, conjuntos
sim descriminadas: óleos de' alcatrão.
CSCRITORIO TÉCNICO DE
para sala de jantar é" sala., de visitas
alcoolato vulnerário, produtos para desconjuntos para terraços, jardim e praia
ENGENHARIA
LTDA.
truição
de
animais
e
vegetais
daninhos,
conjuntos de armários e gabinetes para
salitre do Chile, sulfato de cobre para
copa e cosinha, camas, cabides. cadeiras
fins agrícolas e veterinários, defumadoNome Comercial
giratórias, . cadeiras de balanço, caiaa
•rea, desenfetantes, inseticidas, preparade rádios. colchões, colchões de molas
Ténue° n° 663.688, de 30-9-1964
ções ou substâncias quiimicas usadas
dispensas, divisões, divans, discotecas
BRASILEIRA
para fins sanitários, soluções e prepa- "Paulista" Industrial e Comercial da
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani
Carnes Ltda,
rações ara lavar animais, rearações meabas, :estantes, , guarda-roupas. mesas
São Paio
dicinais ara fins veterinários, mostarda
mesinhas, mesinhas para rádio e televi
veterinários,
rodutos
químicos
ara
fins
alo, mesinhas para televisão, molaras
• Classe 41
para •quadros, porta-retratos. poltronas Pará distinguir; Pães, bolos ' biscoitos; para prevenir as moléstias do gado, suPAULISTA
poltronas-camas.- prateleiras, porta-cha- roscas; eanduiches, empadas, pastéis, bstâncias quimicas para Ins veterinários, etc.
Inchlstris
Brasileira
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
tortas, pizzas, churrascos e cafe
vitrines
Tenni; ng 663.684, de 30-5-1964
Classe 25
Têrmo n° 663.679, de 30-9-1964
A Sensação Modas S.A. •
Classe 41
Para distinguir e proteger bijuterias,
Indústria de TeCidos e Confecções
São Paulo
Pare distinguir: Carnes abatidas da
Imagens, gravuras, estatuas, estatuetas,
"Sars" Ltda.
suinos, caprinos e bovinos,
estampas. manequis e analogos, quais-•
São Paulo ração
de carnes, charques e derivados,
CUM
PIPAS
qüer obrás de pinturas e escultura
banha,
produtos frescos
entalados ou
.
.15)
NOEL SENSÀÇXO
. • Classe
outras embalagens
Para distinguir: Abaixa luzes de 'iam
piara, abajures de porcelana. adobes'
27
13 --- 14 — 21
Classes: 8
Tèrmo n° 663.689. de 30-9-1961
adornos, apanha moscas de vidro, apa
— 28 — 29 — 30 — 32 — 34 —
Indústria Quimica River Ltda.
42
relhos de oluça para sobremesa. artgios
35 — 36 — 37 — 40 — 41 —,
São Paulo
.
46 -- 48 — 49 — 50
çle louça para uso caseiro, bacias de
IND.
BRASILEIRA
Frase de Propaganda
latrina, balaustres de ceramica. botijas
bules, caçoilas para molho, candieiros
Tênno n° 663.685, de 30-9-1964
de louça, compoteiras de faina, conteiP---Laos Farmacêuticos Cunther do
feiras, cubos de porcelana, faiança para
Classe 23
Brasil Ltda,
uso caseiro, frigideiras de louça e de Pais distinguir: Tecidos em geral: teSão Paulo
barro, funis de barro, faiança e louça cidos ara confecções e ara taeçarias:
garrafas de faiança, louça e porcelana algodão, canhamo, caroá, • kszendas e
globos de porcelana, jardineiras de ce- tecidos de lã em peças, juta, linho, nyOUNTEER
Classe 38
,
rámica para jardins, lava dedos de me lon paco-paco, ramy, rayon, 'seda nak; stria Brasileira . Aros para guardanapos de papel
'Tmr
ia, louça de barro,. de cerâmica, faian- tural, tecidos plásticos, tecidos imperaglutinados, álbuns (em branco), Mima
ça, porcelana, comum. Mantegueiras. momeáveis e tecidos pano-couro e filó
para retratos e autógrafos, balões (exlheiras, potes de barro, de cerâmica
Classe 3
ceto para brinquedos) blocos para
Termo n° 663.680, de 30-9-1964
, faiança e de porcelana. puxadoreo, reProdutos farmacêuticos em geral
correspondência bIoCos para cálculos
Added Super Mercado Limitada
ceptaculos, retratos em terra cota, salablocos para anotações, bobinas brochuSia) Paulo
Têreno n° 663.686, de 30-9-1964
deiras, saleirosasanitários, sertans, tabca
Escritório 'Técnico de Engenharia Ltda. ras não impressas, cadernos de cure..
leteis, terrinas, tubos, urinós de cama.
ver, cap,,s para documentos, - carteiras,
ETEL
vidraça de' louça, varetas vasilhas e
caixas de papelão, cadernetas, cader,
Balda
•
vasos
nos, cains d! cartão, caixas para paClasse 36
pelaria, cnrtõea de visitas, cartões cofaca distinguir: Artigos de vestuário.
merciais. t-,-:'s 'ndices, contei', car, à !OU4304 feitas 'em geral: Agasalhos.
DDED
tolina, cadernos de papel mellmetrado'
~et" alparcatas, anáguas, blusas,
e em branco para desenho, cadernos
aotaa botinas, blusões boinas; babaescolares, cartões em branco, tartuchos
IND, BRAAILEILLI
aouros."•bonés, capacetes, cartolas, carade cartolina, crapás pianográficas, ca'
- • pagas, oansaao, coletes, .capas, chales.
dernos de lembrança, carretéis de pa,
Classe 8
anareaols. calçados, chapéus. canos,
palão. envelopes, enválucros para chaPara distinguir: Acendedores elétricos, rutos de papel,, encardenação de papel
• alatoa combinações, corpinhos calças
alarmas elétricas,' alto-falantes, ampe- ou papelão. etiquetas, fôlhas índices
& senhoras e de crianças. calções calrímetros, amplificadores Para rádios. folhas de celulose, guardanapos, livros
• ¡às, • eastiaas. camisolas. • camisetas
Glasse 4-1
aparelhos * iluminaçao, aparelhe* de não impressos, broa ,fiscais ; livros de
'ceroaleaa, aolarinhos
Pro&ton alintenticlos em gaitai •
•
•.,
..rát
,
1.. n •3.1../
•
1,4
•, r
•

Têrrnos as. 663.672 a 663.676, de
30-9-1964
José Nogueira Simões Filho
São Paulo

m2Y1PA

ETEL

INCOGNITO

SART

"RINE

I n d . B rasi lei ra

ETEL

Ind.Brasileira

lêrga-feira 9
! contabilidade, inata-borrão,T ornamentos
de papel transparente, pratos Papelinhos, papéis de estanho e de alumínio.
papéis sem impressão. papéis em branco
"para impressão, papeis fantasia, menos
para forrar parede; papel almaço com
ou sem pauta, papel creaan, papel de
seda, papel impermeável, papel em- bobina paraimpressão, papel encerado,
papel higiênico, papel impermeável,
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para es=
cravar, papel para imprimir, papel, parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel,- rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
Termo n° 663.690, de 30-9-1964
Indústria Química River Ltda,
São Paulo

INDÚSTRIA QUÍMICA

'111IIVER" LTDA,
Nome Comercial

Termo n° 663.691, de 30-9-1964
AGIR S.A. Administração. Comércio
•
e Indústria Rever
São Paula

AC.Ift
Ind.Brasileira
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,•
• •
ermos ns. 663.693 e 663-695, de parafusos sem fim, engrenagens de eis-.
30-9-1964
trabuição. Sanas para óleo, gazeificada.
Técnica Contábil
Bahia Ltda
ris de liquidos combustivels, geradores,
"Tecontábir
geradores d eeletricidade, juntas uni13ahia
versais para condutos agua de magai.
nas e motores, lubrificadores centrifugos, mecanismo impulsionador do diferencial, motores de. combustão, snul•aalicaciores, Molas de válvulas, moInd;Brasileire
fares, mancais de roleta, molas, macacos
de roscas, de parafusos e hidraulicos,
Classe 32
magnetos de ignição, mandris, magnetos
Para distinguir: Albuns impressos, prapara motores
gramas e peças 'cinematográficas, radiohamicas, teatrais e de televisão: alma.
Termo n° 663.698, de 30-9-1964
naques, jornais, revistas, propaganda,
Crosac — Representações Ltda,
publicações. folhetos e folretins
São Paulo
Classe 50
Para distinguir: Apólices, publicações
GROSAC
em revistas .relacionadas com' Investi,Ind.
Brasileira
mentos e fundo de valorização, impressos em geral, taIões de cheques, talões
• Classe 50
de recibos, etiquetas e prospéctos
Artigos da classe'
Termo n° 663.694, de 30-9-1964
Termo n° 663.699, ele 30-9-1964
Técnica Contábil da Bahia Ltda
Gbran — Representações Ltda.
"Tecontábil"
•
São Pana:.
Bahia

TECO-NUE3IL

TECONTÁBIL

GABRiN
Ind. Brasileiri

Classe 50
, Artigos da classe

Classe 33
Titulo
Termo no 663.696, de 30-9-1964
Técnica Contáb:1 da Balda Ltda
"Tecontábil"
Balda
•

TECONTÁBIL
TECNiCA CONTAB 1 L DA BAHIA LTDA.

Termo n° '663.700, de 30-9-1964
Osjor — Representações' Ltda.
São Pu'o

QSJOR
•

Ind. Braaileir,
Classe 50
Artigos dá classe

1965 571

madeiras, tnntegueiras, pratos, pires,
porta-joias, paliteiros, potes, pendentes,
pedestais, saladeiras, serviços para refrescos, saleiros, tubos, tigélas. travessas vasas, vasilrames, vidro para vidra..
ças, vidro para relógios,' varetas, vidros
para conta-gotas, vidros para utomóves
e para parabrisas, xícaras
Termo n° 663.706, de 30-9.1964
Empresa Santo Antonio S.A.
Mudanças, Transporta.s, GuardaMóveis
São
I -I

EMPRESA S1'01.1)11119?
1E~ - IMPOU • MUI dia •
Nome Comercial
Ta'rino n9 663.708. de 30-9-1964
Viinex Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

"VIMEX"
Ind.Brasileira
Classe 14
Vidro 'comum, laminado. trabalhado
em tadas as - formas e preparos. vidro
,...aistal para todos os fins, vidro Iodam
trial com telas de metal ou composta
ções especiais: ampolas, aquários. as+
aaderas, almotarizes, bandejas, cubetas, cadinhos, cántaros, cálices.. cantai
de mesa. capsulas copos, espelhos: esd
carradetras. frascos, formas para doces,
fôrma para fOrnos, fios de vidro. gata
rafas, garrafões. graus, globos. hastes
jarros, jardineiras, licoreiros, matnadei4

Tenno n° 663.704, de 30-9-1964
Nesfer Comércio e Indústria de Ferro ras, triantegueiras, pratos. pires, • porta'
jóias paliteiros. potes. pendentes. Pe4
e Aço Ltda.
Termo n° 663.697, de 30-9-1964
ciestais. saladeiras, serviços para re•
Selo Pa ,Io
Nesfer Comércio e Indastria de Perro
intatos. saleiros. tubos, tigelas, travesa
e Aço Ltda,
sas. vasos, vasilhames. 'vidro para via
São Paulo
draças, vidro para relógios, vareta;
%adros para conta-gotas, vidro para
Zoà,
•
4••
:~1$4••1
•
(it.dow
automóveis e 'para para-brisas e
• Nome . Comercial

Classe 16
Para distinguir: Materiais p ara construções e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos, batentes, balaustres. blocos de cimento, blocos Para pavimentaçâo. calhas, cimento. cal. • cre. chapas
Isolantes. caibros. caixilhos. colunas.
chapas para coberturas caixas d'água
caixas para coberturas. caixas d'água.
caixas de descarga pra lixos, edificaates preatoldadas.' estuque. emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias. estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de lunção. !ages, lageotaa material isolantes contra frio e calor, manilhas. massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções. mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes ás arpoassas de cimento e cal. hidráulica. pedregulho. produtos betuminosos. impermeabilizantes. liquido ou sob outras formas
para revestitnenfos e outros usos nas
construções. persianas. placai para pavimentação. peças ornamentais de cimente ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas antaruidos
para uso nas construções. parquetes.
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta:
coe tubos de ventilação, tanques de dmento. vigas, 'vigamentos. vitrôs

DINFER

"HiSVP2N.
Ind.Brasileirr,

Classe 6
Para 'distinguir: Aceleradores, alterna.
dores, anais de istão, aneis de esferas
para rolamentos, anais de óleo para
facilitar o arranque dos motores, autolubrificadores, aparelhos para aperfea.
toras a explosão, anais de segmento.
çoar a mistura de combustivels de .mo.
bielas, bombas de ar comprimido, bombas lubrificantes, bombas de circulação, bombas de combustiveis para motores, bombas de óleo. burrinhos. bombas de água e gasolina para automóveis.
bronzinas blocos de motores. cabeçotes
cabeçotes do cilindro, cilindros, " compressores, bombas injetoras para motores em geral, peças para motores' que
usam bombas injetoras. carburadores,
cambam. carter de embreagem. carter do
motor.- comutadores, cubos de placas de
embreagem, culatras de cilindros, caTf"..rrno n° -661.692, do 30-Q.1964
A CIR S.A. Administração. Comércio musas para cilindros e trilhos, caixas de
lubrificação.. diferencial, distribuidores
e Indústria Reyer
Sào Pado de gasolina, diafragma, dispositivos de
arranque, dinamos, dispositivos de igACI R S/A AdmInistruçao, nição e elétrica para motores, embreagens, engrenagens, engrenagens para
CO?) ?é tri0 e Inddstria Nye;
mancais, engrenagens de cremalheiras,
eixos de 'comando,, direção e transmia
são, elevadores hidráulicos, engrenaNome' Cort`iercial
ae ns multiplicadoras, engrenagens de

• Nome Comercial
Termo n° 663.705, le 30-9-1964
Cone — Compatiaía Nacional
Empreendirnentass
São PT:j3

Tèrrnos na. 663.709 e 663.710, de /
30-9-1964
- babara Aços e Metais Ltda.
São Panla

NITATYBA"

"CONB"--COMPANHIA NACIONAL
DE EXPREF,INIDIMENTOÇ

Nome Comercial'
Termo n° 663.707, de 30-9-1964
Nuno Fernando Azambuja de Quelroga
Chaves
Guanabara

IICONII—ÓACH"
,-Ind.Brasileira
Classe 14
Para distinguir: Vidro comum, laminado, trabalhado era tôdas s forma e preparos. vidro cristal para todos os fins.
vidro industrial com telas de metal nu
composições especiaisa ampolas, aquários, assadeiras, almofarizec bandejas
cubetas, cadinhos, cântaros, cálices, centro de mesa, cápsulas, copos, espelhos
escarradeiras, frascos. formas para doces, fôrmas para fOrnos, fios de vidro,
garrafas, garrafões. graus, globos, hastes, jarros, Jardineiras, licoreiros, ma.

Classe 5.
Aço em bruto, aço preparado. aço
doce, aço para tipos, aço fundido açai
parcialmente trabalhado, aço pálio.' aço
refinado, bronze, bronze era bruto ou;
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês. bronze . em pó. bronze ent
barra. em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado. ferro em 'bruto,
em baera, ferro manganês. ferro velha,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleave/,
lâminas de metal, lata em fólha, latão
em fôlha, latão em chapas, latão ems
vergalhões. ligas metálicas,
magnésio. manganês, metais riso trabaa
lhados ou parcialmente trabalhados. mea
tais em massa, metais estampado;
metais para solda. niquel, zinco .
Classe 5
,
Aço em bruto, aço pre parado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço •
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, .
Termo a° 663.726, de 30-9-1964
Timo n° 663.721, de 304 1964
refinado, bronze, .bronze em bruto ou •Teimo ne 663.713, de 30-9-1964
ardsunaria Lopes Indústria e Comer.
Isaldo Vieira de Melo
parcialmente . trabalhado, bronze de etc-dival' g.A. Crédito Financiamento
Sociedade Anônima
imentos
e Invest
Guanabara
manganês, bronze em pó,. bronze aen
Guanabara
São Paulo
barra, em fio, chumbo 'em bruto ou
parcialmente .preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
1
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
Divisa Invesernentos SIA\
tRORROGA061
parcialmente trabalhado, [erro em bruto,
em barra, ferro manganês. ferro velho,
Classe 51)
,• gusa em bruto Ou parcialmente- traba- Para distinguir: O timbre de todos os
Classe 33
- MAR—AVIL-1-104
lhado, gusa temperado, gusa maleável,
Investimento
seus
-impressos
comerciais,
tais
como:
lâminas de metal, lata em tôlha. latão'
papeis de . carta, memorando, envelopes,
7 .4Z EGIN A14Termo n° 663.722, de 30-9-1964
em fólhã. 'latão em chapas, latão em
Norival de • Oliveira .Lago
• vergalhões, ligas metálicas, limaihas. cartões de visitas ou cOmerciais, 'fatu, Agua de Colônià4
magnésio, manganês, meta's não traba- ras, avisos, recibos, cheques, carnets de
Guanabara
.
/lados ou parcialmente trabalhados. me- propaganda, promissórias, ações, bilhetais em massa, metais estampados, tes e passagens; vendas de passagen,
Sabonetee Tabil
- aéreas terrestres e marítimas
metais para .solda, níquel, zinco
Classe 43
.
Classe 11
e 663.715,: _de
Artigos da classe
Ferragens, ferramentas de tôda espécie, Termos ns. 663.714
IBUNA
30-9-1964
cutelaria em geral e outros artigos de Deaalor S.A. Distribuidora
Termos ns. 663.727 a 663.775, de
de' Valores
metal, a saber: - Alicates. a.lavancas,
L EOPOLDINENSÊ
30-9-1964
São Paulo
inações de metal,. abridores de latas,
Braspérola Indústria e Comércio S.A.
arame liso ou farpado, assadeiras, açuGuanabara
careiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandejas. bacias, , baldes, bombonieres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, coClasse 32
lheres para pedreiros, correntes, cabides,
Classe 50
'
• -ai e revista
chaves; cremones, chaves de paralusoe, Para distinguir: O timbre de todos os
J3.723, de 30-9-1964
- conexões para encanamento, colunas, seus impressos comerciais, tais como:
Termo
caixas de metal para portões, canos de papeis de carta, memorando, envelopes, Perfumaria Lopes Indústria e Comércio
Sociedade Anônima'
metal, chaves de fenda, chaves ingleaa, cartões de visitas ou comerciais, fatucabeções, canecas, copos, . cachepots, ras, avisos, recibos, cheques, carnets de
Guanabara
centros de mesa, coqueteleitas, -caixas propaganda, promissórias, ações, bilhepara acondicionamento - de alimentos, tes e passagens; vendas dea passagen.
caiderões, caçarolas, chaleiras, cafetei• aéreas terrestres e marítimas
PRORROGAÇÃO
ras, conchas, coadores; distintivos, cioClasse
50
. bradiçase enxadas, enxadões, esferas,
engates, esguichos, enfeites para arreios, Para distinguir': Impressos para uso em:
Classe 1
estribos, esferas para arreios, elpuma- cheques, duplicatas, envelópes, faturas,
Para distinguir substâncias qui:mica,.
detrast formões, foices, ferro ' pata cortar licitas promissórias, papel de corresponusadas em geral nas indústrias, anilinas,
capim, ferrolhos,, facas, facões, fecha- delicia e recibos, impressos em carta— absorventes, alcatrão, água raz, álcool.
zes,
placas,
tabuletas
e
veiculos,
bilheduras, ferro comum a carvão. fruteiras,
elemirau em PtS. 'alvaiade, anela antidetes impressos
funis, fôrmas para doces, freios para
tonantes, anti-incrustantes e desincrus-•
estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
Classe 48
tantes para caldeiras, arsênico, acetoTermo • n° 663.717, de -30:9-1964
grelhas, garfos, ganehos para gudes.
Artigos da classe
na, acetato de . chumbo, acetato de
gonzos para carruagens; insígnias; 1- Varal — Vendas e Representações
eobre, acetato de amônio, acetato de
Limitada
mas, lâminas, licoreiros, latas de lixo;
Termo n° 663.724, de' 30-9-1964
potássio, acetato de zinco, ácido bórico,
Guanabara
Jarras; machadinhas, molas para porte
Perfumaria Lopes Indústria e Comércio ácido oxállco, ácido nítrico, acido fêmolas para venezianas, martelos, marSociedade Anônima •
nico. ácido cítrico, ácido salicilico,
retas, matrizes; navalhas;, puas. .pás, pra
do benzóico, actol, água oxigenada. alGuanabara
gos, parafusos, picões, porta-gelo; Inbagina. • albuminato de ferro, argirol,
-Seiras, porta-pão, porta-joias, paliteiros
arseniato de ferro. arseniato de. potáspanelas roldanas, ralos para pias, rabi-sio, arseniato de sódio, antimônio mePRORROGAÇÃO
tes, regado' es; serviços de chá e cate.,
tálico, anioniaco liquido, arenal, aristal,
Classe 8
serras, serrotes, sachos. secarrolhas; te
acetalilida, bálsamo de peru, bi-cloreto
Artigos eletro-doméstico eia geral
souras, talheres, talhadeiras. torquezes,
de mercúrio, bicloreto de mercúrio, ble
tenazes, rravadeiras, telas de arame, tnrfosfato de cálcio, bicarbonato de sódio,
Termo n° 663.719, de 30-9-1961
zieiras, trincos, tubos para encanamento.
bolus, alba, baricina, borato de sódio,
Cordema
—
Comércio
e
Representações
trilhos para- portas de correr, taças,
benzonaftol, benzoato de mercúrio,
de
Materiais
Ltda.
• travessas turibulos, vasos, vasilhames
iNDIJSTIIA 111,44111A
tumose. bicarbonato de potássio. breu
Guanabara
verrumas
FF, cola sintética, composições quimicas utilizadas pelas indústrias, texteis e
Termo a' 663.711, de 30-9-1964
pelos corturnes, corantes, minerais para
bebera Aços e Metais Ltda.
Classe 46
uso na indústria, creosoto para uso nas
São Paalo
- Artigos da classe
Indústrias, cafeina, cal virgem, carbee.
Classe 4
nato de ferro, carbonato de magnésio,
Termo n° 663.725. de 30-9-1964
, Madeira em geral
Perfumaria Lopes Indústria e Comércio carbonato de sódio, carvão vegetal
atenuem ap 0010p 'tema ap ops
"ITATYBA"
Sociedade Anónima
Têrmo n° 663.720, de 30-9-1964
cloreto de amônia., cloreto de cal, cio. Guanabara
'saldo
Vieira
de
Melo
AÇOS E MET IS LTDA,
cloreto de sódio, cloreto' de potáss:o,
Guanabara
'
colargol, colodio "elástico, cremor de
tártaro, cuprol, citrato de ferro, citrato
de quinina citrato de ferro verde, carPRORROGAÇÃO
Nome Comercial
bonato de &nónio, cloreto de ; zinco.
Termo a° 663.712, de 30-9-1964
carbonato de - potássio, carbonato de
- Divultec Divulgação Técnica S.A.
manganês, dermatel, desengraxantes
São Pau.,
para niquelação. desoxidantes para metais. desincrustantes para máquinas. enxôfre em pó, estearato de alurnini.a.
essências de gomenol, essência de eucalipto:, emolientes para remoção de
tintas aplicadas, emulsionantes para
1.14.4filts
produtos asfálticos, esmaltes, ater, fanaClasse 32
sabe formo). fosfato de ferro,: fosfato
Ahttaneques. armários. anuns impresde tricálcio, fosfato de potássio, fosfato
sos, cartazes, catálogos. jorna e nano
de sedio, fosfato de amainas, fluidos
para freios, glicerinas, gllcirofosfato de
nau, ,e estrangeiros. publicações iinpres
tas revista., Propaganda em rádio
potássio, - glicerolosfato de magnésio.
glicerofosiato de sódio e cálcio, glicol.
televiso tornais, programas radiafôni
glicose gomelinas, hidratos, hidrossulC'as-r 48 •
•Classe 13
coa, peças teatrais e c nematoaráficas
Título
fitos, kermitor, hemoglobina em pé,
Artigos da classe
e revistas impressas
e
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hipossuifitos de sódio, Iodo metálico,
iodureto de chumbo, iodureto de arsênico, iodureto de prata, iodureto de enváfre, icitiol, iodureto de potássio, impertneabilizantes, lactofostato de cálcio,
lacirina, lactato de cálcio, lanolina
Classe 2
Para distinguir: Adubos, acidas sanita.
rios, águas desinfetantes e para Sins sanitarlos, epanha-rnoscas e insetos (de
goma e papel ou papelão), alcalls, bactericidas, baraticidas, carrapaticidas. creo
sol, creosotalina, creosoto, desodorantes.
desinfetantes, defumadores, esterminadó.
res de pragas e bervas daninhas, estareautos. farinhas de ossos, 'fertilizantes
fospatos, formicidas, fumigantes. /ungi.
cidas, glicose para fins veterinários. guano, . herbicidas, :inseticidas, insetifugds,
larvicinas, microbicidas, medieamebtos
para animais, aves e peixes, óleos desinfetantes e veterinários, petróleos sanitários e desinfetantes papel fumega.
torto, pos inseticidas.. paraslacidas, fungicidas e desinfetantes. preparações e
produtos inseticidas. germicidas, desinfetantes veterinários, raticidas, remedios
para. Sins veterinários, sabões veterina.
rios e desinfetantes, sais para fins agra
colai, horticulas sanitárias e veteriná.
rios, sulfatos superfosfatos, vacinas. para aves i animais, veneuoi contra inse.
RH', animais e Isentas daninhas

Classe 3
Insígnia Comercial
Classe 4
Óleo de babassii, óleo de caroço de
algodão em bruto ou parcialmente refinado. para serem usados na ndústria
de sabão e refinarias
...lasse a
Aço em bruto, aço preparado, aça
doce, aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
•s, refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. • bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado,' cimento me.
tático, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou parcialmente trabalhado,, ferro
em barra, ferro manganês, ferro velho,
01148 em bruto ou parcialmente trabalhado. gusa temperado, gusa mala:Iva
laminas de metal. lata em falha, lata°
em Cilha, latão em chapas, latão em
vergalhbes, liga metálica, amalhas
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhado, me.
tais em massa, metais estampadas,
metais para solda, níquel, ouro, zinco
corrugado e Zinn Cco em %lhas
Classe 6 Máquinas e partes de máquinas para
todos os fins industriais; máquinas secadoras, máquinas para indústrias de
tecidos; teares, urdideiras, encanatórias,
espuladeiras, torcedeiras. meadeiras, rolos e roletas, teares tuabinas, toscadas
ras. máquinas para tecidos e tapeçarias,
.máquinas trituradoras, máquinas para
indústria de tecidos e transportadores
automáticos para alta e baixa pressão
Classe 7 •
Maquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecaniços e empilhadores combinados.
arrancadores tnecanicos para agr'cultura. batedeiras para cereais, bombas
piar adubar, ceifadelras, carpideiras.
ceifados oara arroz, charruas oara arai.
cultura • cultivadores, debulhadores
destocarlores, desentegradores, esmaga.
dores ;sara a agricultura, escarrificado
res. eachovadeiras, facas para máqui.
sias agricolas, ferradeires, gadanhos,
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ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura. máquinas Inseticidas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura, máquinas de plantar, cnotocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear, para sulfatar, de
(arguir, de triturar, de esfarelar, terra,
para irrigação, para matar tormigas e
'xarás insetos, para burrifar e pulverizar 'desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para comer
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agras:sias, de
cortar árvores, para espalhar, para ca.7
pinar, máquinas comfanadas para semear e cultivar, de destinnari para ensilar, máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadoraa -mecánicos, raladores snecauicos, rolos compressores para a agricultura,
sacha deiras, senieadeiras secadeiras,
ma, tratores agricolas: válvulas para
secadores de • terra, tosadores de oramáquinas agricoltia
Classe .8
Para distinguir: Acendedores elétricos,
alarmas • elétricos, alto-falantes, amperimettos, amplificadores para rádios,.
aparelhos de iluminação: aparelhos de
televisão, aparelhos de ventilação para
edificios, aparelhos elétricos para banho, aparelhos eletro-dinâmicos, apa.
relhos para barbear; aparelhos para ias.
talações telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite. aparelhès para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins, bobinas ;ie.
tricas, caixas de derivação, campainhas
elétricas, comutadores, condensadores
elétricos, conectares, enceradeiras, astutas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas para secar roupas, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros elétricos, fogões, fôrnos, galvanômetros,
hidrõmetros, indicadores automáticos de
nível de água, instrumentos medidores
de energia elétrica, instrumentos telefônicos, interruptores, irradiadores, lâmpadas, liquidificadoresa manômetros, microfones, pick-ups, pilhas elétricas, tecaptores de rádio, retrigeradores, re1ais,
relógios, reostatos, telefones, termosta.
tos tomadas, transformadores, válvulas
para rádio, válircias para apare l hos de
televisão, ventiladores e voltimetros
Classe 9
Instrumentos musicais, inmusive partes
Integrantes, a. saber; . abafadores ale
som, acordeons, apoia-queixo para violonistas, arcos de violinos, associas,
bandolins, banias, baterias, .baritones
berimbaus, bornbardinhos, bombos, boquilhas para Instrumentos musicais,
campainhas de orquestras, cordas. cravelha de instrumentos musicais, carris
lesões de orquestra, cavaquinhos, clarins, clarinetas, contraalios, carnetas,
cuicas, fagotes, flautas. guitarras, Larmônicas, harpas, liras, macetas pare
bombos obcés, órgãos, pandeiro*, pias
nos, pistas, pratos, rabecas rabecões,
realejos. requintas, saxopories, tambores, tamborins, trombones, tubas, violas,
violões, violencelos c violinos
Classe 10 •
Para distinguir: Abaixa-linguas, abrebocas, aden6tomos, afastadores, agrafos,
para ossos, agulhas para injeção, algodão hidrófilo, -alicates, amalgamas, aparadores, aparadores para fins médicocirúrgicos, aarelhos ara massagens aparelhos de pressão arterial, aparelhos de
diatermia, aparelhos de raios ultra-violeta, aparelhos de Raio X, aparelhos
de infra-vermelho, aparelhos de surdez,
assentos para enfermos, ataduras. bis
pedras preciosas e suas imitações, adôr
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garras para arado, grades de discos nos de metais preciosos, semi-preciosos
turis, cadeiras para clinica médica, ca- e suas imitações, alianças, anéis, artideiras de rodas, cambraia hidrófile, ca- gos d, farDasia, de metais .precloios.
nulas, cataplasmas de feltro, cêra para balagandans de metais preciosos, o*
incrustações e articulações, cera colan- semipreciosos, bandejas de metais prete, cintas para Sins .clinicos, cintas um- ciosos, berloques de metal preciosos,.
belicais, colheres cortantes, compressas, brincos de meatl precioso, ou semicompressas de tecidos, costótornos, cure- precioso, bules de metais preciosos,
tas, dentes artificiais, dentaduras, de- carteireá , de metais preciosos, colares
pressores dilatadores, duchas, drenas, de metais preciosos ou semi-preciosos,
alevadores, espéculos, esponjas, estufas, contas de metais preciosos, copos de
espátulas, escapelos, escopros, extrato- metais preciosos, dedais de metais oreres, escavadores, fias- de linho para fe- ciosos, diamantes lapidados, Sio de ouro,
ridas, facas, gachiss para músculos, ce- fio de prata, fivelas de metais preciofalômetros, gazes, godivas, goivas, gês- sos, galrateiras e metais preciosos, jóias,
ao, grampos para saturas, guta-percha, jóias falsas, lantejolas de metais prehisteremetros, irrigadores, instrumentos ciosos, medalras de metais preciosos,
cirúrgicos para operações, liquidas e semi-preciosos e suas imitações palitos
pós para Mama e polimento para fins de ouro, pedras preciosas para 161a, peodontológicos, lixas, luvas e dedeiras dras semi-preciosas para jóias, pérolas
de borrara, limas para ossos, lancetas, e imitações de pérolas, pratos de memassas plásticas para fins odontológt- taisp realosos, serviços de chá e de café
cos, Máscaras para ane.steaia, ancasas de de metais preciosos, serviços de licor
operaçõei, mesas para curativos, mar- de metal precioso, serviços de refrescos
telos artificiais, perfuradores, pés e bra- de meatl precioso, serviços, de salada
ços artificiais, perfuradores ósseos, pla- de frutas de metal precioso, serviços de
cas ara obturações de canais,. orcela- sorvete de metal precioso, sopeiras de
nas, inceis para garganta, pinças ana- metal precioso, taças de metais preciotômicas, rolos cirúrgicos de lã da" pau, sos, talher-à% de metais preciosos, tad.
ruge e rodas para desgaste dentário, bulas de metal, tarimbas lapidadas e
vasos de metais preciosos
sarjadeiras, sandaraca, seda e crina paClasse 14
ra saturas, sacos para gêlo e bolsas
para água quente, sondas, seringas pa- Vidro comum, laminado, trabalhado
raaavagens e injeções, serras, serras pa- era tôdas as formas e preparos, vidro
ra ráquiotemia, termômetros, tesouras, cristal para todos os fins, , vidro industrepanos, ventosas, verniz isolante para trial com telas de metal ou composifins odontológicos
ções especiais: ampolas, aquários, assadeiras, almotarizes, n bandejas, cube-.
Classe 11 .
•
Ferragens, ferramentas de tóda espécie, tas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
cutelaria em geral e outros artigos de de mesa, cápsulas, copos, espelhas, et.
metal, a saber: Alicates,•alávancas, ar- carradelsas, frascos, formas para doces,
mações de metal, .abridores de latas fôrma para fórum fios de vidro, gararame liso ou farpado, assadeiras, açu- rafas, garrafões, graus, globos, haste,
careiros; brocas, bigornas, baixelas, jarros, 'jardineiras, licoreiros, rnamadela
bandejas, bacias, baldes, bombonieress ras, mantegueiras, pratos, pires, portas
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co- jóias, paliteiros, potes, pendentes. pelheres para pedreiros, correntes, cabides, destais, saladeiras, serviços para ét:
chaves; cremones, chaves- de parafusos, frescos, saleiros, tubos, tigelas, travesconexões para, encanamento, colunas, sas, vasos, vasilhames, vidro para vicaixas de metal para portões, canos de draças, vidro para relógios, varetas,
metal, chaves de fenda, chaves ingiêsa, vidros para conta-gotas, vidro para
cabeções, canecas, copos, cachepots,
automóveis e para para-brisas e
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
xícaras
para acondicionamento de alimentos,
Classe 15
calderões, caçarolas, chaleiras, cafetei- Para distinguir: Artefatos de parce)ana,"
ras, conchas, coadores; distintivos; do- faiança, barro e terracota louças vidra..
bradiças; enxadas, enxadões, esferas, tisticos e instalações sanitárias: artelato•
engates, esguichos, enfeites para arreios, das para uso
caseiro, adornos, fins ara
estribos, esferas para arreios, espuma- ele ceramica para
uso caseiro, adornos e
cansas; formões, foices. ferro Para cortar
aapina ferrolhos, facas, facões, tacha- fins artisticos, alguidares. almofarizes,
assadeiras, barris, bules, bidês, bacias,
duras, ferro comum a carvão, fruteiras, bebedouros.
, biscoiteiras, bombonieres.
funis, fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; ganchos, andejas, anheiras, copos, consolos, dalgrelhas, garfos, ganchos para qudros, deiraes, cântaros, cadinhos, cofres,
gonzos para carruagens: insignias: li- subas, compoteiras comedores para aves,
mas, lâminas, licoreiros, latas de lixo; caçarolas, canecas. centro de mesa, dasjarras; machadinhas, molas para porta troa, grada globos /arras, farciineiras,
molas para venezianas, martelos, mar- licorairos, leiteiras, lavatórios. manta.,
retas, matrizes; navalhas; puas, pás, pra. guelras, moringa!, molharas, nichos, pia
gos, parafusos, picões, porta-gêlo; po. res, pratos, pilees, pratos nata ornato%
seiras, porta-pão, porta-joias, paliteiros, pias, pinos, portaajolas, potes, portas
panelas roldanas, ralos para pias, rabi toalhas, porta-papéis higiênicos sopeis
tes, regadores; serviços de chã o café, 'as, saladeiras. saleiros, serviços para
serras, serrotes, sachos, secarrolaaus; te- refrescos, serviços para filos, chá e
souras, talheres, talhadeiras, torquezes, jantar, travessas, talhas, taças tateias,
vasilhames, vasos sanitários. xícaras
tenazes, travadeltas, telas de arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento
Classe 16
trilhos para portas de correr, taças Para distinguir: Materiais para construtravessas turIbulos, vasos, vasilhames ções e decorações: Argamassas, argila,
verrumas .
areia, azulejas, gatentes, balaustres. blos
cos de cimento. bloros para oa vimenta•
Classe 12
Agulhas para coser, alfinetes comuns, ção. calhas, cimento, cal, crê chsaas
barbatanas para armações de vestidos, isolam es caibras, caixilhos; colunam
botões, dedais, colchetes, fivelas, fechos chapas para coberturas, caixas Mura
fechos corrediços. grifas de metal para caixas para coberturas, caixas dágua, •
caixas de descarga para etixos. edificaenfeites de vestidos e presilhas,
ções premoldadas, estuque. emulsoo de
passadeiras e presilhas
base asfáltico, estacas, esquadrias, estria.
•
. Classe 13
metálicas para construções, lameAdereços de metais, preciosos, semi taras
las' de metal, ladrilhos, lambris, luvas
preciosos e sitai imitações, adereços de de junção, lages, lageotas, material
1~

• • 574 Têrç a-- feira 9

DURO OFICIAL (Seção III)

Fevereiro de 1965

stlante contra Erio e calor, manilhas, ;pas- las, capas para moveis e planos.' cam- reg para móveis, pires, -pratos. palitei- bordadas, pintados, rendados e em fansas para revestimentos de paredes. ara- pinas pua cavalos, cordões, debotas, ros, pás de casinha, pedras oomes, arti- tasia; roupas brancas para mesa comas .
a_ deitas. para construçeres, mosaicos, pro- fitas, forros, franjas, filtros para ór- gos. protetoes para documentos, pu- toalhas e guardanapos (cretone, linho,.
dutos de base as aáltico, produtos para gão, mochilas, mosquiteiros, , nesgas, xadores de acua para uso doméstico algodão, sala, filó, cambraia e lã),- eaa
- tornar imperraeabilizantes as argamas ombreiras, enchimentos para roupas nas, travessas, tipos de material' plás- cenas, lisas, estampadas bordadas, pia.
tadas, rendados e em fantasia
sas de cimento e . cal, hidráulica; pedre- panos para enfeites de móveis, não fa- tico, s,,colas. sacos, saquinhoa vasilhagulho, produtos betuminosos. impermea- zendo palite dos mesmos, passamares, mes para acondicionamento, vasos, atClasse 38
pavios. rala ca sas e sacas
• .bilizantes liquidas ou sob. °atrai -forma:
earas, colas a frio e colas não incicidas Aros para guardanapos de papel
Casse 25
para revestimentos e Outros como nas
em outras classes, para borrnahaa pus
cartaes- n a—a is, de- Cortumes, para. marcinearos, para sapa- aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
construções,• peraianas, pacas para pa- Cartas - geográficas,
.
para retratos e • autógrafos, balões (ex..
vimentação, eças ornamentais de ca senhos decalcomania para te....—s está- teiros, para vidros, pasta adesiva para ceia para brinquedos) blocos . para
mento • ou gesso ara: tetos e paredes tuas, estatuetas, estamaas• gravuras, correias, pasta e pedras para afiar coíicapondencsa_ blocos para- cálculos *
• papel para forrar casas massas and letreiros, manequins, maquetas, obras. rebolos, adesivos para tacos, adesivos
anoiaçaes, bobin'as brochu,rcidos para uso nas. construções, par. artistic.a.s, obras de pinturas, painéis e para ladraras e adesivos para azuleja% Wocas para
quetas. . portas, portões, pisos. soleiras cartazes para decorações e para exposi- anéis, carretéis par tecelagem e guar- ras tão impressas, cadernos de asaracapas para documentos, tarteiras,
' para portas, tijolos tubos de concreto ção projetos, 'mostruários de mer- niçbes de material plástico para indús- ver,
caixas de papelão, cadernetas, cader- .
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan•
cadorias
tria geral de piás:ticos
nos, caixas de cartão, caixas para paques de cimento, vigas, vigamentos e
Classe 26
pelari a. aartõt.s de 'visitas, :cartões coClasse 29
vitrast
.
.
Alforges de vime, argolas de madtata Espanadores, escovas comuns, lamba- mercia:a cariaaa índices, Contata cara
•--.
tolina; cadernos de papel :melimetrado
Classe 17
de tnarifm ou de osso, .argolas de mazes, râclos, vassouras e vasculhas
e em branco para desenho, cadernos
15k rtigos para escritório, almofadas para deixa de marfim ou de osso para gamo
.. Classe 30
carimbos, almofadas .para tintas, abri- danapris, armações de-marfan oui madei- Guarda-chuvas. guarda-sol, bengalas e escolares, cartões cm branco, cartuchos
de cartolina, crapas p/anograficas, ca. •
dores de cartas, arquivos, borrachas. ra para leques, artefatos de madeira
suas partes integrantes
• berços para mataborrao, borrachas para para casinha, cabides de madeira, cai.
• - Classe 31 . demos de lembrança, carretéis de pacolas, brochas para desenhos, cofres, xas de madeira, copos de casinha, soa Barracas de campanha, coberturas de pelão, envelopes, envalucros para chas
Canetas,' canetas tinteiro, canetas para tas de- salgueiro, cestos de madeira ou onas fitilhos, lonas: lonas para freios, rutos de papel, encardenação de papel
ou papelão, ,- tiquetas, feahas índices
'desenho, cortadores de papel, carbonos, vime para pão, colheres de pau, dentes
caangueiras
falhas de ct 1 s., guarda napos, livros
•
carimbos, carimbadores, cola para papel, de' madeira para rodas, dormentes da
Classe- 32 .
caiadores, compassos, cestos para cor- madeira, envOlucros de madeira • para Almanl aques, anuários, álbuns. impres- não impressos, avros fiscais, livras de .
respondência, desenhadores, duplicado- garrafas, escadas de madeira, estribos sos, cartazes, catálogos, jornais naco- contabilidade, mata-borrão, ornamentos
' res. .datadores, estojos para desenhos, de madeira, figuras de madeira. " fivelas ciais e estrangeiros, publicações impres- de papel transparente, pratos papeliestojos para canetas, estojos com minas, de osso ou marfim, forquilhas de ma- sas, revista. Propaganda em rádio. nhos, papéis de estanho e de alumínio,
esquadros, estojos. para -lápis, espetos, deira; forros de madeira, grades ae televisão, jornais, prógramas radiofôni- papéis sara impressão, papéis era branco
estiletes para papéis, furadores, fitas madeira, letras de madeira, amatroa de cos, peças teatrais e c.nematograficas para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel 'almaço com
para máquinas de -escrever, grafites madeira, molduras de madeira para quae revistas impressas
ou sem pauta, pape/ crepOn, papel de
para lapiseiras, goma arábica, gratnpea- dros, monogramas de marfim, pa'néis
•
Classe 33
seda, papel impermeável, papel em bo. dores, lápis em geral, lapiseiras, ma- de biombo, painéis de madeira, tábuas
Titulo , de Estabalecimento
bina para impressão, papel encerado,
quinas para apontar lápis, minas para de ccisturaa tábuas para cortar carnes, •
Classe 34
papel higiênico, papel impermcavel,
grafites, minas para penas, máquinas de tambores de madeira, tampas de landeiescrever, máquinas de calcular. maqui- ra, tonéis de madeira e torneiras de Para distinguir as seguintes utigoa: para copiar, papel para desenhos, paCortinados, cortinas. capaahos. encera- pel • para embrulho impermeabilizado
• •
madeira
nas de somar, máquinas de multiplicar.
dos. estrados, linóleos, oleados, passa- papel para encadernar, papel para es. inata-gatos, porta-tinteiros, porta-carim• Classe 27
crever, papel para imprimir, papel pabos, porta-lápis, porta-canetas, porta- Para distinguir: Artefatos de palha nu deiras, panos para assoalhos, paredes- tapetes
rafina para embrulhos, papel celofane,
- cartas, prensas. prendedores de papéis. fibra, não 'incluídos em outras classes.
Classe 35
, percevejos para papéis, perfuradores, Cestas, cestos para costa-as, cestos papapel celulose, papel de 1 linho, papel a,.
réguas, raspadeiras. de borrões. stencils ra pães, caixas para acondicionamento. Couros e peles preparadas ou não, ca- absorvente, papel para embrulhar ta.' • -n :
para mimeógrafos,
tintas e tinteiros caixas para enfeites, esteiras embornais, murças, couros, vaquetas, pelicas e ar- baco, paperão, recipientes de papel, ro- _
•
tefatos dos mesmos: Almofadas de couestojos, guarnições para utensílios, ma- ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas setas de papei, rótulos de papel, rolos •
Classe 13
Armas munições de guerra e caça,. ex- las, perneiras, radas, rédeas, suportes chicotes de couro, carneiras, capas para de pape/ transparente sacos de papel
plosivos e fogos de artificies, a saber: para filt-osa sacolas. sacos e telas para álbuns e para livros, embalagens de serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
assentos de cadeiras
armas balas da aço e chumbo, bombos
couro, estojos guarnições de couro para
Casse 39
Classe 28
explosivas, canhões, canos de espiaautomóveis, guarnições para porta-blo- Para distinguir: Artefatos de borracha,
:agardas, cartuchos da dinamite, espsle- Para distinguir:- Artefatos . de material cos, malas, maletas, porta-nõtas, portatas de percussão e eiétricas, explosivos, pia-saco e de nylon: Recipientes fabri- chaves, porta-niqueis, pastas, pulseiras borracha, artefatos de borracha • para
fusis, fulininatos, , fogos de 'aengala . e cados de material plástico, revestimen- de couro, rédeas, selins, sacos para via- veiados, artefatos de borracha não Ins
artificio, foguetes, fásforui de ' oras e tos confeccionadas de substancias ani- gem, sacolas, saltos, solas e solados, .cluidas em outras classes: Arruelas. ar.•
¡olaa amortecedores, assentos para ca• _explosivos, 'granadas, gelatina fultni- mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
tirantes para arreios e valises
deiras, borrachas para arda, batentes de
,nante, lápis de fogo, maquinaria de armações para óculos, bules, bandejas.
Classe 36
guerra, munições de caçadar. matarias bases para tele fones. baldes, bacias, bal. Para distinguir: Artigos de vestuários cofre, buchas de estabilizados, buchas,
• explosivas, morteiros, nitrealicarina. ni- tas. caixas, carteiras 'chapas, caboi e roupas feitas em geral: Agasalhos. buchas para lamela. batente de porta,
troceluloses. petardos, prajatis. pólvora para ferramentas e utensílios, cruzetas aventais, alparcatas, anáguas, blusas. batente de chassis, bicos para mamadeicaixas para acondicionamento de ah. botas, botinas, blusões boinas baba. ras,, braçaderras, bocais, bases pare te• substancias explosivas: tanaaes
lefones, borrachas para carrinhos indusmentos, caixas de material plástico para
guerra e torpedos
baterias, coadores: coas, canecas„ ca. douros, bonés. capacetes, cartolas, cara triais, borracha para amortecedores,
Classe 19
Avei e ovos, em geral, inclusive do leres, conchas, cestas para pão. casa puças, casacão, coletes, capas, chalss. bainhas de borracha para rédeas. cochiM
bicho de 'seda, animais vivos, bovinos, Mias capas para• álbuns e para livros cacrecols. calçados, chapéus, antas, de morai, câmaras de ar, chupetas, cora
cavalar, caprinos,' ga lin5ceo:3 cios e cálices, cestos, castiçais para ' vetas cintas, combinações, corpinhos calças dões munas de borracha, cabos para
caixas para guarda de objetos, tatu. de senhoras e de crianças, calções, cal- ferramentas, chuveiros, calços de boi'.'
cuinos
• Classe 20
chos, coadores para chá. descanso para ças, camisas, camisolas, camisetas racha, chapas e centros de mesa. corAncoras, alvarengas, bolas, botes, sal- pratos, copos e "copinhos de plásrozc cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros das de borracha, cápsulas de borracha
va-vidas, barcos, catraia shaiupas, cha- para sorvetes, caixinhas de plástico salas'casacos, chinelos, dominós, echar- para centro de mesa, calços de borra.
tas, faluas, lanchas, navios, rsbocado- para- sorvetes, colherinha.s, pasinhas pes, aantas.as, fardas para militares co- cha para máquinas. copos de borracha
res, embarcações de todo. os tipos, dras earfinhos de plástico para sorvetes, toa agiais, fraldas, galochas, gravatas gor- para. treios. dedeiras. deseroupideiras,
gas e flutuantes, cabreatantes, graus, minhas de plástico para sorvetes, discos ros. jogos de lingerie, jaquetas, laquês discos de mesa, descanso para pratos,
guinems. guindastes, awairotem. instala- embreagens de material plásaco emba- uvas. - ligas, lenços. mantas. meias encostos, êmbolos, esguichai estrados,
ções industriais para estaleiro q e portos, lagens de material plástico para sorve- •naias, mantas, mandrião, mantilhas. pa- esponjas de borracha em quebrajacto
cintos de -natação, velas pira barcos, tes estojos para objetos, espumas de atas palas, penhoar, pu/over, pelerinas para torneiras, fios de borracha lisos,
paraquedas, salva-vidas, garchos para nY/ 014 esteiras, enfeites para autom6- pragas. pouches, Polainas, pijamas, pu- fôrmas' de borracha, guarnições para
bofes e dispositivos ora arriá-los -veis. massas anti - ruldos, escoadores de nhos., perneiras, quiMonos, regalos. lancheiras para escolares, laminas de
Classe .21
pratos, funis, formas para doces fitas robe de chambre, roupão, sobretudos, borracha para degraus, listas de borra'
•
ónibus, automóvel e auto-ea.ninhaes Isolantes, filmes, fias de celulose, fechos suspensórios, saldas de banho. -sandálias cha para janelas e para portas. lençóIS
•
Classe 22
para -bolsas, facas, guarnições. guarni• sueteres, shorts. sungas, tolas, ou slacks de borracha, manoplas, timaanetat proa
Fios de algadão, cânhamo, juta, lã, ções para chupetas e mamadeiras. guiar- talar, toucas, turbantes, ternos, uniformes tetores para para-lamas, • prorecores de '
para-choques, pedal do a ricelerador acs
ny/on, fios plásticos, fios de seda na- 'nicães para porta-blocos, guarnições
e vestidos
dal de partida. pesas para busmas,
' tarai e' rayon, para tecelagem, para para liquidificadores 'e para batedeiras
Classe 37
'
bordar, para costurararicotagrati e cro- de frutas e legumes, guarnições de ira- Para distinguir: Toalhas para banho. pratinhos pneumáticos, ponta.. de_ boi'.'
, cbê. Fios . a linhas de- ceda espécie, terial plástico para ctensilios e objetos mãos e rosto em qcaisquer tecidos ou móveis, guarnições de , borracha para
automóveis, guarnições pare veiculas,
aço para pesca
guarnições para bolsas, garfos, galerias cóses lisas ou estampadas; roupas bran- racha para bengalas e asaleas, rodas
.Classe 24.
• para - cortinas, jarros. 'laminados, plás- cas para casa, como: lençóis, fronhas e laassiaas. radiados, revestimentos. de •
..:Alamares, atacadores para aspa
" ralhos ticos, lancheiras, mantegueiras, ma/as. •colchas (cretone,' linho, algodão ou sê- borracha, rodas de borracha para mó.
., bandeira.; bordado.,
braçadeiras tr bar.
~os de roupas. pintada da)..eat Ores, bus ou estampadas, veia, sanfonas de ;Aduo: Eu:cortes dg

r

arçaafeira 9
çiotoe. sapatas do pedal de breque, se4embalo e isolador, suportes, seniletunáticok suportes , de câmbio, saraeu de partida, saltos, solas e solados
borracha, surdinas de borracha para
Unção aos nos telegráficos a tela(?)laoi, travadorea de porta, tigejaa
tubos, tampas de borracha para contatas, dna de borracha para elaboração

vem ai

d. subaténciaa quimicas

.
Clame 40
geral de metal, vidro, ' de
o, madeira, estofados ou não, inclu•
•r
e móveis ara escritórios: Armários,
mários para banheiro e para roupas
aadas, almoçadas, acolchoados para
çaóvels, bancos,. balcões, . banquetas.
bandejas, domiciliarei, berços, biombos,
çadeiras, carrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
apara gala de jantar e sala de visitas,
elonjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e coainha, camas, cabides, cadeira
ratbrias, cadeiras de balanço, caixa
g rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas.
madeira, espreguiçadeiras, escrivaniI s, estante., guarda-roupas, mesas,
meai:lhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinha para televisa°, molduras
pata quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-elapios, aofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
•
Classe 41
Alcachofra*, aletria, alho, • aspargos.
açúcar, alimentos paar , animais, amido
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azet
tonas,- banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela
ma pau e em pó, cacau, carnes. chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leite, cremes,
alimenticlos croquetes, compotas, cangim. coalhada, castanha, cebola, comia
mentos para alimentos, colorar:tas,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, em.
padas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas stlimenticias, favas, fé.
adas, flocos, farelo, fermentos, feijão.
figos, frios, frutas sêcas naturais e criatallzadas; gricose, goma de mascar. gorduras, grânulos, grâo de bico, gelatina.
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, bagas, leite
condensadda leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro. 'mas.
sai alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, mas
ia de tomate, mel e melado, mate, mas.
sã:. para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada: aoaia, óleos comestiveis, ostras, ovas,
paca. pinos, prlinés. pimenta, pós para
pudins. pleldes, peixes, presuntos, patês petit-pois; pstilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais requeijões, sal. saga, sardinhas.
.8a:1ot:tabas, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
trama; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, 'torrões,
toucinho e vinagre
Classe 42
• Para distinguir: Aguardentes, aparaivaia anis. bater, brandy, conhaque, cerveja!, ternet, genebra, gin, kumel. licores nectar, punch, P1mpermint, chia,
sucos de frutas em álcool, vinhos, vermuth. • vinhos espumantes, vinhos mil/
nados whisky
a Classe 43
Para distinguir: 'Aguas minerais, caldo
,de cisa, laranjada, linionada, soda limonada é iguaraná engarrafados e tee sucos de
e frutas
fre
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Classe 41
Para distinguir: Bolsas, Caixas, _carteiras e estójos para acondicionamento de
cachimbos, charutos, cigarros e Cgarrilhas. fósforos ou fumo, charuteiras, cigarreiras, fosSareira se tabaqueiras, cachimbos, piteiras, boquilhas e ponteiras,
filtros, isqueiros e suas partes integrantes (inclusive pedras), Instrumentos para cortar charutos e limpadores 'para
cachimbo, diarutos, cigarrilha, cigarras
rapé, fumo em fardos, em failhas, desfiado e em corda
Classe 45
Plantas, sementes e mudas para agricultura e horticultura, 'floricultura e
flores naturais
Classe 46
Para distinguir: Amido, alvejantes, anil,
água lavadeira, água sanitária, cêra para aselhas, detergentes, esponjas de
aço, ,fósforos, llxivia, lixas. lã de aço,
pomadas para calçados, palh de aço,
preparados para polir e' limpar madeiras, vidros, metais e objétos, panos para polir e para limpeza, pisos de esmeril e naaterll abrasivo empregado na
limpeza de metais e objetos, sabões em
geral, saponáceos, vélas e velas a base
de estearina
Classe .47
Óleos de qualquer espécie para iluminação, aquecimento e lubrificação. Petróleo refinado, semi-refinado e não'refinado, com ,, ou sem a mistura de
óleos minerais,, animais ou vegetais,
para a iluminação,' aquecimento, lubdficaçao ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combustiveis provenientes de petróleo
Classe 48
Para distinguir:: Perfumes, essências, ex.
tratos, água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, "batons", cosméticos, fixadores,
de penteados; petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza , da
pele e . "maquillage" depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis , para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó.
pasta ou ( liquido: sais perfumados para
banhos, Pentes, vaporizadores de padabanhos, pentes, vaporizadores de pariue aios; dum de louro, saquinho perfila
asado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cibos e pintas . ou sinais artificiais, óleos para a pele
Classe 49
Para distinguir: Brinquedos, jogos, pasatempos em geral, artios para fins exclusivos desgportivos, automóVeis, aviões, bercinhos de brinquedos, bonecas,
bonecos, baralhos, bolas para todos os
esportes,, bilhares, carrinhos caminrões,
carroças e chocalhos de brinquedo. canaleiras para etportes, dominós, damas
discos de aremesso desportivo, dados
para - lançamentos, espinardas de brinlheIras para esportes, jogos de foot-ball.
de mesa, luvas para esportes, miniaturas de utensílios domésticos, máscaras
pará esportes, nadadeiras para esportes
patins, patinetes, piões, petecas, revól
ver de brinquedos, raquetes, snookers,
trens de brinquedos, tens de mesa, toaibolas, bamboretes tacos, tornozeleiras
para esportes, vagonetes, varas de saltos de xadrês boliche
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Classe 50
Térmos os. 663.782 a 663.784, de
'Bilhetes de loteria, cabogramas, carta3(5 9-1964
zes impressos, literais dep ropaganda, Construtora e insta'adora Maritê Ltd&
cheques, etiquetas impressas, escapu/aGuanabara
res, folhinhas impressas, notas prom1ssósias
é
Têrmo n° 663.776, de 30-9-1961
Copex. — Móveis Ltda.
Guanabara

Indústria Brasileira,
Classe '1
Artig,, da" cltuse
Classe 25
Artigo da classe
• Classe 50
Artigo da classe

Indústria Brasileira
Classe 40
Artigos da classe
"n4--

n° 663.777, de 30-9-1964
Fausto Alves Mala
Guanabara

Termo n° 663.785. ie 30-9-1964
Stúdio Artístico 4° Centenário Lida
Guanabaro

Culinária
de Myrthes Paranhos
I

ndústria Brasileira
Classe 32
Artigos da classe

Tértno n° 663.778, de 30-9-1964
SalvatoFe — De Pietro — Santa Cruz
— Produções Cinematográficas
Guanabara
Classe 25
Artigo 'da cla;se

_Indústria Brasileira..

Termo n° 663 ..786, de 30-9-1964
Heberli Indústria Químico Farmaceutio
Limitada
Pernambuco

Classe 32
Artigos da classe
Terrais n° 663.779, de 30-9-1964
A. M. B. Promoções Publicitárias
Limitada
Guanabara
•

Mundial Publicidade'
.
Classe 33
Título de Estabelecimento
Têrtno n° 663.780, de 30-9-1964
A. M. B. Promoções Publicitárias
Limitada
Guanabara

undial
Indústria Brasileira:

BaBERLI

\s,

FARMACII7TI CÁ
IntSTRIA QUIMICO

IRDA

Nome Comercia/
Tèrtno n° 663.787, de 30-9-1964
Adindo Deodato- Diel
Gdanabara

ORÊDITO REAL
Classe 33
• Título'
Têmos as. 663.789 a 663.792, de
30-9-1964
•
Companhia Comercial Paul de Lojas
Varejistas
Santa Catarina

Classe 50
Artigos da classe
Têrtno n° 663.781, de. 30-9-1964
Construtora e Instaladora Maritê Ltda.
Guanabara .

Construtora e Instalador
M a r itê Ltda
Nome Co'iner:19Ui •

Classe 23
Para aistinguir: Tecidos em geral, teblos para aarrfecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de unua e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo cetim. ,
cara, casimiras, • fazendas e tec:dos de
lá em paços, juta. lersey, linho, nylon,
paeo-paco. • perealinC, rama rayon, seda

e
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Classe 24
sAlansares, atacadores para espartilfr-us.
s si bandeiras, bordados, braçadeiras e k. ar• _ las, capas para móveis e pianos , cara:. puçá para cavalos, cordões, debruns,
fitas, forros, franjas, filtros para ér• gão, mochilas, mosquiteiros. :soas,
ombreiras, enchimentos para ,roupas
panos para enfeites de móveis, não fazendo parte dos mesmos. passamares.
1
'
.
.-pavios, reds, casos e sacas
Classe 37 .
Renupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados " para camas, colchas, co.
bertores, esfregões, fronhas. guardanapos. logos bordados, jogos de toalhas,
lençóis, mantas para camas, panos para
casinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetas, guarni.,
ções para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Classe 34
Cortinados, cortinas, capachos, encerados, estrados, linóleos, oleados, passa.deiras, panos para soalhas , paredes e
tapetes
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chocolates, cacau, confeitos, crocantes,
:trop. doces de leite simples. compos.
toa, doces de frutas em conservas, praparadas em massas, em calda,. em compotas e em geleias, doces, doces, de
aménoim, de amendoas. de . nozes, de
castanha e de frutas, secas cobertos com
chocolates, doces gelados, trutas secas.
passadas e cristalizadas, geleias, °uma
de mascar,. pralines, pastilhas, puxapuxa, pirulitos, pudins, panetones, sorvetes, torrões: torradas

tricos, !oroletes, fuzivel, geladeiras, gar. peugas, pcmeties, polainas, !Animas, pta..
rafas térmicas, lámpadas,.lampeões, lan. nbos, . perneiras, guimonos, regalos,
ternas de mão e Internas portáteis, lus- rot e de. chambre, roupão, sobretudos,
tres, panelas de pressão, microfones, suspensórios, saldas de banho, sandálias,
pick-ups, , aparelhos de refrigeração, rá- meteres, Morta, aurigas. atolas ou slacks,
dios, rádios conjugados ou não com tuler, toucas, turbantes, ternos, unifonógrafos, rádios fonógrafos, rádios reformes e vestidos
ceptores, relogios, reostatos, rillays, renono n. • 663.800, de 30-9-61
atores, redutores, pilhas .sécas e elétricas, resistências, refletores, registrado- Sintornatik Indústria e . Comércio de
Componentes Eletrônicos; Ltda.
res, reguladores de voltagem, fios para
•
São Paulo
!eletricidade e fios terra, secadores para
cabelos, sorveteiras, aparelros de lele- INTOMATIK INICÏCTICA
Termo n° 663.796, .22 30-9-1964
visão, torradores de cerealS, torneiras S
Indústria de Produtos Alirnenticios Ilha com dispositivos para aquecimento de E COldtECIa DE
de Marajó Ltda.
água, telefones, termômetros, toca-dis- n
OMPONENTES ELETRONICO3
cos automáticos ou não, ventiladores,
São Paulo
LTDA.
transformadores para rádio e televisores, válvulas para rádio e televisores,
isoladores, interruptores, resistncias afêNome comercial'.
tricas, tomadas, Raquetes, trnsmissores,
Termos na, 663.801 e 663.892, de
sincronizadores. torneiras de Compressão,
30-9-64
torneiras de altap sessão, registros para
Coque do Brasil Ltda.
vapor, para água, para bidé, para banheiros, para . aparelhos bebedouros, pa,
ra lavatórios para pias, trenas e cubos
conduites
-e;r1m(se.4.054r.oel
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Temia n° 663.797, de 30-9-1964
Confecções Tatá Ltda.
Térmo n° 663.788, de 30-9-1964
Classe 41
São Paula
Displan — Planejamento e Distribuição Para distinguir: Baias. bombons, bom
de Valores S.A.
bocados. biscoitos, bolachas, bolos, boGuanabara •
•
los gelados, • balas de mascar, casuais
T A ••
•T
los. crocálates: cacáu„ canteiros. cro
INDÚSTRIA ORASWEIRA
Brasileira'.
'cantes, drops, doces de leite. simples e
In
compostos, doces 'de . trutas em canses.
C/asse 5
vas, preparadas em Massas, em calda:
Aço em bruto, aço preparado, aço
Classe 36
em compotas e em geleias, doces gela.
dos. doces *de . amandoas, de amendoirÉ, Para distinguir: Artigos de vestuários doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio,
de nozes, de castanha e de frutas se- e roupas feitas em geral: kgasalhos refinado, bronze, bronze em brutoaço
ou
aventais, alparcatas, anáguas, blus.-4.
cas
cobertos
com
chocolates,
frutas
seImpressos
parcialmente trabalhado, bronze de
cas, passadas e cristalizadas_ geleias. bctas, botinas, blusões, boinas, bana- inarmanês, bronze em pó. bronze em
dourbs bonés, capacetes, cartolas. cara .
Termo n° 663.793. de 30-9-1964
goma de mascar, prahnes. pastilhas. -pu poças.. casação. coletes, capas, chatas. barra. em fio, chumbo em 'bruto ou
de
Lc.jas
l
Companhia Comercial Pau
xa-puxa, pirulitos. pudins, panetones cachecols. calçados, chapéus. cintos. parcialmente preparado, cimento meVarejistas
pipocas, sorvetes, torreies, torradas
de senhoras e de crianças, calções, cal. tálico, cobalto. bruto ou parciaknente
3.;
aças, estanho buuto ou
ças.. , camisas, camisolas, camisetas, trabalhado, coUr
-Termo n.° 663,798, de 30-9-64
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros. Parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
Sintatnatik Indústria e Comércio de
COMPANEIA COMERCIAL
saias, casacos, chinelos, dominas, ec-har• em barra, ferro mangsnes, ferro velho,
.Componente Eletrônicos Ltda .
' PAUL DE LOJAS
oes. , tantasias, tardas para militares. - co- gusa em bruto ou parcialmente cabas
Stss Paulo
legiais.. fraldas, galochas, gravatas. gois. lhado, gusa temperado. gusa maleável,
,VARETISTAS
Dis. logos de [ingeria. jaquetas. laquês. ibminaa de metal, lata em falha. latão
. SINTOMATIX
cinzas, combinações, carpinhos, calças em tõlha. latão em chapas, latão eia
le n-as, ligas, lenços. manteis, meias, vergalhões, ligas metálicas, limalha&
, Nome Comercial
Indústria Brasileira maiôs,
mantas, mandrião, manilhas. pa- magnésio, manganês, metaimão traba.
Termo n° 663.794, de 30-9-1964
letós,
palas.
penhoar. • pulavas, pelerinas. !liados ou parcialmente trabalhados, me•
C.ourpaubia Consércial Paul de Lojas
peugas, ponches, polainas, pijamas. pu. tais em massa, metais estampados,
metais para solda. fiquei. zinco
Varejistas nhos, perneiras, quimonos, regalos,
, Classe 8
•
Santa Casarina
Para distinguir: Artigos ,e aarelhos elé. robe de chambre, roupão. sobretudos
•
tiros 'e eletrônicos, artigos e aarelhos suspensórios. saidas de banho, sandálias, r Termo n.° 663.803, de 30-9-64
Coque do Brasil Ltda.
de utilidade . domesticas: acendedores, sucteres. shorts. sungas, sto/as ou slacks.
São Pau!r j
acendedores elétricos, aquecedores , de tuler., toucas. turbantes. • ternos, uni
formes e vestia:is
ambiente, aspiradores de pó. abat-jours,
JOQUE. D3 BR_kSIL LTDA. " . •
assadeiras 'elétricas, antenas, .agulhas
Termo n.° 663.799, de 30-9-64
para tonogratos, aparelhos para banhos
Confecções Tatá Ltda.
de ar quente, aparelhos de cortar pão
Nein:- c ~creia]
aparelros de comunicações interna, apa.
• São Paulo
rebaniot p t bs de santa Catarira
.Curittba— Londrina— Est. do •
relhos de ar re/rigerado e ar cond;cio.
Termo
n.°
663,804, de 30-9-64
Parada
nado, aarelhos de alta tensão aparelhos
Samy Geiman
AT"Â
JUNIOR
T
le
G.de
Sul
g
—
Porto Alegre
para. moer e picar carne, aparelhos paSão Paulo
Indústria Éraniiairn
ra solda elétrica, balanças:, baterias ele
tricas. batedeiras, batedeiras para refrescos, batedeiras para fiquidos e massas.
D ITEX
enes: 12 — 22 — 23 — s— 98 benjamins, binóculos, - bules elétricos.
Classe 36
31 — 32 — 34 36 — 37
balcõess 4rigorificos, apa:elhos para bar. Para . distinguir: Artigos de vestuár;ae
— 40-49 .
C-lasse
dar, , aparelhos de alta fidelidade. chu, e raspas feitas em geral: Agasalhos
s Titulo
Para 'distinguir desenhos textçis
valsas elétricos, cogueteleiras, campai- a vestais. alparcatas. anáguas balsas
nhas eittricas,\. cafeteiras elétricas, câ- betas, botinas, .bisões. boinas. baha
, Termo n° 663.795, de 30-9-1964
douras. bonés, capacetes: cartolas.- case'. Termos ns .663.805 a663.&'9.
Indústria de Produtos Alimeati si oi Lha maras frigorificas, câmaras fotográficas ouças. casação. coletes, capas, chaies
30-9-64
castiçais.
aparelhos
para
cortar'
frios,
de 'Varai& Ltda.
.
Plásticos P:avinil S
cachecals,
calçados,
chapéus,
cintos.
de
rotação,
churrasqueiras.
elétricas,
coSão Paulo
SSn Paulo
•
mutadores, chaves automáticas. chaves cintas, combinações. carpinhos. calças
de: alavancas, castiçãais. chaves elétrt de senhoras e de crianças, calções cal•
PEDREGULHOS
cas, cronometras, chassis, carrilhões, ças, camisas, camisolas. - camisetas
' A EROC ELI'. A'
• bobina para rádio e televisores, discos cuecas, -ceroulas, colarinhos.' cueiros
Indantria Bre:aleire
gfavados, despertadoies, enceradeiras, saias. casacos, chinelos. domineis. echa-r• • Indastria Bn.,silel 1.4
extintores de incêndio, esterilizadorei nes. fantasias, fardas para Militares. ca .'
espremedores elétricos, aparelhos para !miais, fraldas, galochas, gravatas. gorClasse 41
s
Classe 37
ros logos - de 'ingeris, ja quetas. lasisés
Para distinguir: Balas. bombons, bom. espremer frutas e legumes, exaustores, !usas,. ligas, lenços, mantéis, meias, Roupas brancas, para cama e -arta:
•estojos
para
'filtros
com
torneiras,,
es,
bo'
bocados, biscoitos bolachas. bolos
maiôs. mantas, mandrião, manilhas. pa- Acolchoados para camas, colchas. colos gelados, balas de mascar, caramelos, tufas, fogões, Rimos e fogareiros elé- letós, palas, pcnhoar, pulover, pelerinas, bertores, esfregões, fronhas, guardam".
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pos, jogos b'Ordados, fogos de toalhas, cais de brinquedo, pistolas de atirar para Iluminação em geral, fôrmas elé- zos e vigores para cabelo e pde dep
lançais, mantas para camas, panos para tas, pianos e outros instrumentos musi• tricas, fervedores, frigoríficos, fotôme- latórkss em. liquido, pó ou concreto
caminha e panos de pratos. toalhas de fluas, papagaios de papel, panelinhas, tros, fios elétricos, filtros de interferên- pomadas, vernizes, tabletes, lapis, pa
rosto, e banho, toalhas de mesa. toa- quebra-cabeças em forma de armar, cia. fonógrafos, garrafas. térmicas, ga- tas, líquidos e esmaleet para limpes
lhas 'para jantar, toalhas para chá e raquetes. redes de pesca, redes para sômetros, geladeiras, globos para' lâm- das unhas, águas de quina_ Sacheta . par.
cate, toalhas para banquetas. 'guarni- Jogos, rodas de roletas, revólver de padas, globos para lanternas, globos pci fumar quarto. em parilhas;' tablete
ções para cama e mesa ' toalhinhaa brinquedo, soldadinhos de chumbo, ta- terrestres para ensino, gravadores de s em pó, prea-ados Limados, em 'pb
•
.(cobre pão)
bleiros para logos, tacos de ,bilhar, sons; holofotes, hidrómetros, incubadoadas paea evitar • o s .or, vaselin.
perfumada, sais para banho
tambores para crianças, tamburéus, ras, indicadores de vácuo, instrumentos
• Classe 50
Para distinguir: ..jinpressos 'em 'geral, tamboretes. tênis de mesa, trens e vias. de alarme, interruptores, Isoladores, lamClasse 3 ,
anúncios Impressos, ações, 'apólices, bi- férreas para brinquedos, varas . para a:idas lish, lamparinas,. lactc5metros,
liquidificaaores, lanternas mágicas, Para distinguir como marca genérica:
lhetes, bilretes de .sorteoi, theques; • carClasse 8
Substâncias, químicas, produtos e' pre•
tões comerciais e de visitas, duplicatas, Para distinguir: Abalou, acumuladores lanternas de pilhas, limpadores de pa- parados para serem usados na medicina
rabrisas,
luzes
trezeiras
para
veictdos,
debentures, envelopes, faturas, folrinhas, avtinermetros, amortecedores de rádio
aisi na farmácia
.letras de câmbio notas fiscais, notas e freqüência, anemômetros; aparelhos hanetas. maçaricos de soldar, caldear e
cortar, magnatas, marcadores de passa.
promissórias, pêeis de -correspondência, de televisão, aparelhos de ar condicioTermos
ns.,
663.812 e 663.813. ;de
passagens, publicidade e propaganda nado, aparelhos para • ilucaijaaçao, inclu- gens, • medidores, • madidores elétricos,
30-9-64
microscópios,
misturadeiras,
máquinas
em geral, recibos
sive os considerados acessórios de vei- fa t antes, mostradores: para rádios,. ma
Lamoratórios Andrômaco S.
culas, aparelhos para anúncios mecâ- ara c us es. máscaras contra gases; micróSão Paulo
Classe 21
nicos, aparelhos aquecedores e medi- metros, nivela, óculos, objetivas foa.s.
Para .distinguir: Veículos e suas partes dores,
cromográficos, apare- gráficas, pilhas elétricas, podõnsetros
Integrantear Aros para bibicletas, auto- lhos deaparelhos
barbear elétricos,' aparelhos re- pluviômetros,, pinos e tomadas, pane:a
móveis, auto-caminhões, aviões, amorgistradores e medidores de distâncias, de pressão, pilhas secas elétricas pare
tecedores, alavancas de câmbio, braços, aparelhos
para purificar águas, apare.
breques, braços para veículos, bicicle- lhos de sinais lampejantes, atiarelhos transisto:es, pistolas de pintura. pais.
tas. carrinhos de mão e carretas, cama reguladores de gás. aparelhos a e gal- painéis de carros, quadros distribuidonhonetes„ ' carros ambulantes, caminhões vanoplastia, aparelhos didáticos, apare- res... pick-ups, para-raios. propulsores,
carros, tratores, carros-berços, carros- lhos cinematográficos, aparelhos auto. queimadores de -óleo. quadrantes e sex• tanques, carros-irrigadores, carros, car- máticos para acender e regular. gás, tantes para observações astronômica,
roças, 'carocerias, chassis, chapas cir- aparelho para separar café, aparelhos tc trigeradores, -rádios transistorizados.
culares para veículos, cabos de veículos para aquecer edifidos, aparelhos para refletores reostatos, relógios de :ponto,
carrinhos- para Maquinas de escrever experimentar drenas, aparelhos para de pulso, de bolso, de parede, desperta.
• corrediços, para veiculas. direção, desli• destruir insetos, aparelhos 'de ótica, dotes, contadores e medidores 'de quangadeiras, estribas, escadas rolantes, ele- aparelhos pulverizadores, aparelhos para tidade Ce volume, radiadores, rádios, revadores para passageiros e para carga, aquecitnento de água, aparelhos' ,gera• tentores de graxa e óleo, receptores
Classe :3
eng,Ites para carros, eixos de aireção, darei clero-químicos, aparelhos para regadores automáticos, registros para
freios. fronteiras para veiculas. guidão recepção e reprodução de sons e soai. Vapor. gás, água e outros líquidos quan- Para distinguir como marca genérica:
locomotivas, lanchas, motociclos, molas, dos, aparelhos automáticos elétricos 'de do não considerados partes de máquinas, Substâncias químicas, produtos e premotocicletas, motocargas, moto furgões, paasar, aparelhas para espremer frutas reatores para luz fitierescentes, refrige- parados para serem usados na medicina
ou na farmácia
manivelas, navios, ónibus, para-choques. e legumes, aparelhos de alta tensild. ração doméstica e industrial, registrapara-lamas, para-brisas, pedais, pantões, aparelhos de proteção contra 'acidentes dores, resistências elétricas, reles, sor.
Classe 48
rodar para bicicletas, raios para bicicle- de operários. aparelhos afiadores sIC veteiras, sorveteiras elétricas caseiras, Para distinguir: Perfumes, essências, extas, Nhoques, radiadores para veículos, fersamentas. aparelhos distribuidores de soauetes, sinaleiros, sereias de alarme, tratos, água de colônia, água de touca, rodas para veículos, selins, tricicles, ti- sabá() e de desinfetantes para instala. soldadores elétricos, toca-discos, toma. dor, água de beleza, água da quina
rantes para veículos vagões, velocípe- a p arelhos o; steurizadrues, aparelhos re- das e interruptores elétricos, torneiras água de rosas, água de alfazema, água
des. varetas de controle do afogador e çaes sanitárias aparelhos esterilizado tubos acústicos, termômetros para obser- •para barba, loções e tônicos para os
acelerador, tróleis. troleibus. varaes de re a. aparethos gazeiticadores, a 'aselhas vação meteorológica, telescopios, sacai- cabelos e para a pele, brilhantina, ban
carros, toletes para carros
para análises.' aparelhos Nonizadores metros, televisão, taxicnetro, torradores dolina, "batons'', cosméticos, fixadores
ruladores e estabiliaadores da pressk de cereais, trenas, transformadores, te- ele penteados, petróleos, óleos para os
Classe 19
lefones, tostadeiras. telégrafos, tripés cabelos, creme evanescente, cremes gorJogos. brinquedo:. artigos desportlaus e c do fluxo de gases e liquidas. apare. para fotografias, válvulas para rádios, durosos e pomadas para limpeza da
passatempos, a saber: álbuns para re- .hus para salvamemc e para sinaliza vá,vulas de descarga, válvulas de re- pele c "maquillage", depilatórios, desoaparelhos para impristas. opa
cortar e armar aviões, Batom 'mieis
dução, , vacuõmetros, • válnias elétricas dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
aros, argolas, bercinhos, bonecas bone relhos para limpar viaros aparelhai
de vácuo. ventiladores
, e talco perfumado ou não, lápis para
cos. baralhos . de cartas, bolas para Para combater formigas e outras_ prapestana e' sobrancelhas, preparados para
Termos ns. 663.810 e 663.811, de
via, carrinhos.- carrocinhas, caminhões, gas aparelhos automáticos acionados
embelezar cílios e olhos, carmim para
pe.a
introdução
de
moedas,
aparelhos
30-9-64
todos os esportes, brinquedos em torma
o rosto e para os lábios, sabão e creme
espargiciores.
aparelhos
e
instrumentos
Laboratórios Andromaco S. A.
de animais, balões de brinquedo, bilha.
para barbear, sabão liquido perfumado
cálculo. aparelhos para observações
res. brinquedos mecânicos, brinquedos de
ore não,' sabonetes, dentifrícios em pó.
•
São Paulo
sistnicas. aparelhos termostatos, atitoem forma de mi:arar:lentos musicais.
pasta ou liquido; sais perfumados para
neenetros. , aspiradores de pó, acreana.
. brin q uedos em fOrma de armar, brin- troa, acendedores elétricos. ,alto falanme; eacôvas para dentes, cabelos, unhas,
quedos de borracha ceias ou sem assa- tes aplicadores elétricos, antenas, bae cílios; dum de louro, saquinho perfumada, preparados em pó, pasta, líquicadas de jogar, chocalhos, cabeleiras terias de acumuladores, bafarias, balando e tijolos para o tratamento das unhas
para esporte. cartões para lôto, casi- ças comuns e elétricas, barômetros, bidissolventes e vernizes, removedores da
nhas de brinquedo, casinhas de armar nóculos, bitolas, bobinas. bobinas alf.
cutícula; glicerina perfumada para os
cadeiras de brinquedo, 'carteiras e et:. tricas (exceto para fins curativos),
cabelos e preparados para descolorir
ve /oO e s com tralhas para recortar e botões de campainhas elétricas, bombas
unhas, 'cílios e pintas ou sinais artiftarmar, calçados para bonecas, cordas medidoras, bússolas, baterias- 'elétricas,
ciais, óleos para a pele
engenhos de guerra de brinquedo, fer- bules elétricos, buzinas, buzinas para
rinhos de engomar. fer:araentas para bicicletas, caixa de . descarga, câmaras
Tertno .n.° 663.814, de 30-9-64
crianças, figuras de aves e animais. frigorificas e fotográficas, chassis de
Easpem — Empraza São Paulo de
. figuras para Mo de xadrez, fogões e rádios, chaves elétricas, ,chaves, cacoEmpreendimentos S/C
fogãozmros de brinquedos, logos de rainhas, cincenatógrafos, cronexnetros, •
'
São Paulo
futebol de mesa, joelheiras para esporte. crontigrafos, combustores "de gás, cid&
ganihns para pesca. guisas para crian- metros, cristais de • rádio, condensadoClasse 48
•
/
SPEroll—EilPREZA1
ças halteres. anzóis, iscas artificiais res. comutadores'', cortadeiras para foto- Para distinguir: Sabonetes sólidos, hSIO PAULO DE
para pesca, fogos de damas, jogos de grafias, chaves de alavancas, chaves qufclos, pó, creme, blocos e bolas, sa[PREENDIMENTOS S/C..
domino. logos de raquete. linhas para automáticas. capacitares de, bloqueia, bão em pasta e em barras, sabão em
~.
pesca luvas para box, para esgrima. capacitares eletrolíticos, 'calibradores, bastões para barba
cremes para o
conservadeiras
para
peixes
e
carnes.
para paina clavinas para tiro ar alvo
rosto e barba, pinturas em liquido, pó
,
Nome
comercial
copes de dados. caixinhas de música. enceradeiras elétricas, escalas para rá- ou concretas para coloração dos labias.
dios, estufas, engenho de assar carnes, olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
Tênno n.° 663.815, de 30-9-64
-dadas Sardas, discos, dominais, espia
eneo.alodes de cabelo elétrico. empes
"C.Nr • Companhia' Nacional de
garis. de brpinquedo. espingardas de ~aros,
pomadas
fixadoras
para
bigode,
cosme•
esticadores de luvas, espelhos
Iria e Construção
vento. e s raquinhas para Jo g ar, enigmas.
de plástico para eletricidade. esteriliza- ticos, brilhantinas liquidas e concretas,
São Paulo
para ioqador de rio, ei máscaras cama dores, extintores de incêndio, ferros elé- aguas de colonia e de tollette, pó de
vaies. as mesas de bilhar de campista. tricos de passar e engomar, ferro. de arroz, comprimidos e em tabletes, tia
, EISPICIO PIRILAMPO
de ro s ca. de xaclre4 'mobilias de brin, soldar elétrico, filtros e aparelhos fil- a • reis para cabelo, dental:aça° em pó.
miniaturas de utensilios domés- trantes, filtros para óleos, filmes faia- arallido, concretas e em pasta, sabões
' $io "Paulo—Cap./til
ticos. 'narina patinares piões. petecas, dos, fogões, • fogareiros elétricos. fusi• ientifriclos, essenc1as, talco perfumado,
p/ar si,: :,1$' para ginastica, peças de veis, filmes revelados, faróis coroo aces- 4sjuas para ambelesamento da pele.
Classe 33
jogese de damas, dominó e xadrez, pelo . sórios de • veículos para sinalizaçáo e 9h54 00 Nula N. pé os concreto, temi'Titulo
;
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pires pinças, panelões; porta-copos

Têrmo n.° 663.816, de 30-9-64
Textil Scavone S. A.
São Paulo

A.P o
:
-7,
Inchletria Braeileira_
Classe 37
Roupas brancas, pata cama e mesa:
Acolchoados para camas. colchas. cobertores. esfregões. fronhas, guardanapos. logos bordados, jogos de toalhas.
lençóis, .mantas para camas, palato para
casinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para alia e
café, toalhas para banquetas. mornações para cama e mesa, toalinnhas
(cobre pão)
Termo na° 663.817, de 30-9-64,
Metalúrgica Mastrandrea' S. A.
São Paulo

garrafas, passadoresde roupa, presilhas. rasteies.. roldana; ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodizios, roscas de aço inoxidável, registros de aço Inoxidável registro;
serras, serrotes, sifeososaleiras.. sacaria:ilhas, torquezes, trilhos tubos subu.la
ções, ampões, travadeiras telas -da
arame, trincos, taças, oavessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, ter.
rinas o tachos, trans de casinha, torra
deitas, orinóis, vasos, vasilhames ver
gas. mandril de expanaão, freza de
freaar, guia de • /reza de chanfrar
ventosas, maletas, haus para sacos de
viagem, para pastas, baimazes... cantos
para estojos, colchet:s para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de Correias, ponteiras, prendedores de • papel, suportes
'torniquetes e tubos de expansão

'

Ti'Trao
'n.
,
,

ANDEVA
Brasil-eira

a

663.818, de 30-9-64
José 'Joaquim Ferreira .
São Pau/r'

ÉTITDRA• EDJOACIONAL

1:iLlçtriat

e

ao Paulo-Csroi.tal

.

para emendas de correias, grades para

fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, -ilhoses. joa.lhos, jarros; limas lâminas licoreiro.s
Rio de janeiro
latas, luvas, linguetas. Witeiras, machadinhas, Molas para portas, ma:taloa
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
ORTEC ORCA/MAÇAI)
dorsas, machetes, mantegueiras malhos
TÊCNICA
na vaAms, nipes. pcas, pás, picaretas
ONTABIL LTD/1j
•
pregas, ponteiros; parafusos porcas
pratos, porta-galo, poseiras, porta-pão.
Nome comercial
porta-jóias, paliteiros. panelas puxado- Teimo n,° 663.82:5, de 30-9-64
-a res, placas, pregadores, porta-esponja;
peneiras, pinos, plainas perfuredeiras Ortac Organização Técalica Contabil
Ltda.
pires pinças, panelões, porta-copos e
Rio Je‘ janeiro
garalas, passadores - de roupa, prem.
lhas, rasteias, roldanas, ralos, regadores
1
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodízios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões,. saleiros, sacarri,D1DÜSTRIA BRASILEIRA •
lhas, torquezes, trilhos tubos subulações.. ampaes, travailetras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesourna
Classe' 50,
trancas, tramelas, talheres halhadeiras
Artigos cia classe
,tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachas, trans de casinha, torraTermo a.° 663.826, de 30-9-64
&Aras, aorinóis, vasos, vasilhames ver- Teeraolenagern e Transportes "Tetra
Ltda.
gas, mandril de expansão, treza de
frezar, ' guia de freza de chanfrar:Guanabara. a
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeitei, fecho para pastas e para
malas. passadores .de correias, ponteiras, prendedores de papei, sapo:tes.
torniquetes e tubos de. expansão
Classe •16
Artigos da classe
Termo a.° 663.820, de 30-9-64
Terra° n° 663.827, de 30-9-1%4
Polimatic Eletrometalúrgdca Ltda.
Terraplanagem e Transportes "Tetra!
São Paulo
Limitada
Guanabara

—

C

011TEW4.

.
'Á •
Classe 11
Para distinguir ferragens e ferramenta*
Clasaes: 32 e 50
Alicates, alavancas, arruelasa arrebite*
Titulo
aldrava; armações de metal
abridores de latas, 'arame, apareiros da
Tén110 n.° 663.819, de 30-9-64
chá ecate, assadeiras, açucareiros, apaMetalúrgic a irMa.strandr a S. A.
relhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros, aimatadrises, amoladores.
São Paulo
amoladores de ferramentae, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas.,
MAS T
bandejas, bacias. mombonieres baldes
Inchistria Brasil eira
borboletas, baterias, bases de meta) boa
çadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
POISUATIG ELET2012
para facass baterias de Cosinha, colheTALU RGICA LTDA.
res de pedreiros, cadeados correntes cá,
Classe II
hirtes, chaves de parafusos, conexões Para distinguir ferragens e terramentas:
para encanamentos caixas de metal para Alicates, alavancas, arruelas, arrebite
portões, colunas, canos, chaves de fen- argolas, aldraves, armações de metal
Nome comercial
da. chaves inglesas, cabeções, canecas. abridores de latas, arame, apareIros de
copos. cachepots centro de • mesa ua chá e ..:af é, -assadeiras, açucareiros, a aTermo n.° 663.821, de 30-9-64
relhos paira lavatórios, arandelas, aresqurteleiras, caixas ara . condimento
Francesa ° Giunti 1 Cia. Ltda..
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaro- tas, . aros, alrari fadrises, amoladores,
las, chaleiras, cafeteiras conchas coa amoladores de ferramentas, alças para
São Paulo
dores, mascuseiros, cabides de metal ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
cabos, caixas de ferro, egruaetaa curvas bandejas, bacias, mornbonieres baldes
cantoneiras, chaveiros, caniva ‘ es. cha- borboletas, baterias, bases de metal braFRIGORIFICO ITAPCRA
venas. cremones, cadinros crivos chan- çadeiras, bules, bisagra,- buchas, bainha
ItaqUera— Siio Paulo
/radares, cassineta; cabos, chaves cba- para tacass baterias -de casinha, colheCapitai
WS para porcas circulares chaves tor res de pecireiros, cadeados correntes caquimétrica. cortantes Sara chaves, cat- bides, chaves de parafusos, conexões
aratas, chaves para porcas, distintivos. para eneammentos Caixas de nietal para
Casse 41
dobradiças, descanço para talheres, pra. portães, colunas, canos, chaves de fentos e copos, enxadas, esferas, engates. da. chaae. inglesas, cabeções, canecas. Para distinguir: Conservas de carnes:
enteites de metal, estribos, espátulas copos, cachepots centro de 'mesa co- mortadela, salsicha, linguiça, presuntos
e carnes em geral
estojos de metal para carimbos, eixos quetelairas, caixas para cOndimento de
expandider para tubos, estruturas metá- alimentos, cadeados, caldeirões, caçaroTermo n.° 663.822, de 30-944
licas, escarradeiras, espremedores, asma la:, chaleiras, cafeteiras conchas coaRonaldo Lemos Leão
madeiras, formões. foices, 'erro para dores, cuscuseiros. cabides de metal,
cortar capim, frerOlhos. facas, tacões cabos. caixas de- ferro, cgruzetas curvas
Guanabara
fechaduras, fruteiras, funis, fainnas para cantoneiras, chaveiros, canivá s, chadoces, bolos, empadas e pudins, flanes. venas; cremones. cadinros ara/o; chan
fivela, furadores, ferramentas cortantes fradores, cassineta; cabos, chaves Cha2 I' R.L
rq
ou perturantes para marcenei-os, recaias ves para porcas circulares chaves' too
de metal, ferraduras, forrninhas, fitas quimetrica. correntes para chaves. catde aço, ganchos ; guarnições de metal aratas, ,chaves para porcas, distintivos,
garfos, ganchos para quadros, grampos dobradiças. descanço para talheres, pra'<Passes: 8- .40, 15 e II
para emendas de correias, gradas paro tos e copos, taxadas, esferas. engates,
Nome comercial
fogões e geladeiras; grelhas, galheteiros enfeites de metal, estribos, espátulas
-Termo n.° 663.823, de 30-9-64
gonzos, grosas,
estojos de metal para carimbos, eixos
rafas.
es, J
Landies Fiar a as Perdizes Ltda.
-lhos,jar limsanlicorets eapandidor para tubos, estruturas metáSão Paulo
/atas, luvas, linguetas, leiteiras, macha- licas, escarradeiras. espremedores, espudinhas, molas para portas, martelos madeiras, formões, foices. erro para
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas cortar capim, frerolhas, facas, facões
morsas, machetes, mantegueiras malhos fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
DAS PERiZZES.
navalha; nipes, pcas, pás, picaretas doces, bolos, empa aaa e, pudins. flanges
pregos, onteiros, parafusos porcas fivela, furadores: ferramentas cortantes
(. ao Paulo-Capital/
pratos, aorta-gelo, 'poseiras, porta-pão ou perfurantes para marceneiros, fechos
porta-jóias, 'paliteiros, panelas puxado- de metal, ferraduras, forminhas, fitas
res, placas, pregadores, porta-esponjas, 'de aço,. ganchos, guarnições de metal
,
Classe 41
peneirai, pinos,. plainas perfuradeiras [garfos, .ganchos para quadros, grampos Para distInauir: Lanches e refeiçesee

argolas,

p

Termo n.° 663.824; de 30-9-64
Ortec- Organização -,Técnica Contábá
Ltda.
'

91:11WA,
umsTRIA Busuim

• ,TERRAP'LENAGEM •

•

p

p

.

-

-

,

.

gar

ilhos

oe

'E TRANSPORTES
"TETRA" LTDA5
Nome Comercial

Termos ns. 663.828 e 663.829;

dl

30-9.1964
Usipeças Tratores Ltda.
Guanabara
1

I.

.USIPEÇAS
LZNDOSTRIA BRASILEIR1
Classe 6
Artigos da classe
Classe 7
Artigos da classe
Têm n° 663.830, de 30-9-19644
Lalsipeças Tratores Ltda.

Guanabara

ISIPU'AS
InkTORES LTDA.

l

c

p

•

A

r-F-LoR

Nome Comercial
Temo n° 663.831, de 30-94964
Tec Madeiras Ltda.
' -

Guanabara

TEC - MADEIRAS LTDA.
Nome Comenda) „ t 4 ,
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• Têrmos na. 663.843 e 663.844, de
30-9-1964
Silbra Comercial e importadora Ltda.
C.;uanabara

~9=1

; Termo n° 663.851. de 30-9-1964.
Romildo. Ma.inbo. Avaliar
.
Guanabara.

•

° artno no 663 .858, de 30-9-1964
Ferreira P!.nto 8 Cia.
Pernambuco

BAR E RESTAURANTE

• PEÇAWIlit

E C\

DÚSTRIA BRASILEMA

fraffSTRIA BRA.5621144,1

FINTURARIA
• ,C NU AO LTDA.,.

Frussi4Egui
Classe 17
Artigos da classe

PAPELARIA
GLORD
Classes: 17 — 38
Titulo de Estabelecimento
Têrmos na. 663.835 a 663.839, de
Delsul Comércio e Mecânica S.A.
Guanabara

GELSlit
tNDOSTRIA BRASILEIRA

Classe 20
Artigos da classe
• Classe 11
Artigos da classe
Classe 39
Artigo.; da ;lasse
Classe 8
Artigos da classe
Classe 6
Artigos da classe
663.840, de 30-9-1964
Têrrno
Delsul Comércio e Mecânica S.A.
Guanabara

'IDELSUL -- COMERCIO
E. MECÂNICA S. A.
Nome Comercial

Termos na. 663.841 e. 663.842, de
30-9-1964
Silbra Comercial. e Importadora Ltda.
Guanabara

Têrmo no 663.852, de - 30;9-1964
Alidéa Dekert
Guanabara •

Termo nu 663.845, de 30-9-1964
Tinturaria Grajak Ltda.
, Guanabara
1

01.030
Termo n° 663.834, de 30-9-1964
Papelaria Globo Ltda.
Guanabara

Classes: 41 — 42 — 43
Titulo de Estabelecimento

Classe 10
Artigos da classe
Classe 3
Artigos da classe

Classe 16
Artigos da classe
Termo ria 663.833, de 30-9-1964 •
Ppaelaria Globo Ltda.
Guanagara

)1AGALUEIE

Nome Comercial

.

Ypiranga

Classe 4
Madeiras em geral
Têrrao nu 663.859, de 30-9-1964 •
Gluseppe Salituro
Guanabara

E V I TI

MOVERIA BRASI1E1B•
Classe 36
Artigos da classe

Termo n1 663.853, de 30-9-1964
-Jamaica Indkstria e Comércio Ltda.
Rio de Janeiro

Tèráo na 663.846, de 30-9-1964
Metalicrgica• Sao José da Guanabara
Limitada
Guanabara

JANAICA
' ENDÚSTRIA BRASILEIRA''

I) íi
OU MABA1A

(1
SÃO

,

e :Tarja

,

() !;

Classe 48

P11 RMA
kidústria Brasileirai

Artigos da classe

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex,,
natos, áaua de colônia, água de toucaINDDST1UA BRASILEIRA_
dor. água ee beleza, água de quina,
amua d'a raras. álup de. alfazema, água
para barba, loções e tônicos para Os
cabelos e para a pele,. brilhantina, banClasse 5
delina, ."batons". cosméticos, fixadores,
Artigos da classe
dc prateados, petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gora
Têrmo n1 663.847, de 30-9-1964
Classe 2
Metalkroica São jara' da Guanabara Um produto à, base de .ho:mônios aste- durosos -e pomadas para limpeza da
mar e "maquillage n depilatórios, deso– Limitada
róides, para uso orai na sincronização dorantes. vinagre aromático. pó de arroz
do estro do gado e das ovelrali
• talco perfumado ou não, lápis • para
e
Guanabara
pettana e sobrancelhas. preparados para
Têrmo n° 663.855,, de 30-9-1964
embelezar icilios e olhos, carmim para.
Bebidas Petiz Ltda..
o rosto e. para os lábios, sabão 'e creme
pala barbear. sabão liquido perfumado
Guanabara
ou riso; sabonetes, dentifricies em p6.
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perfu.
rie; escOvas para dentes, eabelos, unhas,
e cílios: dual de louro, saquinho perfumaeo. preparados em pó. pasta, fiquia
do e tijo:os para o tratamento das unhas
o "chapinhã" dissolventes
e vernizes. removedores da
cuticula; glicerina perfumaria para os
da garotada
Nome Comercial
caue.os e 'preparados para descolorir
unhes. cílios e pintas ou sinais ardia
Termo- n° 663.848, de 30-9-1964'
ciais, óleos para a pele
Eletrônica Tele-Bras Ltda.
'geai
Termo no 663.8511, de 30-9-1964
Guánabara
Guilherme Hen ique Schramm
Rio Grande do Sul
Classe 43
Refrigerantes sem a/coo/

1

Termo nu 663.854, de 30-9-1964
_ Syntex Corporation
Pana má

METALÜRGE
SÃO JOSÉ DA,
GUANABARA ITDAJ\

TELE-BRAS

riNp2STRIA

BRASILEIRA

Termo a' 663.856, de 30-9-1964
Ferreira, Pinto 8 Cia.
Pernambuco

Classe 8
Artigos da classe
Termo n1 663.850, de 30-9-1964
Alwan Indlcstria e Comércio Ltda.
Rio de janeiro

• PRORROGAÇÃO

let
Casse 4
Madeiras em geral

SILBRA

Termo n°' 663'.857, de 30-9-1964
Ferreira, Pinto & Cia.
•
Pernambuco

BRASILEffall

Classe 10
Artigos da clame
Classe 3

LITIXISTRIA BRASILEIRA
•
Oasae 11

Artigos da classe

Artigos da data

Annazemi

'pírana fl

, - Classe 4

agiadeirea em geral

Classe 11.
Conservais', de carne,. pdzej , mita&
" legumes .
;

;
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-;'"1:1'rermo n° 663.861, de 30-9-1964
Produtos Químicos Kauri Ltda.
Guanabara
o--

Indústria Brasileira
FRCRROGAÇÃO

-

Classe 1
Absorventes, acetona, ácidos, acetatos,
!agentes químicos para o tra'amento e
loração de fibras, tecic'.os. couros e ce• lulose; água raz, álcool, albumina, ani.
alumen, alvaiade: alvejantes inaustrials, • alumínio em pó amonlaco,
anti-incrustantes, anti-oxidantes, antioxidantes, anti-co .rrosivos, anti-detonan.
te', azotatos, água acidulada para
#cumuladores, água oxigenada para
fins industriais, ali-16111a; banhos para
¡galvanização, benzina, benzol, betumes,
bicarbonatos de sódio, de potássio; ca.
Virgem, carvões, carbonatos, cataliza.
.jores, celulose, chapas fotográficas,
fomacsições extintores de incêndio, doa
xo, corrosivos, cromatos, corantes, creoisotos; descorantes, desincrustantes, disaolventes; emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes estereatos; fenol, fil..
Ines sensibilizados para fotografias, N.
lodosas formol, fostatos'industriais, fósforos industriais fluoretos; galvanizadorps, gelatina para fotografias e pintura
Olz, glicerina; hidra tos, hidrosulfitosa
lmpermeabilizantes, ioduretos; lacas;
*passas para pintura, magnésio, mer.
Curio; nitratos, neutralizadores, nitrocelulose; óxidos, oxidantes, óleos para
pintura, óleo de- linhaça; produtos qui.
Micos para impressão, potassa .indus
, Mal, papéis emulsionáveis No a ft>
fografia, papéis de turnesol, papéis neliográficos e heliocopistas, peiicula.s
sensíveis, papéis.para 4otografia e anã
lises de laboratório, pigmentos, potassa
Os metálicos para a composição de
tintas, preparações para fotografias
Produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir tintas p:ossia.
to; reativos, removedores, reveladores;
gabáo neutro, sais, salicilatos, secanica,
lehicatos, soda cáustica, soluções quiFalcas de uso " Industrial, solventes, sulfatos; tintas em . pó. liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, `erro, paredes, contruções, decorações, couros, tecidos, fibras, celulose, barcos e vai.
culos. talco industrial. thiner.
Ténue, n° 663.863, de 30-9-1964
Pernambuco Química S.A.
(Perquimica).
Pernambuco

Indústria Brasileira
Classe 1
prérsia, azul ultramar. aluai'
fio een pó para pintura. ácido nítrico.
alumen, água oxigenada, á g ua raz álcool para fina industriais, alvaiade.
anfi-corrosivos, ácido arsênico brilhantes a óleo. bromoreto de amónia. bicro.matos. cloreto de- sódio. cloreto de
, Amónia cloreto de potássio carbonato
• , de sódio, corantes para uso na indústria
mineral, creosoto para indústria. carbo"nato de magnésia. cloreto ' de zinco
• • cloreto de cálcio. esmaltes. .1joma-laca
'Preparada, glicerina para uso na In"zul da
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chlstria, hiposolfi!o
sódio. loduieàa . Termo ;o-663,866, de 30-9-1961
de amônio, idrosoltito,
• Irmãos Chimicatti
oase de óleo para correção' tle pintu-as,
Minas Gèrala
nitrato, óleos, potássio de sódio, potassio para uso na indústria,' secantes
-para tintas, sais de araénico ' usadas
na indústria, sulfatos, tintas, tintas a
álcool, vernizes ,a álcool
Tea..o n9 663.862, 'de 30-9-1964
Indlstrias Macedo Serra S .A.
Guanabara

Banno é Uva]
Sabonete BIG
Classe 48
Sabonetes
Tértao n° 663.864, de 30-9-1964
- Pernambuco Química S.A.
Pernambuco

PRORROGACÃO
Classe 36
Calçados
Té-mos na. 663.867 a 663.904, de
30-9-1964
Covema — Produtos Químicos
e Metais Ltda.
''.Guanabara

COVE
Indústria E3riiile-i-r-d

Nome Comercial
Têrmo n° 663.865, de 30-9-1964
Rale Eletrônica Ltda.
. Guanabara

Classe 8 .
Para distinguir: Acendedores elétricos.
alarmas elétricos, alto-falantes, naiperimetros, am plificadores para rádios
aparelhos de iluminação, aparelhos de
tekvisâo, aparelhos de ventilação para
edificios, aparelhos elétricos para banho. aparelhos - aleiro-dinâmicos, aparelho: para barbear, aparelhos para km.
talacões telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos pare
pasteurização de leite, aparelhos para
•torrar 'pão. aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins, boblnas elé.
tricas, caixas de derivação, campainhas
elétricas, comutadores, condensadores
elétricos, conectores, enceradeiras, estufas de aquecimento, estufas para coaservar alimentos, estufss para secar roupas, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros &étricas, cogões, fôrnos, .salvanômetros,
nivel de água, instrumeatos medidores
de energia elétrica, instrumentos telefônicos,interruptores, irradiadores, . lâmpadas, liquidificadores, manômetros, microfones, pkk-ups, pilhas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores, ralais.
relógios, reostatos, telefones, termostatos tomadas, transformadores. válvulas
oara rádio, válvclas para aparelhos de
televisão, ventiladoras e vottimetros
óleo

Classe 7
Máquinas e utensilios para serem usados exclusivamente na agricultura e
ticultura a saber: -arados, abridores
de sulcos. adubadeira.s, ' ancinhos mecânicos e empilhad'ores combinados,
arrancadores 'mecânicos para . agricultura, batedeiras para cereais. bombas
paat adubar, ceitadeiras, carpideiras
-se-lados para arroz, charruas para agricultura. - cultivadores, , debulhadores
destocadores, destntegradores, esmna
lures- para a agricultura, escarrificaao
res, enchovadeiras, facas para 'máquinas agrícolas, furadeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de. discos
ou dentes, máquinas batedeiras' para
-agricultura, máquinas _inseticidas. máquinas - vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra.
naquinas perfuradoras para a agricultura, máquinas de plantar, motochar.
aas. máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear, para sulfatar, de
torquir, 'de triturar, de esfarelar, terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para comer
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agricOias, tes
cortar árvores, para espalhar, para -capinar, máquinas combinadas para sea,ear e cultivar, de desbanar, para cismar. máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadoce.a mecânicos, raladorei mecânicos rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras; . semeadeiras, secadeiras,
secadores de tera, tosadores de grr
ma, tratores agrícolas, válvulas pal..;
máquinas agrícolas
Classe 9
Abafadores de som. ,acordeons, altos
arcos: de violino, assovIos, bandolins
banjos, baterias, birimbaus, bombordinos, bombos, boquilhas, caries, clarones.
concertinas, contra-baixos, cornetões.
cometas. cornetins, atacas, fagotes,
flautas, flautins, guitarras harmônicas
harpas, liras, órgãos, pandeiros, pianos pifanos, rabecão, saxofones, tambores tamborins lantaes, tímpanos, troa.
bones, trompas, violas, violoncelos e
violões
Classe 10
Para distinguir: Algodão, agulhas para
injeções, aparelhos dep ressão arterial.
aparelhos par massagens, • afastadores.
abre-bocas, abaixa-linguas, aparelhos
para surdez, abaixa-linguas, aparelhos
pare surdez, afastar lábios, gengivas.
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agulhas ara seringas, aarelhos elétrodentários, cirúrgicos e eletro ;cliagnósticos, bolsas ara água quente, bugiasi b,s.• .
tinis, bombas de borracha ara fins cirúrgicos e rotéticos, bandejas rospitalares, cánulos, conta gotas, celalômetros,
curetas, colheres cortantes, cintas abdominais, estiletes, espátulas, instrumentos
cirurgicos para operações, termômetros,
macas, meias elásticas protetores para
seios, pinças anatómicas, pincéis para
garganta, armários para fins hospitalares, camas, carrinhos para transportes
de doentes, mesas para clinica médica e
. hospitalar e serra para maguiototnia
Classe 12 • . •
Alfinetes, agulhai para máquinas de
costura, agulhai para tricot, agulhas .
para crochet, agulhas 13'ara bordar. botões, colchetes, dedais, fechos . corrediços, fivelas, grifas para enfeites de
vestidos, ilhoses, lantejoulas, missangas
e presilhas
Classe 13 '
Adereços de metais. preciosos, semipreciosos e suas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações, adôrnos de metais preciosos, semi-preciosos
,
e suas imitações, alianças, anéis, artigos de fantasia, de metais preciosos,
balagandans de metais preciosos, ou
semipreciosos, bandejas de metais preciosos, berloques de metal preciosos,
brincos de meai' precioso,. ou semiprecioso, bules de metais preciosos,
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos.
tontas de metais precloso,s, copos de
metais preciosos,- dedais de metais preciosos, diamantes lapidados„I No de ouro,
fio de prata, fivelas de metais preciosos, galreteiras e metais preciosos, jóias,
jóias falsas, lantejolas de metais preciosos, . medalras -de metais preciosos,
semi-preciosos e suas imitações palitos
decoro, pedras preciosos para jóia, pedras semi-preciosas para jóias, pérolas
e imitações de pérolas, pratos de metaisp reciosos, serviços de chã e de café
de metais preciosos, serviços de licor
de metal precioso, serviços de refrescos
de menti precioso, serviços de salada '
de frutas de meta) precioso, serviços de
sorvete de metal precioso; sopeiras de
metal precioso, taças de metais preciosos, talheres de metais preciosos, turibulos de metal, turmalinas lapidadas e
vasos de metais 'preciosos.
Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhado
em tôdas as formas e preparos, vidro
cristal para todos os fins,' vidro industrial com telas de metal ou composiabes especiais: ampolas,: aquários, assadeiras, almofarizes. bandejas, cubetas, cadinhos, cântaros. cálices, centro
de mesa, cápsulas copos; espelhos, escarradeiras. frascos, formas para doces,
fôrma para 4tirnos: fios de vdtro, garrafas; garrafões, graus, alobos, haste.
jarros, fardinciras. 1:roceiros, mamadeiras, mantegueiras, pratos, pires, portajóias. paliteiros, potes, pendentes, pedestais, saladeiras, serviços para refrescos saleiros, tubos, tigelas, travessas, vasos, vasilhames, vidro para *Idraças. vidro para relógios, varetas,
vidros para' conta"-gotas, vidro para ,
automóveis e para para-brisas e
sicaras
Classe 15
Para distinguir: Artefatos de cerâmica.
porcelana, faiança, louça vidrada para
uso caseiro e adorno para fins artísticos e industria s: e Instalações sanitárias, açucareiros, almotarizes, bules, bacias sanitárias, bandejas, ' biscoiteiras. '
botijas, bebedouroa para' aves, banheiras, bidets cafeteiras, canecas, compoteimas. confeite.ras, castiçais, centros de

.
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O. escolares, cartões em branco, eartudioa
ales" comedouros para aves, cadinhos, corações • par aexposição, projeto& mas, para acondicionamento,. vasos,
de cartolina, crapas planográficas, cafrio
e
colas
não
incluidos
a,
colas
caras,
lesearradeiras, filtros. luras, turbes, jar- mostruários de mercadorias diversas e em outras classes, para borracha, p tra dernos de lembrança, carretéis de pa(dineiras, lavatorlos, mantegueiras, mo- para propagandas. suportes artistiaos cortunses, para marcineiros, para sana. pelão,. envelopes, envólucros para c.baorinois, pires, pratos, potes, pa- para vitrines, estatuetas para adornos i miro& para vidros, pasta adesiva anel ratos de papel; encardenação de papel
• para fins artisticos, taboletas
liteiros, páratos de ornato, pinos, pias,
correias, pasta e pedras' para atlas ou papelão, etiquetas, 1,51bas Indicas
vasilhas e vasos
aravessair, terana& taças para café, tafô'has de celulose, guardanapos, livros
esmeril em pedra, em pó, em
• Classe 26
ças para chá, taças para refrescos, vaeis] pasta para. afiar, moer e desgastar, adão impressos, livros fiscais, livros de
Artefatos
de
madeira
em
geral:
Argolos, vasos sanitários, xicaras
contabilidade, mata-borrão, ornamento,
las, algudares, armações para balcões rebolos, adesivos para tacos, adesivos ,de papel transparente, pratos papeliClasse 16
para
ladrilhos
e
adesivos
para
azulelos
e para vitrines, artefatos • de madeira anéis. carretéis para tecelagem e guar- nhos, papéis de estanho e de alurainia
Cimento .
para caixas, tppume. bandejas. barris, nições de material plástico para %adia- papéis sem impressão, papéis em branco
Classe 17
para. impressão, papéis fantasia, 'menos
Artigos para escritório, almofadas para baldes,. batedores de carne, caixas, cal.
dústria geral de plástico
para forrar paredes, papel almaço com
carimbos, almofadas para tintas, abri- abes, caixotes, cavaletes, cunhas, cruClasse 29
ou sem pauta, papel crepon, papel de
dores de cartas, arquivos, borrachas, zetas, cubas, caçamba, colheres, cestos
Escovas, espanadoras, vassouras e
seda, papel impermeável, papel em boberços para mataborrào, borrachas para para pães, cepos para cosinha, cabos
vassourinhas
bina para impressão; papel encerado.
colas, brochas para desenhos, cofres, pari ferramentas, cantoneiras, engraClasse 30
exatanhas,
estojos,
canetas, canetas tinteiro, canetas para dados. estrados. a g
guarda-cruvas, bengalas e guarda-sol papel higiênico; papel impermeável,
para copiar, papel para desenhos, padesenho, cortadores de papel, carbonos, premedeiras, embalagens de madeira,
Classe 32
carimbos, carimbadores, cola para papel, escada, formas, gaiolas, guarnições
pel para embrulho impermeabilizado
Uma. revista . impressa
coladores, compassos, cestos para cor- para porta-blocos, guarnições para corpapel para encadernar, papel pata es•, Classe 34
respondência. desenhadores, duplicado- tinas, guarnieões de madeiras para Tapetes, cortinas e panos para 128801.- crever, papel para imprimir, papel pares, datadores, estojos . para desenhos, utensillos dom4sticos, grfos, malas de lhos e paredes. Linóleos, oleados e rafina para embrulhos, papel celofane,
estojos para canetas, estojos com minas, madeira, palitos, pratos pipas, pinos, encerados, inclusive
para instalações papel celulose, papel de linho, ' papel
esquadros, estojos para lápis, espetos, puxadores, prendedores de roupas, peabsorvente, papel para embrulhar tahospitalares
'
estiletes para papéis, furadores, fitas destais monogramas, palitos.. pastilhas.
baco, papelão, recipientes de papel, roClasse
35
para máquinas de escrever., grafites garfinhos e colheres para sorvetes. Paletas de papel, rótulos de papel, rolas
peles
preparadas
ou
não,
capara lapiseiras, goma arábica, grampea- litos para dentes, taboas de passar rou- Couros e
de papel transparente sacos de papel
dores; lápis em geral, lapiseiras, ma- pas, taboas de carne, tonéia torneiras, murças, couros, vatjuetas, pelicas e ar- serpentinas, tubos, postais de cartão
quinas para apontar lápis, minas para tambores, tampas, suportes de madeira, tefatos dos mesmos: . Almofadas de cou.
e tubetes de papel
•
ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
grafites, minas para penas, máquinas de
rodinha, rolos, rosários e vasos
•
Classe 40
chicotes
de
couro,
carneiras,
capas
para
escrever, máquinas de calcular, maquiálbuns e para livros, embalagens de Móveis em geral de metal, vidro, de
Classe 27
nas de sanar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carim- cestos, cabos para uteasilos, cestos .couro, estojos guarnições de couro para aço, madeira, estofados ou não, Inclubos, porta-lápis, porta-canetas, porta- Artefatos de palha ou fibra: Cestas. automóveis, guarnições para porta-blo- sive móveis ara escritórios: Armários,
cartas, prensas, prendedores de papéis, para costura e para pão, caixas de acon- cos, malas, maletas,. porta-notas, porta- armários para banheiro e para roupas
percevejos para papéis, perfuradores. dicionamentos e para enfeites, embor. chaves, porta-níqueis, pastas, pulseiras usadas, a1mo 4adas, acolchoados , para
réguas, raspadeiras de borrões, stencils más, estojos, guarnições para utensílios, :de couro, rédeas, selins, saCos para via- moveis, bancos; balcões, banquetas, •
para tnimeógtafos. tintas e tinteiros malas, peneiras, redes, rédeas, suportes gem, sacolas, saltos, solas e solados, bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, caminhos para chá e café
tirantes para arreios e valises
para Nitros, sacolas, sacos, telas para
Classe 18
conjuntos para dormitórios, conjuntos
-•
Classe 36
•
assentos de madeiras .
Para distinguir: Armas e munições de
Para distinguir': Artigos de vestuários para sala de jantar e sala de visitas,
Classe 28
.
guerra e caça: Carabinas, espingardas.
ti roupas feitas em geral: Agasa:hos conjuntos para terraços, jardim e
pistolas. revolver, chumbo para caça, Para distinguir: Artefatos de lnaterial aventais, alparcatas, anáguas. t.iusas. conjuntos de armários e gabinetes praia,
para
cartuchos, balas espoletas; pólvora, ex- olástico e de -nadam: Recipientes fabri- notas, botinas, blusões, boinas. baba. copa e casinha, camas,
cadeiras
plosivos. canhões. Fogos de artifícios cados de material plástico, revestimen- douros. bonés, capacetes. cartolas. cara giratórias, cadeiras decabides,
balanço, caixa
Classe 19
tos . confeccioáados' de substanCial• ani- onças, casação, coletes, capas, chalea de rádios, colchões, colchões de molaa
Para distinguir: Aves e ovos em gersl. mais e vegetais: Argolas, açucareiros
cachecals, calçados, chapéus, cintos. dispensas, 'divisões, divans, discotecas,
Inclusive do bScho da seda, animais armações para óculos, bules. bandeias tiaras,
combinações. carpinhos. calças de madeira, espreguiçadeiras, escrivanivivos, bovinos, cavalar, caprinos, pl. bases para telefones. baldes, bacias. not. de senhoras
e de crianças, calções. cal- nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
náceos, ovinos e suinos
sas, caixas, carte,ras, chapas. cabal ças. camisas, camisolas, camisetas. mesinhas, mesinhas para rádio' e
televipara ferramentas e utensilios cruzetas tecas, ceroulas, . colarinhos, cueiros.
Classe 20,
caixas para acondirkonamentc de ali. alas, casacos, chin'elos, domineis. achar- são, tnesiahas para televisa°, molduras
para quadros, porta-retratos. poltronas,
Ancoras, bóias, cintos de natação. pa- mentos, caixas de material aiastico pare
,es. fantasias, fardas para militares, co- p
?aquedas e salva-vidas
baterias. criadores, copos. canecas, co. ,egiais. fraldas, galoclms. gravatas, gor. oltronas-camas, prateleiras. porta-chaClasse 22
!heras. conchas. cestas para pão moi s.r jogos de !ingeri& Jaquetas. lacmas péus, sofás, sofás-camas, travesseiros C
.
vitrines
Linhas para bordado, costuras, crochê abas, capas para álbuns e para `ivros luvas, ligas, lenços. mantéis. meias.
Classe 41
e tricô
cálice& cestos.. castiçais Para velas.. amitis, mantas, mandrião, manilhas, paAzeite, azeitonas, leite condensado, sal
Classe 23
caixas, para guarda de obistos.
letós, palas. penhoar, pulover, palermas.
e sardinhas.
Para distinguir: Tecidos em s ieral, te. ;hos, codores para chá, descanso para pragas, ponches. polainas.asaamas. puClasse 42
daos para confecções em geral. Para pratos. copos e copinhos ae plásticr nhos. perneiras, • duirdonos, regalos.
tapeçarias e _para artigos de cama e paar sorvetes. caixinhas de plastica robe de chambre. roupa°, sol/selados Para distinguir: Aguardente, aguardas.
composta, anis, aperitivos, biter,
mesa: Algodío, alpaca, cânhamo, cetim para sorvetes. colherinhas, pas.nhas suspensórios, saldas de banho, sandálias. te
Queiras, brandi, cervejas, conhaque,
carga, casemiras. fazendas e tec.dos de iarfinhos de plástico para sorvetes, bar- surteres, shorts. sungas.stolas ou slacks
para bebidas alcoólicas, feras.
lã em peças, luta. jersey, linho ..sylon atinhas de plástico para sorvetes discos tater, toucas. turbantes. ternos, uni. essências
tes, gin, genebra, kirsh, fumei, liceires,
paco-paco, percaline, rami, rayon. seda embalagens de material plásr ao. 'caibaformes e vestidos
pipettnint, 'ponche, rum, vinhos, ver.
a sorve•
natural, tecidos plásticos. tecidos • im• sgens de material plástico par
Classe 37
a molada vadia], uísque
pernseabilizantes e tecidos de pano couro tes. estolas para Meios, espumas de Roupas brancas, para cama e ?pena:
Classe 13
'Mon, esteiras. enfeites vara autcanta Acolchoadas para camas, colchas. coe vestidos'
veia, massas anti-ruidos. •sconcores de bertores, esfregões, fronhas, guardana. Aguas gasosas, enlacrais e artific-ais,
Classe 24
Nanares; atacadores para aspar-alhos, pratos. funis. formas pára doces, fitas aos, jogos bordados. jogos de toalhas caldo de cana, bebidas efervercentea,
bandeiras, bordados, braçadeiras e bor- isolantes, filmes, fios de ceru'ose, fechos lençois, mantas para camas, panos para sem álcool, garapa, gasosa,' laranjada.
las, capas para móveis e pianos. cara- para bolsas, tacas, guarnições, guarni; casinha e panos de pratos. toalhas de limonada engarrafada, refrescos, de abas*
puças para cavalos, cordões, dahrun.s, ;15es para chupetas e mamadeiras. guar rosto, e banho. toalhas de mesa, toa- cai, groselha.. tamarindo, cajn, laranja,
maracujá
fitas, forros, franjas, filtros para Ór- [lições para porta-blocos, auarnições lhas para Imitar, toalhas para chá e
Classe 44
gão, mochilas, mosquiteiros, wenn& para liquidihcadores e para batedeiras rafe, toalhas para banquetas. guarni.
Fumos, .c.icTarral e charutos
onibreiras, enchimentos para rouaasi de frutas e legumes. guarnições de ma.
Classe 45
panos para enfeites de móveis, alia fa- terial plástico para utensiLcs e objetos ções para cama e mesa toalliinhar
Classe 38 • Para distinguir: Plantas, sementes é
zendo parte dos mesmas, passamares, guarnições para bolsas, garfos galerias
Aros para girardMiapos de papel
para a agricultura, a bortirultura
pavios, red.& casas e sacas
sara cortinas, jarros, laminadas piás aglutinados, álbuns. (em branco), álbuns mudas
e a flararaltura. Fiares naturais
Classe 25
ticos, lancheiras. cnantagueiras,
Classe 46
Para distingue: Arvores de natal. bi arida& prendedores de rou pas, Durado. para retratos e autógrafos, balas :exbe leis. bolas para enfeites de arvores me para moveis, pires, reá,' ss palitei. ceto para brinquedos) • blocos para Para distinguir: Amido, alvejante, anil,
de natal, cartas . geog ra fieis& cartões roa pás . de cosinha. pedras yaes arti- corsspondência blbcos para cálculos água lavadeira, água sanitária, cêra pa.
b'ocos para anotações. bobinas brechu• ra soalhos, detergentes, esponjas de aço,
postais. cartazes. displays. estatuetas gios. protetores para docarrentas
estárnpas, gravuras, trutas de vidro, li sadores de água para uso doméstico ras não Uri/ai-essas, cadernos de escre- fósforos, .11xivia, lixas lã de aço, poma.,
gura sde ornatos. festões, fisrogéatias aorta-copos, porta-niquels. porta..rotas ver; caias para docu.nentos, carteiras dat. para calcados, palha de aço. pra.
frutas de louça, figuras para enfeitar norta-dwumentos . placas. rebites ['Mi- caixas ,papelao cadernetas. cader- parados para polir e limpar madeiras,
bolos de aniversarias, batizados, casa, lhas recipientes, suportes. si:acates pau nos, Cli,f.7. S ,•d èartão, caixas para, pas vidros .metais e' objétos, panos para ao.
mentos' .e outras g'ualsgsvzt comemora guardanapos. saleiros, Jubas, tigelas pelaria, cartões dé visitas, cartões eo. lir e para limpeza, panos de esinerll •
. ções. gravuras. imagens • letreiros: ma- tubos para ampolas. tubos' . pira serin- inercia ; s• earfa:rs ‘ndices, conferi car- material - abrasivo empr egado'ii,á /Impem
tolina, cadernos de papel znelimetradn za de metais e objétos,, sabões em gea
swduids rilauto-fe$ obras artistica& obras gas. travessas. tiros de material piás.
e' ern branca parai d'esenho, cadernos ral, aabeles em pó,, en3 liquido, em 114sk
vasilhade pintura. paineis e cartazes . para. de- tico, aacoiasa sacos,. taqpinliNS,

•
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amere

cos, sapon teos4 velas

st

velas

a base dez de pesca, redes paia jogos, rodas

de esterina
Classe 43
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos, água de colónia, água de toucader. água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
'para barba, loções e tônicos para os.
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, "batons", cOsméticos, fixadores,
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para, limpeza da
pele e "maquillage". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, 05 de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios ètn pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume: escOvas para dentes, cabelos, unhas,
e cílios: dum de louro, saquinho pariu-.
pado, preparados em pó, pasta, lioui. 4o e tijolos para o tratamento dasunhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cutícula; glicerina perfumada para os
.cabelos e 'preparados para descolorir
'unhas, cílios e pintas ou sinais artifi. ciais, óleos para a pele
•
Classe 17
Combustivels, lubrificantes, substancias
• produtos destinados à iluminação e
ao aquecimento: Álcool motor. carvão
'a gás. hidrocarboretos, gás metano, buten° e . propano. .gás engarrafado. gás
'liquefeitos, gasolina, graxas. lubrificantes, óleos destinados à iluminação e ao
aquecimento
•Classe 49
•
• logos. brinquedos, artigos desportivos e
passatempos, a saber: álbuns para ria
• cortar e armar, aviões, automóveis, aros
argolas, bercinhos. bonecas, bonecos.
baralhos de cartas, bolas, para todos os
esportes.
••
_ brinquedos em forma de ani
mais, balões de brinquedo, bilhares.
• brinqcedos mecanicos. brinquedos em
forma de instrumentos musicais. brinquedos em forma de armar. brinquedo.,
em forma de ferramentas. brinquedos em
forma de máquinas, brinquedos de corda
e brino u edos de borracha com ou sem
assoado, carrinhos, carrocinhas, cami.. nhões, cartas de jogar, chocalhos. ca .
peleiras para esportes. cartões para len()
.casinhas de brinquedo, casinhas de ar.
mar, cadeiras de • brinquedo, carteiras e
• • envelopes com fôlhas para recortar e
armar, calçados para .bonecos, cordas
para pular, clavinas para tiro ao alvo
copos de dados, caixinhas de músiaa
dados; dardos, discos, domiálós, espingardas de brinquedo, espingardas de
vento, estaquinhas para jogar, enigmas,
engenhos e guerra de brinquedo,

ferrlr

nhos de engomar, ferramentas para crianças,' figuras de aves e animais, figuras para gigo de xadrez, fogões e
fogõesinhos . de brincicedo, logos de ft:ganchos para pesca, guizos para criar>
ças. halteres, iôiós, iscas artificiais para
pesca, logos de damas, logos de dozuni& jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para box. , para esgrimas,
• para jogador de pala, para jogador de
-sóco, -máscaras carnava/escaa, mesas de
bilhar, de campista. de roleta, de •ridrez, mobilias de brinquedo, miniaturas
de máquinas, miniaturas de, utensílios
domésticos. patins, 'patinetes. piões, petecas, peças de jogos de clamai, plan
quetai para ginásticas. peçaaa de lone4
de dominó e xadrez, pelotas. pianos e
• _ outros hastrunientoi 'musicais de brin:
' de,atirar flexas. pagae quedas,' pistolas
gaios de papel. panelinhas, quebra-ca. beca em ofrma de armar, raquetes, re..

ae roleta; revólver de brinquedo, solda.
diabas de chumbo, taboleiros para jogos, tacos de bilhar, tambores para crianças, tam.burécs, tamboretes, tenis de
mesa, tens e vias férreas para brinquedos, varas para pesca, varas paca
soltar. vagonetea e zepelins
Classe 50
Para distinguir: firipressos em geral,
anúncios impressos, ações, apólices, bilhetes. bilhetes de sorteio, cheques, cartões comerciais e de visitas, duplicatas
debentures, envelopes, fatcras, folhinhas
letras de câmbio, notas fiscais, notas
promissórias, -papeis de correspondncia,
passagens, publicidade e propaganda em
geral, recibos
Termo n.° 663.905, da 30-9-64
Autemobilisara Ltda.
Guanabara

UNIÃO
AUTOMOBILISTA
U.DA.
NOille

Termo n.9 663.910; de 30-9-64
Dialito' Peças e Acessórios Laáa:
'
Guanabara

DIA UT°
•INDUSTRIA BRASILEIRA
•

Termo n.° 663.911, de 30-9-64
Serviços de Pesquisa e Divulgação
Sócio-Econômica Ltda.Guanabara

SPED

A 5 ACAMILLO MOURÃO
IMPORTADORA LTDA.
Nome comercial •
Témio n.° .663.907, de 30-9-64
Ruael . S. A. — Piscinas e Saunas

Casse 32
Artigos "da classe

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 16 .
Artigos da classe
1 Termo n.° 663.908, de 30-9-64
Tipografia Terezinha Ltda
_ Guanabara

S

I

NDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 4
Artigos da classe

Tertno n.° 663.913, de 30-9-61
Tonas Zyngier
Pilho Ltda.
Guanabara

/MIEIS TIVOLI
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 10
-Artigos da classe
Termo n.° 663.914. de 30-9-64
Taveira C, Filho
Guanabara

HOTEL
ESTORIL -

WEIIRS
Classes: 9, 32 e 33
Ttulo de -estabeleaimento
Termo n.° 663.916, 'de 30-9-64
Serraria Conceição Ltda.
• Guanabara

SERRARIA
CONCEIÇÃO

MAid
neeSTRIA BRASILÉIA
lassjpe
Artiegos
cl asse

Termo n.° 663.918, de 30-9-64
Companhia Aços E.spesiais Itabira
(Acesita)
•
Guanabara

PRORROGA.40

Classes: 5, 6, 7, 11, 16 21 e 33
Insígnia
•
Termos ns.• 663.919 a663.923, de
30-9-64
• •
Companhia Aços Especiais Itabira
(Acesita)
Guanabara

PRORROQACÃO

CE 1T

INDUSTRIA BRASILEIRA

•
Classe 5 •
Aço em bruto: aço preparado. aço
doce. aço para tipos, aço fundido aço
parcialniante trabalhado. aço- pálio aço
refinado bronze. bronze em bruto ou

parcialmente trabalhado, bronze • de
manganes. bronze em 'pó bronze em

CASA CARLOS

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Tanino n.° 663.909, de 30-9-64
Malharia Majú Ltda.
Guanabara' •

Classes: 33 e 41
,Titulo de estabelecimento

barra em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento meClasse 33
tálico. cobalto, bruto ou parcialmente
- nulo de estabelecimento
trabalhado couraças, estanho bruto ou
parcialmente
trabalhado, ferro-em bruto
Termo n.° -663.915, de 30-9-64
Casa Carlos Wehrs Pianos e Músicas brato ou 'parcialmente trabalhado ferro
eus barra, ferro manganês. ferro velho,
S.A.
gusa co' bruto bu parcialmente trabalhado. gusa temperado.' gasa maleável,
laminas de metal. lata em fôlha, latão
em fédha, latão em chapas:. latão em

TERUINHA
Classe 38
• Artigos da classe

PENSÃO ,
ORIENTAL

Termo n.q 63.6912, de 30-9.64
Importadora Sião S.' A.
Guanabara

Guanabara

RURAL

Termo n.t 663.917, de 30-9-61
Pensão Driental Ltda.
• • Guanabara

mDÚSTRIA BRASILEIR

comercial

Termo ti 663.906. di 30-9-64
Casa Camilo Mourão Importadora
Ltda.
•
Guanabara

Classe 21
Artigos da casse

Fevereiro de 1965

.

Classes: 4 e 33
estabelecimento

Titulo de

vergalhões. , metálica, limalhas,
magnésio, manganês. Metais não traba-

lhados ou . parcialtnente 4 trabalhado, metais em massa, metais estampados,
metais para solda, niquel, ouro, ziaco
corrugado e zinco liso em %lhas
Classe 6:
Para distinguir: Abanadores de -cereais..
máciainas para indústria de tecidos.
acendedores para máquinas de explosão,
máquinas de -acionaniento de bombas.
máquinas para adegas, máquinas para
Indústria cie Couros ei cortitmes, aduelas, máquinas para afiar ferramentas. •
:máquinas agitadoras,'" bombas dágua.
máquinas de ajustar, 'alargadores, alavancas, rolOs compressores,. batedores
de automáticos de . al godão, obmbas
•dráulicasa centrifu gais rotativas de deslocamento e ' a nistad.'máquinas Para
descaroçar. pisadores de algodão. má,
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quinas trituradoras, purificadoras, trans- cretes, chaves para porcas, distintivos,
formadoras, elevadoras, para serrar dobradiças. desca.nço para talheres, praamassadeiras, descascadoras, distribui- tos e copos, enxadas, esferas, engates,
doras. misturadoras, limadoras para enfeita ah. metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
aplainar, para torcer, bateddras,
quinas para cortar e serrar, para arque- expandidos para tubos,, estruturas metáar, ara arrolhar, descascadoras. cata- licas, escarradeiras, espremedores, espia
doras, .bruni •doras, , erturadoras, máqui- madeiras, formões, foices, carro para
nas ara tecelagem, para burilar, para cortar capim. frerolhos, facas. facões
branquear, separadoras, secadoras, de fechaduras, fruteiras. funis, fôrmas para
costura, de bordar, batedeiras, benefi- doces, bolos. empadas e pudins, flarign
pressores, debulhadores, desnatadeiras. :rçala, furadores, ferramentas cortante.
ciadoras, torradores de cereais, com. ou perfurantes para marceneiros, fachos
moinhos, desintegradoras, separadores, de metal, ferrad'uras, forminhas, fitas.
entalhadeiras, perfuradoras, expremeda. de aço, ganchos, guarnições .de metal.
ma para filtrar, de 4rezar retificadoras, garfos, ganchos para quadros, grampos
prensas para algodão, alimentadores para emendas de-) correias, grades para
clarificantes, máquinas para construção Fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
de estradas, máquinas • de traçar, pren- gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joe1 lhos, jarros, limas lâminas hcoreiros
sas para alisar, alternadores. etc.
Latas, luvas, linguetas, leiteiras, machaClasse 7
dinhas,, melas para, portas,. martelos
usaMáquinas e utensílios para serem .
marretas, matrizes, marmitas, mak,anetas
4os exclusivamente na agricultura e mossas, machetes, mantegueiras malhos
horticultura a saber: arados: abridores navalhas,, nipes, pcas, pás, picaretas
de • sulcos, • adubadeiras, ancinhos me- pregos, ponteiros, parafusos porcas
eilnicos e empilhad'ores combinados. pratos, porta-gelo, poseiras. ,porta-pão.
arrancadores mecanicos para agricul. porta-jóias, paliteiros, panelas puxadotura. batedeiras para cereais, bomisat res, placas. pregadores, porta-esponjaa
paar adubar. ceitadeiras, carpideiras peneiras, pinos, plainas perfuradeiraa
ceifados para arroz, charruas para liga' pires pinças, panelões, porta-copos e
cultura. cultivadores, debulhadores garrafas.. passadores de roupa, presidestocadores, desentegradores, esmaga- lhas, rasteias,, roldanas, ralos,, regadores
&nes para a agricuhura„ escarrificanores. enchovadeiras„ facas para cáqui rebites, 'reduções, recipientes de metal,
nas agricolas. furadeiras, . gadanhas, rodízios, roscas de aço inoxidável, regarras para arado. grades. de discos gistros de aço inoxidável , registros,
ou dentes, máquinas batedeiras para serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarraagricultura, maquinas inseticidas, má- lhas, torquezes, trilhos tubos sialsidaquinas vaporizadoraá, máquinas de ções, ampões, travadeiras telas. de
mungir. máquinas niveladoras de •terra. arame, trincos, taças, travessas, tesouras
máquinas perfuradoras para a 'agricul- trancas, tramelas, ' talheres talhadeiras
tura. máquinas 'de plantar, alombar - tampas para panelas e caldeirões, terroas, máquinas regadeiras, máquinas de rinas, tachas, trans de 'casinha, torra-roçar, de semear, para sulfatar, de deiras, mantas. vasos, vasilhames vertosq uia de triturar, de esfarelai terra. gas. mandril de expansão, freza de
para Irrigação. para matar tannigas e frezar, guia de freza de chanfrar,
outros Insetos, para burrifar e pulveri- ventosas, maletas, baus para sacos de
zar desintetantes. P ara adubas. Para viagem, para pastas, balmazes, cantos
agitar e espalhar palha. para comer para estojos, colchetes para malas, craaçodo, para colher , cereais, máquinas vos. enfeites, fecho para ,pastas e para
amassadoras vara fins agrieolas, de malas. passadores de correias, ponteicortar árvores. para 'espalhar, para . ca- ras, prendedores de papel, suportes.
pinar, máquinas combinadas para setorniquetes e tubos de expansão
mear e cultivar, de desbanar, para enClasse 21
gana. máquinas toscadoras. ordenadores mecânicos. raiadores onecarlicos. ro- Para distinguir: Veiculas e suas partes
los' compressores para a agricultura integrantes: Aros Para bibicletas, autosacha cidras, sen,eadelras, se.cadeiras móveis, auto-caminhões, aviões, amoraecadores de testa toaadores de . gra- tecedores, alavancas de câmbio, braços.
asa, tratores agricolas. • válvialas para breques, braços para veiculas, bicicletasa carrintos de ruão e carretas, camimáquinas agricolas
nhonetes„ carros ambulantes, caminhões
Classe 11
carros, tratores, caiaos-berças. carros.
Para distinguir ferragens e çarrantentasi tanques, carros-irrigadores, carros, carAlicates, alavancas, arruelas, arrebites. roças, carocerias, chassis, chapas cia
argolas, aldraves, armações de metal carrinhos para máquinas de escrever
abridores de latas, arame, apareiros de freios, fronteiras para veizulos. guidão
•chá e cate, assadeiras, açucareiros, a pa- corrediços. para veiculas. direção dalirelhos para lavatórios, arandelas. ares- calares para veículos, cebos de veículos
-tas, aros, ahnoladrises, amoladora. tngates para carros, eixos de direção,
.aniaaasores de ferramentas, alças para aadeiras, éstribos, escadas rolantes, eleancinhos, brocas. bigornas. • baixelas vadores para passageiros e 'ara cria a.
bandeias, bacias, mombonieres baldes locomotivas, lanehaaaniotociclos, molas.
borboletas. baterias, bases de metal bra.
motocargaa, moto furgões
çadeiras. bules, bisagra. buchas, bainha motocicletas,
manivelas, navios, ônibus. para-choques
para cass baterias de casinha. colhe para-lamas, para-brisas, peda,a, tumidas,
.res de pedreiros, cadeados coarentes ca- rodas para bicicletas. raios -para bicicle.
bides, chaves de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal para tas, reboques, radiadores para veículos.
portões, colunas, canos, chaves de ten- rodas para veículos, selins, tricicles.
da, chaves inglesas, cabeções, canecas. cantes para veiculas vagões. velocipe
copos. cachepots centro de mesa. co- „les, varetas de controle do afogador e
queteleams, caixas vara' condimento de acelerador, tróleis. troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
alimentos. cadeados caldeirões, caçaria
las, chaleiras cafeteiras conchas coaClasse 29
dores. cuscuseiros. cabides de metal,
Escovas, esanadorea vassouras e
cabos, caixas de ferro, cgruzatas curvas
vassourinhas
• cantoneiras, chaveiros,' canivetes, chaClasse 30
verias. cremones. cadiaros crivos, ahan.
fradores, cassinetes cabos, chaves cha- Guaada-ahavas, bengalas e guarda-eol
ves para porcas. circulares chaves forClasse 32
, quimétrka, correntes • para chaves, calUma revista impressa
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Tércno 11,13 663.924. de 30-9-64
Carlos Augusto Verlangian
Paraná
armais azarais° easa

Tênno n.9 663.931, de 30-9-64
Prorogação)
A.. J. Renner S. A. — ludústrns de
•
Vestuário
Rio Grande do Sul
rORROGACÃO4

ENNER\

__n

Classe 41
Sorvetes
Termo ri.' 665.925, de 30-9-64 .
Algonorte — Participações Ltda.., .
Paraná

..;
atroai: S. A.
~voa.
00
cot ellco vol.wat

\41/

n0 n1/4 s

:ALGONORIE,

0001104a.ttell
mmioralb aa•11.11011

Classe 50
Bilhetes de loteria, cartazes impressos,
literais de propaganda, cheques, alienes,
cartões tennosplásacos de identidade,
etiquetas impressas, faturas, folhinhas,
impressas, notas promissórias, recibos e
rótulos

Classe 36
Para distinguir: Artfusr de vestuário*
e roupas feitas em -geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas,' anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, bahaa
douras, bonés, capacetes, cartolas, cara.,
luças. casação, coletes, "capas, dial"
:achacais, calçados. chapéus. cintos,
• Têrmo n.9 663.926, de 30-9-64
Silosnorte S. A. Emprêaa de Armazens cintas. combinações, carpinhos. • calças.
de senhoras e de crieacas, calções. cal.
Gerais
ças, camisas, camisolas, camisetas.
Paraná
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros,
saias, casacos, chinelos., dominós, achara
atacas. ceroulas,. colarinhos. cueiro',
saias, casacos, chinelos, duminós, achara
pes. fantasias. fardas para militares, coè
Classe 33
leglais. fraldas, galochas, gravatas, gorTitulO
ros. fogos de lingerie. Ja quetas, 'agua,
luvas, ligas. lenços, marstals, meias.
Termo n.°' 663.927, .de -30-9-64
maios, mantas, mandrião. , manilhas, paia
Eximport — Industrial e Agrícola Ex- letais. palas. penboar. pulavas. pelerinaa.
portadora è Importadora Ltda.
peugas, ponches, polainas. Pi jamas. Pur
ahos, perneiras, guimonos, regalos,
Rio Grande do Sul
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saidas de banho, sandálias,
Eximport Industrial e
sue-teres, shorts, sungas. atolas ou alada,,
talar, toucas, turbantes, terces, •tieg,
Agricola Exportadora e
formes e vestidas
.

SILOSNORTE

Importadora Lida:

Têrcno n. 9 663.932. de 30-9-64
(Prorrogação)
A. J. Remiu S. A. — Indústria do
Noine comercial
Vestuário
Tênno ri.9 663.928, de 30-9-64
Rio Grande do Sul
Indústria de Madeiras Vera Cruz Ltda.
Paraná
•

Indústria de
Madeira-s.-1

PRORROGAÇÃO

Vem Grã'.
Classes: 4. -e 33
- Titulo
Tênno n. 9 663.929, de 30-9-64
Antenapar Lirnitada
C.ocaércio
Indústria
Paraná

ANTENAPAR
Classe 8
Titulo
Termo n.° 663.930, dc 30-9-64
Loja Angelina Ltda,
Paraná

_

LOW

Angelina

Cassas: 12, 23 e .56

Titulo

Classe 37
Cobertores

nat110 n.° 663.933. de 30-9-64
(Prorrogação)
'Fizer Litnited
Inglaterra
-

PRORROGACAO

TIZE
Classe 43:
Bebidas; gasosas não alcoólicas • ido

DIARIO OFICIAL . (Seção III)

884 Terça-feira 9
Termo n.9 663.934, de 30-9-64
'Talentão El. A. — Indústria de Rádios
e 'Televisão
. Rio Grande do Sul
•

•

Termo n.• 663.940, de 30-9-64
Associação Brasileira de Relações
Públicas
Guanabara

_ .
ransiunar

Tèrmo 1. 663.945, de 30-9-1964
- Pauto Garage Pina Ltda.
Guanabara

BRASIL EXPORTA
PARA O MUNDO

Indústria Brasileira'

Classe 32 Albuns, almanaques, anuários, boletins,
catálogos, jornais, livros, peças teatrais
e cinematográficas, programas de rádio
Classe 32
e telavisão, publicações, revistas
Almanaques, anurios, albuns impres.,
Nos, boletins, catálagos, edições impres.
Termo n.° 663.941, - de 30-9-64
sas. folhetos, jornais, livros impressos,
Associação Brasileira de Relações
publicações impressas, programas radioPúblicas
-•
fónicos e rádio-televisionados, pezeaGuanabara
teatrais e cinemtográficas, programas
circenses e revistas .
a
MOSTRA BRASILEIRA
2_ nano n.9 66s .935, de 30-9-64
Editora Brasileira de Livros e Revistas
DE EXPORTAÇÃO
•
"Edibrás" Ltda.
Guanabara .
Classe 32
'ara distinguir: Almanaques, anuários,
lbuns impressos, boletins, catálogos,
•:clições impressas. Rabelos, jornais, II.
vros impressos, publicações impressas,
orgãos de publicidade, programas radiofônicos e rádio-televisionados, peças
circenses
revistas
Classe 33
Para assinalar um certame com expo-'
Termo na 663.942. de 30-9-64
alça° de iguarias da culinária brasileira
Associação Brasileira • de Relações
Públicas
Termo n.° 663.936, de 30-9-64
Guanabara_
Editora Brasileira de Livros e Revistas
"Edibrás" Ltda.
Guanabara

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DA COZINHA

-

•

FESTIVAL DA
COZINHA
BRASILEIRA

•

Titulo de estabelecimento
Tarmo n.9 663.938, de 30-9-64
Agroplan — Agricultura Planificada
Ltda.
São Paulo

AGROPLAN

Classe 32
Uma revista e outros maíçulos publicitários. sabre agricultura planificada
Termo n.° 663.939, de 30-9-64
Associação Brasileira de Relações
Públicas •
Guanabara
—

O QUE O BRASIL

,EXPORTA
Classe 32
Almanaques, anuários. álbuns impres.
aos, cartazes, catálogds, ,ornais nac o
tas, revista. Propaganda em rádio
televisão, tornais, programas radigfaini
cos. peças teatrais e c.nematográlicas
lbeir • esti ungeiros. publicações impres* revistas impressas

Têrmo n9 663.946, de 30-9-1964
Plumex Aparelhos Domésticos Ltda.
Guanabara

(j)

Indústria Brasileira'
Classe 8
Aparelho para limpesa de vidros e
superfícies

t a m o.' o - comércio
'de automóveis limitada

durosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage", depilatórios, deso.
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e-para os lábios, sabão e creme
para 'barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifridos em pó,
pasta Ou líquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfu..
me; escôvas para dentes, cabelos, unhas,
e cílios; dum de louro, saquinho pariu
mado, preparados em pó, pasta.
do e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cutícula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintà ou sinais artifi.
ciais, óleos para a pele
Termo n9 663.949, de 30-9-1964 •
Américo José da Silva
Guanabara

HEI] ff É- LÉNE)
hermó do Américo,'

Termo n° 663.947, de 30-9-1964
Companhia Brasileira de Perícias
e Vistorias
Guanabara
Tioat
1Isa•

camada'
ise~
' ot cabelo)

FEIRA BRASILEIRA
DE EXPORTAÇÃO

Classe 32
Para distinguir: Revistas, jornais, anuá
rios, almanaques, livros, állaws, bole
Classe 33
Para assinalar um certame com exposi- tias, catálogos, peças radiofônicas, teação de iguarias da cu'inária brasileira trais e cinematográficas. programas de
rádio e de televisão• Termo n.9 663.937, de 30-9-64
Termo n.° 663:943, dP 30-9-64
Frigorifico Grajaa Ltda.
Tamoio — Ceenércio de AutoMóveis.
Guanabara
Ltda.
São Paulo

•
Frigor!
mo raie*

Classe 47
óleos

Fevereiro de 1965

,HENPÉ•LÉMI
Classe 48
Preparado para tingir e alisar cabelos

Nome Comercial
Termo no 663.948. de 30-9-1961
Américo José da Silva
Guanabara

Super concentrado

Têrmo no 663.950, de 30-9-1961
Américo joJsjéj jda Silva
Guanabara

E
Indústria Brasileira

Classe 48
•
Para distinguir: Perfumes; essências, ex.
tratos, água de colónia, água de toucaNome comercial
dor, água de beleza. água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
Termo n.9 663.944, de 30-9-64
para barba, loções e tônicos para os
Tamoio — Comércio de Automóveis
cabelos e para a pele, brilhantina, .banLtda.
dolina, "batons", cosméticos, fixadores,
Sào Paute
de penteados, petróleos, óleos para os
•
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage" depilatórios rl-Indústria Brasileira
clorantes, vinagre aromático, pó de ano*
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e- sobrancelhas., preparados para'
embelezar cílios e olhos, carmim para
Classe 48
o rosto e para os lábios. sabão e creme
Para distinguir: Perfumes, essências, ex. para barbear, sabão liquido perfumado
trátos, água de colônia, água de touca- ou não, sabonetes. dentifrícios em pó,
Indústria Brasileira
dor. água de beleza, água de quina, pasta ou liquido: sais perfumadós para
água de rosas, água de alfazema, água banhos. pentes, vaporizadores de perfupara barba, loções e tônicos para os me. escóvas para dentes, j cabelos, unhas.
cabelos e para a pele, brilhantina. ban- e cilios; dum de louro. santinho perfuClasse 21
dolina, "batons", cosméticos, fixadores, :nado, preparados em pó. pasta. liquiVeículos e suas partes integrantes, ex- de penteados, petróleos, óleos para os do e tijolos para o tratamento das unhas
ceto máquinas e motores
cabelos, creme evanescente, cremes gor- dissolventes e vernizes, "removedores da
I cuticula: glicerina perfumada nara os
ck,belos e nreparaclos nisra descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais artifi. PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 1,00
ciais., óleos para a pele
-

