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EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Rio,

23 ele julho de 1964
EXIGÊNCIAS

N.° 118.124 - Manfredo Ru ,o
- Preste esclarecimentos em f ce
do parecer técnico.
N. 0 111.916 - The Gillette Go upany - Notifique-se a requererte
para tomar conhecimento do e arecer do Diretor de Divisão e clií r
a respeito.
Notificr,Oo:
Uma vez decorrido o prazo de

recui-so previsto pelo art. 14 da
Lei n.° 4.048, de 29-12-61, e mais
dez dias para eventuais juntadee
de recursos. e do mesmo não ee
tendo valido nenhum interessade,
ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados a compar?.cerem a 'este D e partamento, a fen
de efetuarem o pagamento da
taxa final concernente à expede.
ção dns r y snectivos certificado,
dentro do prazo de sessenta d1a4
na forma do perágrafo único de
art. 134 do Código da Propriedade Industrial.
MARCAS DEFERIDAS
N.0 345.786 - Arapuã - ciass?.
50 - Enrique Lenendlger. classe 50. A impugnação impro-ede, conformo bem esclarece, em
seu parecer a I"v v. Jerldica.
ciar
N. 0 402.604 - Flutomat
sç, 8 - Agfa Akilengesellschaft.
N. 0 408.774 -- Aço Lex - das
se 5 - Aço Lex Comércio e In.
&estria Ltda.
N.° 410.812 - Mel -- classe 5
- Metalúrgica Elias Ltda.
N.° 411.141 - Qulnatuba classe 43 - Hoshino & Heshina
Ltda.
N.° 411.142 -- Quinatuba classe 41 -- Hoshino & Hoshin0
Ltda
N. 0 411.824 - Trans-Universo
- classe 8 - Brandes Moreira &
Cia. Ltda.
N. o 412.525 - Baby-Farm cles e-, 3 - Alvaro Atahua/pa Car-

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
doso Ojeda. - De acard0 com o de reconsideração do despacho de
parecer do Diretor da Div. de deferimento do têrmo n. 0 364 757
Marcas.
- título: Garagem Alfa - de
Garagem Alfa Ltda. - Mantenho
Cancelamentos de Illatcas
o despacho concessivo do título,
Manoel Ambrosio Filho S. A. em face do parecer da Divisão de
Indústria e Comércio - titular do Marcas.
registro n.° 278.850 - marca"
Mecânica Jaraguá S. A.-- No
Philips. - Anote-se o cancela- pedido de desarquivament0 do
mento do registro de n 0 278.850, iêrrno n.° 369.048 - marca Jarelativo à marca Philips, conce- reguá - Nada há que deferir,
dido a Manoel Ambrosia Filho uma vez que o processo já foi
S. A., Indústria e Comércio em
face da comunicação do Egrégio uma vez restaurado e não é possível admitir-se nova restauração,
Tribunal Federal de Recursos.
que a Lei não prevê e tornaria
Vinhos Dreher S. A. - titular infinito o andamento do processo.
da marca Borbonha, registrada
Cia. United Shoe Machinery do
sob o n° 288.619. - Anote-se o
cancelamento do registro da mar- Brasil - No pedido de desistência
ca Borbonha, n o 288.619, tendo da oposição feita ao têrmo núem vista a comunicação do Exce- mero 424.657 - marca United. lentíssimo Sr. Presidente do Su- Anote-se a desistência da oposição
e prossiga-se no andamento do
prema Tribunal Federal.
processo.
Exigências
Têrmo n.° 371.553 - IBR Laboratório Climax S. A. - no Instituto Brasileiro de Relojoaria
pedido de reconsideração do des- Ltda. - Insignia. - Arquive-se
pacho de Deferimento no tèrmo c processo.
n° 343.693 - marca Vermozina.
Têrmo n o 412.326 - Racine
- Apresente nova certidão, da
qual conste o nome do Laborató- Guimarães - marca. - Aguardese solução . do Poder Legisletivo
rio licenciado.
sôbre a palavra Braz
Termo n. o 406.336 - Vamberto
Termo n.0 412.533 - Produtos Santos de Andrade. - Apresdnte
novos exemplares com as etique- Italit Ltda. Brasília - insignia
tas constantes do pedido depeel- Aguarde-se a solução do Poder tepis.
lativo ern relação a palavra Braz.
tado.
Diversos
Termo n.° 415 .563 - Alexand:Ino
Parente, Rodrigues S. A In- da Silva Polck - Nada há que defedústria e Comércio de Bebidas - rir, uma vez que o processo está deno pedido de restauração do des- finitivamente argui vedo.
pacho de deferimento do tèrmo
Termo 446.172
Sztokfisz
Hette
n.° 348.673 - marca Sagres. - Ltda. - título - Arquive-se.
Nada há que deferir, uma vez
Termo n.° 464.364 - Milton Goa.
que o processo se encontra definiçalves Guimarães marca - Araty
tivamente arquivado.
Cancele-se o termo de depósito uma
Oxford Filing Supply Co Inc. -vez
que foi assinado por procurador
e Importação, Exportação e co- que desatende
a exigência do n.tigo
mércio Serion Ltda. - Ambos no 1.' do Decreto 8 933, de 1916.
pedido de restauração do despaReconsideração de Despacho
cho de deferimento do termo de
n.° 363.874 - marca Oxford, do
Farbwerke
Hoechst
Aktiengsellsrequerente: Indústrias Brasileiras chaft Voou. Meister Lucius
de Lapis Fritz Johansen S. A - ning - no pedido de reconsideração
Mantenho o despacho concessivo de. despacho de deferimento do tèrmo
do registro em face do pai ecer da 163.191 - tunrca: Tutnenolina -- dos
Divisão de Marcas.
Laboratórios Balciassarri S. N.
Conheço do pedido de reconsideração
Irmãos Ventúracci S. S • Indústria e Comércio - No pedido e reformo o despacho para' efeito de

ser indeferido o pedido, em face
existência do registro de terceiro, t:I.2
65.168 - (Internacional) liberado a
prorrogado em virtude do AcOrdo fiam
medo com a República Federal Alemd.,
Casa Falchl S. A. Indústrias e Co.

mercio - no pedido de reconsideração'
do despacho de deferimento do tête,
mo 349.255 - marca: Vaquinha ~1
de Produtos Alimentícios Erabare 3.
A. -* Conheço do pedido de recenslderaçáo e reformo o despacho oira
indeferir o pedido, nos termos do disposto no artigo 95 n.° 5 do Código
da Propriedade Industrial.
Indústrias Reunidas Vidrobias
- no pedido de reconsideração do
despacho de deferimento o têrmo a.°
361.399 -- marca: Vidroplás - do raquerente Vidroplas Cia, Industrial de

Plásticos - Acolho o pedido de re-

consideração do despacho, para efetto
de reformar o despacho e determinar
que a requerente prove a sua existacia legal.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO Da
• RECURSOS
Rio, 23 de julho

de 1964

Exigência
E' convidado Nestlé S. A. a comparecer a esteDepartamento a fim de
apresentar novos exemplares em Jei
nome, no têrmo 392.725 marca Chocmel.
Recursos
Cooperativa Central de Laticinios da
Paraná Ltda. - recorrendo do des-

pacho que deferiu o termo 392.725 marca Chocmel - de Nestlé S. A.
Veb Sachsenring Autcmobilwerke
Zwickau .-- recorrendo do despacho
que indeferiu o termo 355.342 - a
marca - Emblemática .
recorEditóra Corrente S. A.
rendo do despacho que indeferiu o

389.917
marca: Corrente.
. Editóra Corrente S. A. - recorrendo do despacho que indeferiu o termo
389.918 - Editóra Corrente.
Laboratório do Cacau Lessa Ltda.
- recorrendo do despacho que indeCIO

feriu o têrmo 475.460 - marca: Alcalessa.
Casa Kosmos S. A. -Artigos para
Cavalheiros - recorrendo do ciespa-
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s. nèpartições Públicas
- As Repartições Públicas
cingir-se-ão'às assinaturas anuais
E:\X,P.E ED IENT
deverão remeter o expediente
renovados ãiè' . 29 de fevereiro de
destinado à publicação nos jorDEPARTAMENTO DE IMPRENSA ' NACIONAL.
,
rada Ano e as iniéiadas, em qual.
nais. diariamente; até às 15 horas
°ERETOS GERAL
quer épo7a pelos 'órgãos campe..
As reclamaçõespertinenALBERTO DE BRITO PEREIRA
rentes.
tes à matéria retribuida, rios ca,
A. fim -de possibilitar a reCH1114 ØA seelo b41fewor.çlo
sos de erros ou omissões. de'verào , ce4ame oo SERVIÇO Oe PUIEL ec.o.0555
FLCRIA1\10 GUIMARAES messa devahrsres acompanhados
ser formuladas por escrito. à MURILO FERREIRA ALVES
esclarec
. . imentos quanto à sua
- Seção de Redação, das 9 às 17.30
aplicação. s.cilicitamos Usem os inDIÁRIO OFICIÁL
horas. no máximo até 72 horas
teressados preferencialmente cheSEÇÃO Os
após a sairia dos õrgâos oficiais.
que ou vale . postal. emitidos 8.
oubdaldada
do
.....
/ded.o
ao
Olepart.morit•
beça" ao
Os originais deverão ser
do Mirda*4.4a
Naldafemed d
favor do Tesoureiro do Departa-dactilografados e autenticados.
lindeHatela • elldrilla.C10
mente de Imprensa Nacional:
ressalvadas, por quem de direito.
imprima,' nas ofIcinese Co De p artamento de I n . krefts* N•CiGnal
- Os suplementos as edições
rasuras e emendas.
dos
. orgãos oficiais só se forneceASSINATURAS
- Exoetuadas as para o exterão:aos, assinantes siue os .solicirior, que serão sempre anuais, as
tarim' no ato da assinatura. .
FUNCIONÁRIOS
REPARTIOES E PARTICULARES
assinaturas poder-se-ão tomar.
.0 funcionário público fe'Capeai e interior:
Capitiili e . Interior:
*na qualquer época. por seis mepara' jazer „leis ao desderai.
ses OU Um ano.
Cr$ 600.00 .Semestre
Serntstre •
450.00 conto indicado. deverá provai
Cr$
' Cr$ 1 200,00 Ano .
Cr$ 900.00 ..esta condição no ato da assi.
- As• assinatura., • vencidas Ano .
poderão ser suspensas sem aviso
Exterior:
Exterior:
previo.
O custo de cada exemplai
Cr$ 1.300.00 Ano .
Ano •
...... Cr$ 1.000.00
' Para !aceitar aos assinante.,
atrasado dos õrpãos oficiais
a verificação do prazo de vali- registro. O ras e o ano em que jornais, devem , os assinantes pro. será, na' venda artilsa, acresci.
ará.
vides:ciar a respectiva renovação do de Cr$ 0.50. -se do munir
dade de suas assinaturas, na
parte superior do enderéço vão .A fim de evitar solução de com antecedência minima de ano, e de Cr$ 'IDO. por 'ano
impressos o número do talão de continu:dade no recebimento dos ,trinta . ( 30) dias..
.. !decorrido..
•

• .

'`

Preprieschado arwhientrIa)

•

Lado de São Paulo -- °pente ao ' NP 112.898 - Henrique Rivicri
,
fênix) 119.219 - Cumpra a exi- - Cumpra a exigência..
gência.
I
1 N.o 121.598 - N. V. ' Philips'
NP 428.458 - Continental.Mo- Gloeilannienfabrieken ---,_ - Cumpra
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
tos Corporation - Compra a exi- a exigência.
gência.
• DIVISA) DE PATENTES
NP 122.871 - Cid Gonçalves
N.o 129.162 - Fira Amaral - 'Sampaio - Cumpra a exigência.
Rio, 23 de julho de 1964
NP 123".623 L- Nils Magnus RaCumpra a exigência.
now . e Sven AnIrrs• Neberg NP
150.708
Alejandpo
L.
BodriNotjicação • •
gues ilernaedez Cumpra a exi- Cumpra a exigência.
gência.
NP 123.757 - &Delate .Anonyme
Uma vez .decorrido o prazo de re- 'et Aforado.
dite &trio - Cumpra a exigência.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
N.° 155.E53 Processo de Pre-,
N.° 151.9M - _Waldomire Ron4.1)421. de 29-12:51 e..mais dez dias paraclo para n iiidroxipriftoato.,de dai - Cumpra a exigência.
N.° 124.608 - Metalúrgica São
para eventuais juntadas de recur- befenium -- José Egiellas Capei].
Damláo
N.o 152.038 - Eraldti Castagnari gência. Ltda. - Cumpra a exi'sus. e do mesmo não se tendo valido
.
-'Cumpra a exigência.
nenhum .interessado, ficam aotificados
• Desistênda ele processe:
NP
125.699
Plikington
Broos requerentes ,,abalxo mencionados a
.;
Diversos:
thers Limited - Cumpra a exicomparecer a este Departamento a Sareo Internacional. Corporation gência.
.
•hero de efetuarem o pagamento da taxa Declara a desistência do iam°
.
Overiand do Brasil S. A.
fina l concernentes à expedição dos DP 129.247 - Privilégio de inN.o'
126.926
Ilide°
Tanaka,
respectivos certificados dentro do prazo yençãn para aperfeiçoamentos em Indústria e Comércio - No pedi- Massao Ynoue e Luiz Jordão (1 ,, sessenta (Sas - na forma ao pará- ou relativos a valvidas para o con- do do contrato de exploração da Cumpra a exigência.
grafo único do artigo 134 410 C621;go trêle do fluxo de fluido . - Ano- Patente n.° 127.980 - Aguarde-se.
NP 127.394 - Amp Incorpora(L Propriedade Industrial.
te-se a desistência e arquive.-~ o
ted - Cumpra a exigência. ,
processo.
Pnvilégio de invenção deferido em face
N.° 127.497 -' Aktiebalaget
Exigências:
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
Svenska Flaatfabriken - Cumdo laudo iéenico •
pra a exigência.
- ' DE PATENTES
• 113.983 - Aperfeiçoamentos em NP '85.927 - Pilar Cistivar 128.168 - Pedro Atter°
aspiradores - Fábrica Nacional de Cumpra a exighcia.
De 23 de julho de 1964
Ortega
'e Anesio de 00doy Artefatos de Metais S. A.
Cumpra a exigência.
Exigências republicadas • por
Et igência4;:
N 119,596 -- Aperfeiçoamentos em
terem 681{10 com incorreçõe:NP 128.531 - lizreido Jensen
-ou referentes a correntes para sistema
g:. Cia". Ltda. - Cumpra a exiRepublic
S.
A.
Indústria
e
CoCezario
Manliaes
de
Gusmão
transPortadores Donald Mayer ging
gência. ...
• .
- (Republicado por ter ,saido com in- mércio - Junto a Patente 57.841 OpOente jüntoao térmo 10.385 =Cumpra
a
exigência.
N.o 128 556 - Cornellus Johan
Cumpra 'á exigência.
correções).
Kruger e' South 'African Ir-ou And
Johnson tt' Johnson da' Brasil -N.°
Beinrich
Desenho ou modêio industriai deferido
Steel Industrial Corporation LiProdutos
CirúrgicosLtda.
Schmitz
Cumpra
a
exigência:
143.718
Novo
inodêlo
de
.N.•
mited
- Cumpra a exigência.
Opoente
ao
têemo'113.117
Cum=
Cia. de Cerãmica
bacia sanitária
. NP '96.887 - Peter Liiskanov N.o 128.728
pra
a
exigência.
Charbourn Go.
Industrial de Osasco. •
- Cumpra a exigência.
tham Inc. - Cumpra a oticên.
Sindicato da Indústria de Vidros'
N.° 144.788 - Nevo e original deN.11 96.863 - Peter, Litskanov 'Ida.
.
acabo ornamentai para . tecidos - S. e Cristais Planos e Ocos no Es- - Campra a ex ganda.
tado de São "Paulo
Opoente ao
1
N..°
129.238
- The Nalional
Matarazzo.
A. Indtstrias Reunidas P.
tèrmo 119..218
Cumpra a exi- NP 96.889 - Peter Litskanov . Csah Ragister .Company : - CumN' 147.912 •-•- Original desenho de- gência.
•
" - Caraara ,a ax
•piAneja.
rra a exigência.
corativo estampado ern tecidos - ComSindicato
da
Indústria
de Vidros
N.° 108.250
N.o 129.410 - Mieczyslaw Jose!
'Andre Thomas
panhia Industrial Nossa Senhora da
Cristais Planos e aros na Es» - Cumpra aWieliczka - Cumpra a exigência.
. e
Conceição.

d.o que deferiu o termo 89 216 .....
pijvilégio, de invenção de Guimarães
.*6 Guimarães Ltda.

4

Privilégio de invenção indeferido:
N.o 113.978 - Ape rfeiçoamentos em aspiradores - Fabrica Nacional de Artefatos de Melais S. A.
NP 113.980 - Aperfekoamentos em aspiradores - Fábrica Nacional de Artefatos de Metais S. A.
.N.0 122.559 - Protetor de emSartori
blemas cie automóveis
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Leon Bandraut
NP 129.485
Cumpra a exigência.
N.° 137.459 - Estanislau
rdkcarsill - Cumpra a exigênc:a.
• NP 150.417 - E1 Paso Natural
Gas Products CoznpanY pra a exigência.
NP 151.157 - Iled.aa Reis
Cumpra a exigência.
N.o 151.201 - Ouro Pias
- Cumpra a exigência.
N.o 151.202 - Ouro Pias Ltdi.
- Cumpra a exigência.
N. 151.203 - Clodomiro Ars),
faio Amabile - Cumpra a ext.
gência.
N.o 151.204 - Varta Pertrix
sc
'Union Gesellschaft Mit Be]..
rankter Haftung - Cumpra a
exigência.
NP 151.245 - American Flanco
& Mau.ufacturin g 0o. Inc. Cumpra a exigência.
N.o -151.248 - Polichimica Sa
13. P. A. - Cumpra a exigênciL.
NP 131.251 - Universal
Products Compa.ny - Cumpra a
exigência.
NP 151.258 - Indústria Nacicnal de Artigos Esportivas Ltda.
- Cumpra a exigência.
NP 151.263 - Pameg Painel;
Mecânicos Ltda. - Cumpra a
exigência.
N.o 153.035 - Raul Ballly Gut.
Taarãe s e José Roberto Haddocl:
Lóbo - Cumpra a exigência.
-

ai

EXPEDIENTE DA DIVISÃO
DE MARCAS
De 23 de julho de 1964
Notificação:
Unia vez decorrido o prazo cic
recurso previsto pelo art. 14 da
Lei n.° 4.018 do 29-12-61 e mais
10 dias para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a bste
Departamento a fim, de efetuarem
.0 pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos
certificados dentro do prazo de 00
dias na forma do parágrafo único
do art. 134 do Código da Propriedade Industrial.
Marcas deferidas:
N.0 457.949 - Wagons Lits
Cook - Classe 33 - Compagnle
Internacional des Wagons Lits et
dos Grands Express Euro.peens,
Exigências:
N.° 221-.172 - Frigoríficos
Nacionais Sul Brasileiros S. A. _.
Cumpra a exigência.
N.° 246.705 - Dr. Recordati
Laboratório Farmacológico S. A.
- Cumpra a exigência.
NP 270.586 A• Retifica Modelo Ind. e Com. S. A. - Cumpra a exigência.

N.o 291.279 - Laboratúrbg RaDrogaria !gadoNP 406.457
Ltda. - Cumpra a mas mia. nal Ltda. - Cumpra a exigência.
N.o 302.608 - Textil Scavone
NP 410.892 - Manoel Pires do
S. A. - Cumpra a exigência.
Bastos
& Irmão - Cumpra a exiN.° 307.153 - Irmãos Sahagoff
gência.
& Cia. Ltda. - Cumpra a ed.N.o 410.983 - Sondar do Brasil S. -A. Indústria Farmacêutica
N.o 301.432 - Berliner Bobice,- - Cumpra a exigência.
abrauerei• Aktiengesellsohatt NP 412.259 - Sondar. do BraCumpra a exigência.
sil S. A. Indústria FarmacAutica
N.° 314.196 - Colurnbia Broa.d- - Cumpra a exigência.
caatingSystena inc. - Cumpra a
N.° 413.792 - Casa Gaucha do
exigência.
•
Mdvis Ltda. - Cumpra a exigênN.° 314.700 - Lab. Zambeletti cia.
S. A. - Cumpra a exigência.
NP 418.717 - Sonder do BraN.o 317.678 English Sewing sil S. A. Indústria Farmacêutica
Conon Co. Ltda. - Cumpra a exi- - Cumpra a exigência.
gência.
N.° 421.797 - Panobra S. A.
N.o 319.816 - Instituto Vital Comércio e Indústria - Cumpra
Brazil Leboratdrio de Produtos a exigência.
Químicos e Biológicos S. A. N.o 422.029 - Panobra S. A.
Cumpra a exigência.
Comércio e Indústria - Cumpra
a exigência.
/kl.° 322.215 - S. A. Brasileira
N.o 426.995 - Indústi'in e Codo Tabacos Industrializados Sabrati - Cumpra a exigência.
mércio Antônio Nogueira S. A. N.° 322.938 - Henrique Alber- Cumpra a exigência.
to Rocha de Mello e Amorico PeN.c> 427.589 - Baxter Laborareira de Souza, Sá Filho e Clovis
Soares Bicalho - Cumpra a exi- tories Inc. - Cumpra a exigência.
gência.
N.0.434.326 - Produtos QuímiN.° 322.939 - Henrique Alberto cos Dall'Ovo Ltda. - Cum pra a
Rocha de Melo, Americo Pereira exigência.
de Souza, Sá Filho e Wovis Soares
N.° 435.114 - Columbia BroadBicalho - Cumpra a exigência.
casfing System Inc. - Cumpra a
N. 0 336.976 - D. Carmen Go- exigência.
mes Barata - Cumpra a exigênN.° 136.075 - Grillo Paz Cocia.
méreio Indústria S. A. - CumN. 0 341.265 - Vinícola Rosito pra a exigência •
Ltda. - Cumpra a exigência.*
N.0 438.001 - Esso Standard
Ns. 379.921, 380.102, 380.103, Oil Company - Cumpra a exigén380.104 e 380.105 - Rio Gráfica eia.
e Editora Ltda. - Cumpra as exiN.° 438.357 - Meias Siar S. A.
gências.
- Cumpra a ex igência•
NP 381.610- Lab. Jesa Ltda.
N.o 438.359 - Meias Star 8. A.
- Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
N.o 382.294 - Metalúrgica BraN.o 439.561 - Merola Santoro
sileira Ultra S. A. - Cumpra a
& Cia. Ltda. - Cumpra a exiexigência.
gência.
N.o 386.131 - S. A. Brasileira
N. 440.824, 440.825, 440.826
de Tabacos Industrializados Sae 440.827 - Spofa Sdruzeni Podbrati - Cumpra a exigência.
niku Pro Zdravotnickou Vyrobu N.o 389.111 - Oficina Gráfica Cumpra as exigências.
Maná S. A. - Cumpra a exigênN.0 440.969 - Sunksen Chococia.
lates S, A. - Cumpra a exigénN.° 394.924 - Meloni Landim eia.
"
& Martins - Cumpra a exigência.
N.° 441.750 - Indústrias QuiN.o 395.010 - Dyjalma Ady Ba- miem Reunidas Beko S. A. silo - Cumpra a exigência.
Cumpra a exigè neia.
N.o 443.251 - Baltrich S. A.
N.o 395.196 - Casas Minerva
Roupas Ltda. - Cumpra a exi- Ind. e Com, e Agro - Cumpra a
exigência.
gência.
N.o '443.253 - Haltrich S. A.
N.° 397.859 - Sonder do BraInd.
e Com. e Agro -- Cumpra a
sil S. A. Indústria Farmacêutica
- Cumpra a exigência.
exigência.
N.o 401.778 - Sonder do Brasil
N.0 445.298 - Granja Guanasil S. A. Indústria Farmacêutica bara S. A. - Cumpra a exigência
- Cumpra a exigência.
N.0 445.899 - Haltrich S. A.
N. o 402.598 - O Condomínio do Indústria Comércio e Agro - CumEdifício Mira - Cumpra a exi- pra a exigência.
gência.
Ns. 416.227 e 416.571 - ProN.o 403.202 - Litografia Tu- dutos Químicos Dall'Ovo Ltda. Cumpra a exigência.
cano S. A. - Cumpra a exigênN.o 446.624 - Porcelana Real
cia.
S. A. - Cumpra a exigência.
N.0 405.802 - Laboratório FarN. o
- Christian Sten
macêutico Efedril S. A. - Cum- Sture 447.104
Cederroth - Cumpra a ext.
pra a exigência.
Onda.
V831

N.° 447.905 - Stra,thclyde And
Long John Distrilleries Limitei' Cumpra a exigência.
N.o 452.354 - Max Lowenslein
S. A. Fábrica Aliança de Artefatos de Metais - .Cumpra a exi.
gêncii a .
NP 152.828 - F. Pinto & Santos Ltda. - Cumpra a exigência.
N. o 455.854 - Lojas Asatimpção
S.A. Comércio e Importação
Cumpra a exigência.
N.o 457.547 - Veritas F. An,.
tónio Rizzuto Sociedad Anónima
Editóra de Informaciones Comereiales Representaciones y Mandatos
- Cumpra a exigência.
N.° 474.197 - Roberto Sa••tos
- Cumpra a exigência.
N.° 475.454 - Fábrica de Artefatos e Mveis de Aço Fama S. A.
- Cumpra a exigência.
Ns. 487.535, 487.535 o 487.537
- Lojas Assumpção S. A. Comércio e importação - Cumpra as
exigências.
Dío 492.860 Ilaltrich S. A.
Ind. Com.. e Agro 2.. Compra a
exigência.
N.° 507.996 Novaqulimea Laboratórios S. A. - cumpra a exigência.
N.° 509.880 Curtume Santa
Ijelena S. A. - Cumpra a exigência.
N.° 518.705 - litunblo Oil
Refining Company - Cumpra a
exigência.
Ns. 518.960 e 518.901 - Na.
radi Nairoclni Podnik Cumpre
a exigência.
N.o 527.315 - Adrian () Mauri
cio S. A. Indústria a Comércio Cumpra a exigência.
N.° 535.488 - Indústria e Comércio Libra 8. A. - Cumpra a
exigência.
N.o 545.744 - Rádio, Assumpção S. A. - Cumpra a exigência,
N.o 546.088 - Osauldo Gomes
e Giuseppe Oswaldo Porta - - Cumpra a exigência.
N.° 547.220 - Lanvin S. A.
(Trade Marks) - Cumpra a ext.
gência.
N.° 552.722 - Panou S. A. Indústria e comércio - Cumpra a
exigência.
N.° 5 53.391 - Etablissement.4
Penne! & Flipo - Cumpra a exi.
gêneia.
N.o
559.715

- Naradi Narodai
Podnik - Cumpra a exigência.
N.° 661.589 - liaering Si
Co. Odol Eabrik li.o smetiscre Produkte - Cumpra a exigência.
N.° 562.123 - Ale talúrgiiia Ma
8i -Mirim S. A. tuddatria a
, Co.
inercio - Cumpra a caia-Onera.
N.° 571.452 Companhia
Ur
dustrial Rio Guahyba - Cumpra
a exigência.

N.o 574.260 - Au g
usto Zaiapi
fraceschi e Lelia Zaufratiaeoehi
Cumpra a exi g4nola
.
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N.0 577.113 - Cardobrasil S. A sil Mate S. A. - Prorrogue-se o
Fábrica de Guarniçõee de Cordas registro retificando-se a data para
11-9-48.
Cumpra a exigencia.
N.0 .399.703 - 10 UP - Classe
N. 571.239 e 581.241 - Non.0 6 - Ramsey Corporation vaquímica Laboratórios S. A. - Prorrogue-se o registro..
Cempra as exigências.
400.4115 - Tigre - Classe
.N.0 601.989 - Chire' :Melini S. W3N.o
37 - Lanifício Cappio S. A.
P. A. - Cumpra a exigência.
:- Prorrogue-se o registro.
Diversos:
N.o 405.126 - Masetti - Clas•
se 35 - -Casa Masetti S. A. In-.
N.° 399.964 - /sIercedes Buro- (jeistria e. Comércio - Prorrogue•
inaschinen Werke Als t iengesells- se o registro.
•
N.o 405.127 - Masetti - Clasehaft - Aguarde-se Praio: • ,
se. 44 - Casa Masetti S. A. lel.N.°399.965 - Mercedes Buro- deistria.
e Comércio - Prorroguesnaschinen Werke AlfelengeselIs- se o registro.
ebaft - Aguarde-se Pr azo. • •
N.o 405.128 - Masetti - Classe 48 - Casa hlasetts S. A. InProrrogação de•mareas:
dústria e Comércio - Prorroguese o registro, •
N.o 327 . .148 - Lacerda- Classe - Moinhoe !lenidos, Brasil • • N.o 405.735 - Esrolko Classe 41 - Esrolko do Brasil E. A.
Mate S. A. - Prorrogue-se o re- "Indústria e Comércio - Prorro..•
gistro.
gue-se o registro com averbação
deeontratp
de exploração a favor
310.357
-'Stop
-e
Classe
47
N.o
de
•
S.
Keller
& Cia. Ltda. por
- Vicente Massa - Prorrogue-se.
despacho do DIR. de 9-5-52.
oreg'ist ro.
b) Esrlko . do Brasil S. A.. InN.0 376.933 - Agua da Pedrei- dústria
e Comércio por •despacho
ra do •Taboão - Classe 43 - Ce- de 21-1-58.
leste Leite Pirelli:- Prorrogue-se
N.0 406.266 - Pílulas Forma o registro retificando-se. a data Classe 3 - Laboratório atarinense
S. A. -• Prorrfigue-se o registro.
pára 11-9-43.
•N.o 412.700 - Fundetimod N:0 391.581 - Coroniant 28 - Fundimod S. A. MáClasse 6 - Servir& Liinited - Classe
quinas e Materiais Gráficce Prorrogue-ee o registro.
Prorrogue-ee o registro. •
391.901 * -, Engenheiro ••-N.° 417.507- - P.e'laspar Classe 36 - IndústieaS.Dante Ra-. Classe 3 - Stsofa Sdruzeni PodProrrogue-se o niku Pro Zdravotnickou Vyrubtt
menzoni S. A.
• - Prorrogue-se o registro,
registro.
•
N° 433.876 - Vibro Classe
• N.0 392.e91 - Perfecta a Mara16 - Aktienbolaget Vibro Vervilha da Ternica Moderna Sna n.O
ken - Prorrogue-se o registro
- Classe R -e. Cosa Masetti S. A. com árerharão de contrato e .ex-.
Indústria •e Comércio - Prorro- ploração•a favor' de interna,+,nal
Vibrators Inc. centre e s ta e Equigue-se o registro.
pamentos Industriais Vibro Ltda.
N o 392.695 - Invicta - Clas- •- Por despacho de 16-1-62.
Casa Masetti S. A. InN.° 435.135 - Vermelho Jacase • 13
devida e Comércio
ProiT0elie-se randá Marroores e Granitos . Brasil - Classe ,4 - Enrico Guarneri
o registro;
:Indústria e Comércio S., À. N o 393.199 e- Monteeuma Peri Prorrogue-se o registro sem direi-- • Classe AS - 1Tizobeth Arde Se- to ao uso exclusivo da denominalae Corporation --e Prorrogue-se o ção vermelho. jacarandii.
regis,tro.
N.o 438.221 - Vitalon -.Classe
Nova Dairrada n.o 10 - .Tiowe Sound ,Gompany
N.0 034.121
- Classe: 42 - Perimi & Costa - - Prorrogue-se o registro.
N.° 438.221
Vitalon - Classe
Prorrogue-se o registro.
n.o 10 - Howe Sound Company
N.o 395.208 Denosin - Clas- - Prerrogue-se o registro.
se 3 - Instituto Pinheiros ProNee 441.738 - Samello - Clasdutos Terapeuticae S. A. - Pror- se 36 - Calçados Samello ,Z. A.
- Prorrogue-se o.registro.
rogue-se o registro.
Neo 441.958 Amebiazol •
•
N 0 395.702 - Ercules - Clas- Classe 3 - Laboratório Farma •éuse 41 Cia. Martins Borges Im- tico Vicente Amat,o Usafarma S.
portadora e Comissaria - Pror- A. - Prorrogue-se o registro.
rogue-se o registro.
N.0 442.823 :•-• Koh I Noor Classe 17 - • Koh I Noor Tuzkarna
N.o 397.339 - Fortelle - Cies- L.
& C. Hardtmuth Narodni Podse 41 -• Moinhos " Unidos Brasil nik - Prorrogue-se o registro.
Mate El. A. - Prorrogueese o . reN.0 443.002 - Aristos -.Clasee
.•
gistro.
n.o 10 - Spofa Sdruzenj Podniku
N.o 398.002 - Masetti - Clas- Pro Zdravotnickori Vyrobti se 8 - Casa Masetti S. . Indete- Prorrogne-ee o registro.
tria e Comércio - Prorrogue-ee'o
Nso 443.003 - Aristoe - Classe
.
registro.
n.° 1 - Spofa Sdruzeni • Pedeiku
N.o 398.710 - Independência - Pro Zdravotnickon Vyrebil 'nesse 41 - Moinhos Unidos Bra- Prorrogue-se • 0 registro. •

N.0 443.004 ---Asietos - Classe Prorrogue-se o registro sem direin.? 48 - Spofa Sdruzeni Podnika to ao uso exclusivo da expresse..
Pro • Zdravotnickou Vyrobu- a casa dos bons relógios.
Prorrogue-se o registro.
N.°.411.929 - FlorastI - J. A.
NP 443.030 - Relampo - Clas- Chaves - Clase 2, 3, 4 e 45 -se 1 -• Carlos . Pereira Indústrias Prorrogue-se o registro. Químicas S. A. - Prorrogue-se • ,N.0 434e817. - Bazar do Povo
o registro como requerido. • •
-e. Bazar do Povo Ltda. - Classes
N.o 444.894 - Repetir° Cofa -- na. 12 23. 36.e 48 - Prorrogue-se
Classe 3 - Laboratórios Farma- O registro. ;cêuticos Vicente Amato Usafarma,
Nee 417.256.- Ossigenol - Lab.
S. A. - Prorrogue-se o registro.:
,
Cortt S. A. Classe 3 -ProrroBeckamine. - gue-se o registro.
N.o 446.659
Classe 1 - Reichhold Chemicals . "N.o 448.393 - Piridacil
- Prorrogue-se o registro' log Cbemie : S. A. - Classe 3 na classe .1.
•
Prorrogue-se o registro.
N.° 468.100 - Sinzarei - CinN.o 418.479 - Odontovaccina rogue-se o registro retificando-se Inst.
„Pinheiros 'Produtos Teralocores.para 'licores.
•penticos .S.. A. - Classe 3 NO 468.101 Sinzano - Cin- Prorrogue-se o registro.
eano Lida. - Clesse 43 --e ProrN.o 44'8.6,89 3- G ury - Ernesto
rogue-te n registro.
Neugebauer.
A; Ind. Reunida/ '
N.o 468.102 --- Ci zano - Cin- - .Classe 41 - Prorrogue-se o rezano Ltda. - e- Classe 43 --• Pror- gie Iro.
•
rogue-se o registro.
N. P459.728
,Flit
Humble
• Ciniano e-= Cio- Cil & Refining' Co. - Classe ee
N.o 468.103
zano Lida. - Classe 42 •- • Pror- Prorrogue-se o registro.
rogue-se o registro.
•
. N.° 459.723- Flit Humble•
• Nee 491.43e
Hydrovac --e 'The Oil.& ReTining Co. - Clasee'e Tlendix Co • p
Clane - Pror- Prorrogue-se ,o registro.
rogue-se o 'registro.
N.o 459.739 - Emblemática • N o 409.959 - Anohist - War- Humble ois t & Refining Co. - Clasner Lambert Pharmaceutica Co: se 47 - Prorrogue-se o registro.
- Classe 3 - Prorrogue-se o re- . N.o 467.032 - Cinzano - Chr
zano • Ltda. -e• Classe 42 - Pror•
• N.o 505:525 - Cinzele) - Ind. rogue-se o registro.
de Bebidee Cinzano S. A."- ClasN.o 467:033 - Cinzano - Ciose 42 - Prorrogue-se o registro.
zand Ltda.. - Classe 42 - Pror•
N.o 521.470 - Cinzanino - Cinzano Ltda. - Claeee 42 - Pror- rogue-se o registro.
N.o 467.034 - Cinzano Cinrogue-se o registro.
zano Ltda. - Classe 43 - ProrN.o 521.982 - Cotia - Confec- rogue-se o registro.
ções e Tecidos Cotta Lida.
N.° 463. CG Cineano 'Cin.
Classe 36. - Prorrogue-se o re- zano Ltda. - Classe •43 - • Prorgistro.
rogue-se o registro.
ClaeLab. Keto Wenuwo Moia
.N 0 '468.097 - Cinsano - Cense • 3 - Prorregue se o registro. zano
Lide. - . Classe 42 - Pron
N o 528.634 - Duperial - Du rogue-se . ore eistro. •
Pont do Brasil S. A. Ind. QuímiN.o 468.08 - Chicano -e. Cio'•
cas Classe 18 - Prorrogue-se o
zano Ltda. - Classe' 43 - Prorregistro.
rogue-se o registro,
N°549.363 - SPASI - Soc.
Paulisla de Artefatos Metalúrgicos
S. A. - Classe 13 - Prorrogue-se
NCTICIÁRIO
o registro.
Oposipies
N.° 600.178- Domenique Química Valmey S. A. - Classe
A. 3. Reonee S. A.
da
n.o 48 - Prorrogue-se o registro. Vestuário -' oposição aoIndUstria
termo uti- N.o 600.179 - Vanzol - Quí- mero 629.877 - marca: Ideal - •
mica Valmey S. A. - Classe 48 classe 36.
- Prorrogue-se o registro. Companlia Cervejaria Brahma
Prorrogação de insígnia:
Neo 386.896 IBOP - Instituto
Brasileiro de Opinão Pública e Estatfstica e- IBOPE -- Instituto
Brasileiro de Opinião Pública e
Estatística - Classe 33
Prorrogue-se o•registro.
N.0 436.606 - Cia. Brasileira
de Zinco C. B. Z. - Comp. Brasileira de Zinco - Classe s 2 e 16
- Prorrogue-se o registro nas
class es 2 e 16.
Título de estabelecimento prorrogado:
N.o 391.372 - Casa elasetti a
Casa dos Bons Relógios--Casa Masetti S. A. Indústria e Comercio
Claeeces 8, 10, 11 ? 13, 14 e 15 -

oposição sã termo: 631:657 - marca: Exportadora e Importadora Coza.
tinental Ltda. - cl. 50.
Fundição Brasil S. A. - oposiçãe
ao termo 630.336 - marca: Fun
dibras - cl. 5.
Fábrica de Aparelhos e Meteria:
Elétrico Fame Ltda. - oposição ao
termo" 62S.368 - marca: Farmet.
Duratex S. A. IndUcria • Comercio - oposição ao termo 618.843
cl. 41.
-. marca: Anhanguera
Duratex S. A. Indástria • Comer- •
cio - oposição ao termo; 618.844
- ' titulo: Anhanguera Importação .
Comércio.
Duratex S. A. IndUstr!a e Comércio
oposição' ao termo: 618 842
••
- nome comercial.

eu cia-'ec,ca
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Juiho

LaboratUrio Farmacêutico Ric aard
Anderson Clayton ta Co. S. A. In-I termo 628.748 marca Sudiasette têrmo 630.522 Insígnia Coma.
Ltda. - oposição ao termo 626 959 1 &latria • Comércio - oposição ao Silhouette Sport.
,tal.
- morre:
cl. 3.
termo: .625.394 - marca: Inoa
The
Singer
Co
Oposição
o
a
Cia. Central de Administração
Instituto Hormoquimico • Bi o16- classe 41.
tara» 622 533 xarca 8.
e Participações - Oposiçao ao
gico S. A. - oposição ao ferroe núBardella S. A. Indástrias MecâThe Singer Co. - Oposiçao ao termo 630.522 insignia Cornoumero 623.713 - marca: Diutide - nica, - oposição ao termo 625.254
tal.
tèrmo
622.534 marca S.
classe 3.
- marca: Nadella - classe 6.
Laboratórios Keto Wemacn Ltda.
The Singer Co. - Opoaiçao ao
Labort: , rapica Bristol S. A. IndúsAnderson Clayton
Co. S. A. In- têrmo 622.535 marca
- Oposição ao tèrmo 630 924
S.
tria Química • Farmacêutica - cpo- chistria o Comércio -- oposição ao
marca Ketopar.
The Singer Go. - Uposiçao ao
sição ao termo: 623.893 - mai ca : termo 525.393 - nome comercial.
Laboratórios Kat. Wcmaco Ltna.
termo 623.218 marca S.
Laborplast
cl. 28.
Empresa Paladar S. A. Industrial
- Oposição ao termo 630.415
Wzzo S. A. IndCn.trias da Alim en- Comercial e Importadora - oposiThe Singer Co - Oposiçae ac marca Ketopa/.
ração - oposição ao termo: 629..534 ção ao tãrmo: 620.245 - marca: terra° 623.217 marca S.
Elle Et Lui Modas e Oonfecções
- marca: Produtos Rizzi
cl. 41. Anjo - cl. 41.
The Singer no - Oposição ao Ltda. - Oposição ao tènna
Frigorifico São Luiz S. A. - opo
Bardella S. A. Indústrias Mecâ- têrmo 623.216 marca S.
627.829 marca Elle Et Lui.
-siçãoaterm625.78n: nicas - oposição ao termo 525.253
The Singer Co. - Oposiçav ao
Rei da Voz, Aparelhos Eletm
Elite - cl. 41.
- marca: Nadella - classe 21.
termo 622.536 marca S.
Sonoros S.A. - Oposição ao ter.
Malharia Nossa Senhora da ConNorbrasil Material de Escritório S.
The American Brake Shoa Co mo 627.427 frase de propaganda
ceição S. A. - oposição ao ternas: A. - oposição ao termo 623.233 - - Oposição ao termo 624.338 mar Qualidade e Garantia.
523.840 - marca: Rosana - cl. 36. marca: Noi tez.
ca Di.nison.
Frigorífico Crueiro S.A A. J. Renner S. A. IndUstria
A Sensação Modas S. A. - opoco ao termo 627.785 mores
0Posi
The American Brake Shoe
Vestuário - oposição ao termo nó- ' ação ao termo 626.536 - marca: - Oposição ao termo 624 336 Cruzeiro.
mero 626.230 -- marca: Danar -- Jornal do Lar.
marca Denison.
E.L. Barsall Carroceiras Inc,usel. 23.
A Sensação Modas S. A. - opoHumble 011 Refining Co. - tria e Comércio Ltda. - OpeoMontagner Casassola 8s Cia. Ltda. aição ao termo 627.582
marca : Oposição ao termo 629.184 nome ção ao tênno 627.213 nome La.
marcial.
oposição ao termo 624.501 -- Utilidades do Lar.
comercial Mecânica Atlas Ltda.
marca Primavera
cl. 42.
Cinzano
Limited
Oposição
ao
Frigorífico Wils4)n do Srasil
A Sensação Modas S. A. - 01)0termo 627.218 marca Cirano.
S.A. - Oposição ao termo ....
Irmãos Muller S. A. Indústria e sição ao termo 626.408 - marca:
Comercio - oposição ao termo mi- Sensação.
Allegheny Ludlum Steel corp.
Ransome Maries Bearmg
me.° 629.902 - marca: Mc Millar
Sociedade Anônima de Melhora- - OPosi Oe ao têrmo 625,368 Limited - Oposição ao termo .
cl.
36.
11,
mentos Agrícolas Vifer - oposição marca Farmet.
Editóra Ypiranga S. A. - opo: i- ao termo 625.399 - marca: Vifer.
Tecelagem Franceza S Auto Ring S.A, Comercio de
ção ao termo 627.994 -- ~CA:
Química Industrial Rubi Ltda. - Oposição ao termo 628.190 título Automóveis - Oposição oo ikrtno
Ipiranga - cl. 50,
oposição ao termo 629.200 - mar- Casa Franceza.
619.962 marca Ring.
Companhia Eletromecânica Calo a ca: Poli-Lux.
Karmann Ghia do Brasil Enchia
Indústria- Sul Americana de
oposição ao termo 628.288 São Paulo Alpargatas $. A. - tria e Comércio de Carroçarias Metais S.A. - Oposição ao térmarca Calmar - cl. 8.
oposição ao termo 526.650 - sinal Ltda. - Oposição ao têrmo
mo 624.383 titulo ICAM.
classes: 622.484 título Kar Volks Auras&
os propaganda: "Xuga"
Focos Importação Exportação S.15..
Dancar S.A. Indústria de Auto
- oposição ao termo 628.680 - 4 - 17 - 28 - 32 - 37 - 38 rios.
Peças - Oposição ao têrmo
--50,
marca: Focus - cl. 8.
Opo 625.568 marca Vancar.
Ciba Soeiete Anonyme
Mesbla S. A. - opos:cãc. ao ter- sição ao têrmo 625 177 marca
Focos IrripOrtação Exportação
Auto Ring S.A. Comércat de
Maner Co. Lepetit. Automóveis - Oposição ro têrmo
- oposição ao termo 628.679 -- mo 629.766 - marca: Hereules
classe
53.
nome comerc:a I.
Cia. Brasileira de Super Mar 619.963 insígnia Expresso /ling.
/5/esbla S. A. - oposição ao terListas Telefônicas Brasileiras S.,. .mo 630.100 - marca: Canguru - cadoa - Oposição ao tênen
Bressiani S.A. Indústria e
627.268 titulo Super Mercado mércio - Oposição ao têrmo
- oposição ao termo 623.994 classe 6.
Da-Do.
marca: Guia do Distrito Federal 625.779 marca Entreg Lar
Companhia Cervejaria Brahma classe 32.
Cia. Brasileira de Super MorCofcrmat Cia. Brasileira de
oposição ao termo: 632.075 - Flôr cados - Oposição ao terra
C G . S. Empreendimentos Admi do ABC (marca) - cl. 41.
Ferro e Materiata de Construção
627.270
nome
comercial.
nistração S. A. - oposição ao termo
S.A. - Oposição ao têrmo
Etablissement Maraint - oposi622.885 - nome comercial.
Cia. Brasileira de Super Mer- 625.127 marca Cofermat:
Tapeçaria Sol Ltda. - oposição ção ao termo: 629.091 - marca: cados - Oposição ao terno
Max Wirth S.A. Comissaria e
Samaa - cl. .36.
627.288 marca Da-Do.
ao tãnno 625.332 - marca : Sol
Mercantil - Oposiçço ao têrmo
E c.a blissement Maryint - oposiIndústria Mecânica f • M-talár- 625.595 marca Mariscai.
classe 8.
ção ao termo 628.146 - marca: gica Walne Ltda. - 3jaliçãa ao
Tapeçaria Sol Ltda. - oposição tu Snha-Rio
Cia. Industrial de Cons..rvaa
ia
- cl. 32.
têrmo 626.788 marca Watnew.
termo: 625 864 - marca: Sol Alimenticias CICA Oposição ao
Societa Per Aziord Vinicola
InduAria termo 624.995 marca 1.001 NoiCOFAC Comércio
el. 50.
na Florão - oposição ao termo nú- S . A . - Oposição ao têrmo
tes.
Tapeçar:a Sol Ltda. - oposição mero 625.191 - marca: Florio - 627.156 mara a COFA.P
ao termo: 625.865 - insígnia: So- I cl. 10.
Kibon S. A . Indústrias AlimenCOFAC Comércio e Indústria tícias - Oposição ao termo ....
letur - classe 33.
De Milhas Comércio e Indústria S . A. - Oposição ao iênno
624.815 marca Kigesto.
Olin Mathieson Chamical Corpo- cio Roupas S.A - caposiçau ao 627.162 marca COFAP
Modas A Exposição Clipper
ration - oposição ao termo 11(1/MG. termo 628.747 marca Sudi.sseate
COFAC Comércio e Indústria S.A. - Oposição ao têrmo
ro 625.452 - marca: Vatensol - Silhouette Sport.
S.A. - Oposição ao têrme
625 .132 titulo Confecções Cliper.
3.
De Milias Comércio e Inifistria 627.159 marca COFAP.
Anderson Clayton Co. 8 A.
Bardella S. A. Indústrias Mecâni- de Roupas S.A - .posição ao
Radio Rio Ltda. - Oposiçâo ao Indústria e Comércio - Oposição
cas - oposição ao termo 626.252 - térmo 628.748 marca Sudissette
têrmn 619.353 marca Esquema.
marca: Nadella - cl. 6.
Silhouette Sport.
Frigorifico Armour do Brasil ao tênno 626.467 titub Armazém
Bardella S. A. Indústrias Mecâni- De Minus Comércio e hada tria S.A. - OPoSição ao termo 623 600 São Luiz.
cas - oposição ao termo 626.252 - de Roupas S.A. - Oposição ao marca Star.
Kibon S.A. Indústrias Alimenmarca: Nadei la - cl. 6.
ao têrmo 628.834 marca Son'ia.
Lever Brothers ort Sunlight Li- tícias - Oposição ao térmo
624.673 marca Cancan.
De Minus Comércio e Indústria mited - Oposição ao têrmo
Bardella S. A. Indástrias Mecânicas - oposição ao termo 626.255 - de Roupas S.A - oposiçao ao 631.094 marca Dermolux.
Max Lowentein S.A. Fábrica
termo 395.141 marca L'Aluetae.
marca: Nadella - cl. 21.
Puliman Incorporated - Oposi- Aliança de Artefatos de Metais
De Millus Comércio e Industria ção ao têrmo 623.778 marca TM - Oposição 00 tèrmo 625.135 tiHerbart Herz 8s Cia. Ltda. - opotulo Comercial Alvorada.
Ce
Roupas S.A. - Oposiçao ao Levar Brothers Por Sonlight
sição ao ternao: 627.602 - marca:
têrmo 828.747 marca DudLssette mlted - Oposicão ao têrmo
Max Lowensteln S.A. Fabrica
Dois Corações - cl. 36.

Silhouette Sport.

627.645 marca Presto.

Aliança do Artefatos de Metais -

Sheaffer Pan Co. - oposição ao
Cia. Central de Administraçã o Oposição ao Urna° 625.299 marca
termo 626.181 - marca: Nodosa De Millus Comércio e Indústria
e
Participações - Oposiçao ao:Aliança do Vale
de Roupas S.A. - OpOsiçao ao
Imperial - eL 17.
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S.A. Fiação Para Malharia Indiana - Oposição ao térmo
624.744' marca Indiana.
Indústrias Gessy Levar S.A. -Oposição ao térm.o 825.104 marca
Cewl.
Pratobom Indústria e Comércio
Ltda. - Oposição ao têrrao
825.095.
Gacliano Cia. - Oposição ao
Urra° 625.227 marca Guarany.
Televisão Columbia Indústria e
Comércio Ltda. - Oposição ao
Urino 625.894.
Metalúrgica Mogi Mirim $.A.
Indústria e Comércio - Oposição
ao tèrmo 626.014 marca Marthe.
S.A. Fiação e Tecelagem Lutfalia - Oposição ao térmo
626.058 titulo Casa Luiz XV . Cia. Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares
- Oposição ao têrmo 622.557
marca Tome Caféboin.
Cia. Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares
Oposição ao Urino 622.558
marca O Bom Café.
General Electric Co. - Oposiçâo ao 'Urra° 622.633 marca General.
Cia. Cervejaria Brahma Oposição ao térmo 630.058 marca
Cristal.
Maranesi Maranesi Ltda.. *Oposição ao thrmo 626.637 marca
R.P.
Armações de Aço Probel S.A.
- Oposição ao té'rmo 622.929
Marca Mabel.
Oliveira Cunha, Engenharia e
Comércio Ltda. - Oposiça.0 ao
têrmo -626.779 marca Olinetto Classe 8,.
Fiação e Tecelagem Tecibra Li=liada - Oposição ao têm() ...
828.534 marca Casas Cecibiaa.
Fábrica Nacional de Rebitas Limitada - Oposição ao têm) ...
828 . 330 marca Nacional.
José Joaquim de "Oliveira
Oposição ao têrmo
Cia.
630.300 sinal de propaganda Gato
Preto.
Memphis S.A. Industrial Oposição ao tèrmo 629460 marca
Original.
Elizabeth Ardeu Sales Corp. Oposição ao tênno 624.055 marca
M y Love.
Industrial Panificadora S.A. Oposição ao têrmo 623.019 marca
Rico. .
Industrial Panificadora S . A. Oposição ao têrmo 623.020 marca
LEI. •
Cia. Luz Stearica - Oposição
ao têrmo 622.978 marca Figurativa.
Marujo Utilidades Domésticas
Ltda. - Oposição ao tênno
624.352 marca Marujo.
Cia. Industrial de Conservas
Alimentícias Cica - Oposição ao
Urro() 625.394 marca Inca.
Cla. Industrial de Conservas
Alimentícias Cica.
• Brio a Brao Calçados e Modas
Ltda. - Oposição ao térmo
10.087 marca Bric A Brac.
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Bric A Brac Calçados e Modas
- Oposição ao têrmo
819.088.
Shell Brasil S.A.. Petróleo Oposição ao têrmo 626.209 marca
Colak.
Ruf Buchhaltung Aktiengesellsoraaft - Oposição ao têrmo
623.538 marca Rus.
Ford Motor Co. - Oposição ao.
tarmo 628.728 marca Mercar.
Intérnational Latex Corp Oposição ao térrno 625.579 marca
Palytex.
Institut National Dez Appellations D'Origine Dos Vins Et Eaux
De Vie - Oposição ao têrmo ..•
626.789 marca Bergerac.
institut National Des Appellations D'Origine Des Vins Et Eaux
De Vie - Oposição ao Urino ...
625.427 marca Mont Blanc.
Institut National Dez Appeliations D'Origine Des Vins Et Eaux
De Vie - Oposição ao tarou) ....
625.426 marca Winedrink
Institut National Dez Appellations D'Origine Des Vim Et Eaux
de Vie - Oposição ao têrmo
625.425 marca Demi Sec.
Institut National Dez Appellatons D'Origine Dez Vins Et Eaux
De Vie - Oposição ao têrmo
625.424 marca Grand Bianc.
F. N. I.. Fábrica Nacional de
Implemenbos S.A. - Oposição ao
têrmo 623.581 marca Colussi.
Fábrica de Soutiens Primavera
Ltda. - Oposição ao tênno
624.824 titulo A Primavera.
Cia. Cestari Indústria de Óleos
Vegetais - Oposição ao Urino
626.087 'titulo Candango.
Indústria Mecânica Jomar S.A.
- Oposição ao têrmo 626 091
marca Jorna.
Drogarias do Oeste Ltda. Droeste - Oposição ao têrmo 626.735
nome comercial Indústria e Comércio Oeste Ltda.
Nacional Cia. Distribuidora de
Produtos do Petróleo - Oposição
ao térmo 629.058 marca •Nacional.
Dr. Karl Thomae G.M.B.H. Oposição ao têrmo 624.844 marca
A til ax
IMA Instituto Bioquímico Inter
Americano S.A. - Oposição ao
têrmo 626.923 marca Alergoral.
IBIA Instituto Bioquímico Inter
Americano S.A. - Oposição ao
ao têrmo 625.476 marca Neuvitan.
Indústria de Produtos Alimentícios Kibby Ltda. - Oposição ao
têrmo 625.588 marca Kibejoia.
Produtos Rocha Químicos e
Farmacêuticos S.A. - Oposição
ao têrmo 626.299 marca Libra.
Malharia Italiana S.A. - Oposição ao tarmo 626.629 marca
Itália.
Indústrias Gasparian S.A. Oposição ao têrmo 626.072, nome
comercial.
Anderson Clayton Cia. S.A.
Indústria e Comércio - Oposição
ao tênto 624.995 marca 1.001
Noite.
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Lanches Elite Brasil Ltda. Oposição ao têrmo 883.038 marca
Elite.
Gráfica Editora Aquarela S.A.
- Oposição ao tênno 625.498 titulo Aquarela do Brasil.
Gráfica Editora Aquarela S.A.
- Oposição ao térmo 820.441
marca Aquarela.
s a Fara de Produtos Manufaturados - Oposição ao têrmo
539.357 marca Velny.
Domingos Alves Pereira - Oposição ao têrmo 626.265 titulo Fábrica de Móveis Santa Terezinha.
Dancar S.A. Indústria de Auto
Peças - Opasição ao têrmo
625.567 marca Vancar. Tecelagem Salomão - Oposição
ao têrmo 625.621 marca -Salomé.
Tecelagem Salomão *S.A.
Oposição ao térmo 625.624 marca
Sai
Tecelagem Salomão S.A. Oposlea ao thrmo 625.623 marca
Salomé.
Tecelagem Salomão S.A. Oposição ao têrmo 625.622 marca
Salomé.
Villares S.A. Participações Industriais - Oposição ao Urra°
625.161 marca V.
Villares S.A. Participações Industriais - Oposição ao têrmo
625 . 162 marca V.
Vilares S.A. Participações In-.
dústrias (oposição ao Urina número 625.163, marca V) Vilares S.A. Participações In
dústrias (oposição • ao têrmo
mero 625.164, marca V).
Vilares S.A. Participações Indústrias (oposição ao têrrno número 625.165, marca V).
Vilares S.A. Participações Indústrias (oposição ao têrmo número 625.166, marca V).
Vilares S.A. Participações Indústrias (oposição ao têm() número 625.167, marca V).
Vilares S.A. Participações Indústrias (oposição ao têrmo número 625.168, marca V)
Lambreta do Brasil S.A. Indústrias Mecânicas (oposição ao têrmo 626.601. marca Elebe).
Acessórios São João S.A. Importação e Comércio (oposicão ao
têrmo 625.886, marca A G'.
Dircéia Tavolleri (oposição ao
Urino 631.068, titulo Bar e Restaurante Cristal).
Cia. de Cigarros Souza Cruz
(oposição ao têrmo 622.655 marca Carioca).
Dei Rio Modas Ltda. (oposição
ao tarrno 624.715, raarca Del
Ernesto Neugebauer S.A. Indústrias Reunidas (oposição ao
têrmo 827.221, marca Grão de
Ouro).
Ernesto Neugebauer S.A. Indústrias Reunidas (oposição ao
têrrno 626.178, marca Goma).
Laticínios eLca Ltda. (oposição
ao têrmo 627.951, sinal de propa•

ganda . Eca da a sua mesa um sabor agradável).

Ibrahim Ahmed Sued (opo41,,são
ao térmo 822.315, marca Vip) .
Ibrahim Ahmed Suai (opodição
ao thrmo 622.540, nome comercial).
- Ibrahim Ahmed &ui (oposição
ao térmo 627.894, marca Vip).
Ibrahim Ahmed Sued (opus'ção
ao térmo' 627.897, marca Vip) .
Perumaria Colognelles S.A.
(oposição ao tênno 624.061, marca 624.061, marca Petit Colagne)Suddeutsche Metallwerka al
B (oposição ao têrmo • 623.275,
marca Durimpex) .
Frigorífico Boavistense S. A.
Indústria e Comércio (oposiçãa agi
têrmo n.o 628;286, marca Boavistense)
Taço Lar Representações Ltda.
(oposição ao têrmo 626.210. marca Tacolak).
•
Dumas Milner International
Inc (oposição ao têrmo 623 930),
nome comercial) .
Dumas . Manar Internanonal
Inc (oposição ao têm° número
623.941, marca Pinhol'
Malharia Maju S.A. (optaitção
ao Urino 624.335, marca Ma/ti).
La P is Johann Faber Ltda. 'oposição ao têrmo 624.411, marca
Regent).
J R Geigy BaA. (oposição a)
térmo 623.504, titulo Dedetuai .
Siemens & Halske Aktienge . eilsChaft. (oposição ao Urino liamero 824.425), Marca Supe r Silmen).
Dumas Milner Corp (op 'sina()
ao Urino 623.942, marca Pinho;)
A Capital Modas S.A. (oporição a0 Urino 622.741, Oinal de
propaganda, liquidação mahrl,
- Indústrias Elétricas e Inawicoa;
Fábrica Odeon S.A. (oposiTlo no
têrmo 623.222, marca Cidade Maravilhosa).
Addressograph Multigra ph
Corp (oposição ao têrmo número
624.162, nome comercial) .
Addressograph Multigraph Cario
(oposição ao têrmo 624.161, mar.
ca Multigraf).
Volkswagen do Brasil Indastria e Comércio de Automóveis
S.A. (oposição ao Urra() número
629.720, marca Bom Senso)
Fios e Cabos Plásticos do Brasil
S.A. (oposição ao têm° número
623.386, marca Plastisol) .
Continental Gummi Werkt . Aktiengese/lschaft (oposição ao têrmo 622.512, marca comere:a1) .
Lapis Johann Faber Lida opa.
sição ao térmo 823.357, marca
Zenith).
•
Indanthren Warenzeichen% erband e V. (oposição • ao têm°
mo 622.517, marca Duanthren).
Soc. Técnica Paulista S.A. Indústria e Comércio (oposição ao
térzno 625.583, marca Sotéenica) z"
•
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Volkowagen de Brasa andui trio.
Ferreira & Ruszio Ltda. (oarasi.
Inetituto Adventista. de En- (oposção ao têrono 630.289, nome
e Comércio de Automóveis S. A. ção o termo 625.614, marca Ti sino (oposição ao termo ns 269 comercial).
(oposição ao tèrmo 631.721, frasa qu:nho) .
marca Suprebem).
Calçados Kimino S.A. Bui
de propaganda Carros para o povo
Cia.
Textil
Nossa
Senhora
do
António Feres (oposição ao té
Comércio (Oposição .to têrmo nuao alcance do povoi ,
Rosário (oposição ao Urano mi- mo 627.e48, marca Atiantida).
mero 628.903, marca Indústrta
Sherwin Williams do Brasil S.A. mero 627.047, narca Rosario,
Calçados Mimo).
Instituto
Advim:dista
de
Ensino
Tintas e Vernizes (oposiçao
Pah.
de
Calçados
1.001
_Ltda.
(oposição
ao
têrmo
626.270,
titulo
Frigorifico Cruzeiro S.A. (opo.
termo n.o 629.866, marca ('olo. (oposição ao têrmo 623.798, marSupre Bem).
Sição ao têrmo 623.957, titulo Bar
rama)
Conforoil Tintas S.AA. oposiCia. Importadora de Produtos e Restaurante Alvorada).
S.A. Moinho Santista Indim- ção ao tèrmo 631.315, marca AeAmericanos Cipra (oposição ao
Nobtl Engenharia Ltda. (0/30.
trias Gerais opo.snição ao termo por Offsete Lack).
têrmo 626 532, marca Cipla)
sição ao têrmo 629 130, marca Noa
nei 614.3291. frase de propagara
Condoroll Tintas S.A. (opas!
dada Pcliezemel Vinco Fixo!
Pan Produtos Almenticios Na- bel) .
ção ao têrmo 631 331, marca Aecionais
S . A . (oposição ao ta _e)L
Bozzano S.A. Comercial incluaCa. de Cigarras Souza Crua rophen)
626.356, marca Cai dango).
trial e Importadora (oposição ao
(oposição ao têrmo 624.749, mar
Conderoll Tinias S.A. (opasica Carlton) .
Gessy Levar S.A. têrmo 624.052, marca Night
ção ao tèrmo 631.327, taram Su
(oposição
ao
têrmo
625.838, :rar
Coral S.A. Fab. de Tintas .e.sE C De Witt & Co Ltd (0p0.;"-ÇãO rograph).
maltes lacas e Verulzes (opu içao
ca Sabia Capilorum).
no têrmo 631.154, marca Dex.vits
Representações Pegasus Ltda.
ao têrmo 623.241. marca CeraIndústrias Gessy Lay er S. A. fix) .
A Sabotar Esteve Y Cia. (aao-i- lopasição ao têrmo 628.580, mar
(oposicão
ao
termo
625.837.
marca
ção ao termo 625.232. marca ca Pegwo).
Salus Capilorurn) .
Bozzano S.A. Comercial laGuarany).
Iddio Benvenuti e Guido Ecoavadustrial
e Importrie o ra (opodição
The International Nickel Co
Arthur Balfoux & Co larniteci nuti (oposição ao termo número Inc
ao termo 624.035, marca Agua(oposição
ao
têrmo
627
729,
(oposição ao termo 627.089, mar- 628.908).
sol)
marca Nickel Alloys).
ca A Capital) .
Perfumaria Phebo S.A. (oposiDibra 3.A. Indústola e ComerPerime Cabelereiro Ltda topo,
Ilumble 011 RefinIng Co (opo- ção ao termo (524.107, marca SI
cio (oposição ao teimo . ó23 846,
sição
ao
termo
629.341,
marca
sição ao térmo 626.128. marca 2 Menor).
marca Dibrasal .
Femme).
Tempos) .
Indústria e Comércio de e:alçaBozzano • b.A. Comercial
Vitória Engenharia S.A. (opta
Humble 011 & Refining Co dos Arco Flex $ A. (oposição ao sição
portadora (oposição ao têrmo núao
termo
623
g15,
marca
vo
(opcoição ao Urino 626.112, mar sêrmo 627.139, marca Rugifiex)
mero 624.051, marca Night Lua)
tória).
ca Dois tempos).
Indústria e Comércio de CalaD'Olne Cia. de Tecidos Aurora
Soc. Iplranga de Engenharia e
leumble Oil & Refining co. ias Arcoflex S.A. (oposição ao Comércio
(oposição ao termo (;24.587, insig
S
A
(oposição
ao
ter
(oposição ao tênno 626:132, mar I énno 627.420, mraca A.ruflex) .
nia Aurora) .
mo 627.994, marca !piranga) .
ca 2 tempos).
Indústria e Comércio Arco Flex
D'Olne Cia. de Tecidos Aurora
Montai Mon Agens e Obras lai eFlumble 011 & RefinIng Co V.A. (oposição ao termo 528.244, tálcas
(oposição ao têrmo 624.580, nome
Ltda.
(oposção
ao
remo
(oposiçãts ao têrmo 626.109, mar- marca Badflex).
comercial).
n." 628 994. marca Montar) .
ca Dois Tempos.
Fab. Upy Artefatos de Tenteios
Durka S.A. Participçõox e CoPlantec Planejamentos Técnicos
Humble 011 & Refining Co (!ouro e Metal S.A. (oposioão ao Económicos
mareio (oposição ao tênia; ((úmeSoc.
Civil
(oposição
(oposição ao têrmo 627.342, mar- t'e•mo 624.694, marca Couro Legl- ao termo 630.109, título Piara ro 623.621,*.ituro ¡aze) .
t ma) ,
ca Lubri Bom).
Fábri ca de Aço Paulista S.A. —
teo) .
Oposieão ao têrmo 625.912, marFábrica Ipu Artefatos de TeciFord Motor Co (opo:ação aloJorge Kalache ! Irmão (opos) ca A P V).
dos Couro e Metal S. A. (0130e1tarmos 624.315, marca Mercan).
cão ao termo 470 403, título Jeta
Iáboca. de Aço Pauliela S.A. —
National CastIngs Co (opesscão ção ao têrmo 624.693, marca Cou- Roupas).
Oposição ao têrmo 625 911 marao termo 623.332, marca Nacio- r Legitimo).
Jorge Kalache Irmão (oposi- ca A P V).
nal).
Ancora Indústria e Comércio ção ao têrmo 470.402, marca Jo.
Fábrica de Aco Paulista S.A. —
(opoução
Ltda. (oposição ao termo número tal) .
General Electric Co
Oposição ao termo 625.923 marao Urino 627.284, marca Ge 62).424).
Sac. eihodiaceta (oposição ao ca A P V).
Plast).
Soc. Fabbe Ltda. (oposição ao tarmo 628.739, marca Erongao)
Fábrica de Aço Paulista S A —
O Dragão Louças e Ferragen.s te rmo 629.651).
Oposição ao térmo 625.922 marSoe Rhodiaceta (oposiçeo ao ca A P V).
S.A. (oposição ao termo 330 ab5,
Soc. Fabbe Ltda. (oposição ao têrmo 623.740, marca Erongall
titulo, Casa Dragão).
tê rmo 629652').
Hermes Macedo S . A. ImportaSoc. Rhodiaceta (oposição ao ção e Comércio — taposiçao ao
Petrac Engenharia Comércio
Soa.
Fabbe
Ltda.
(oposição
ao
Urano 628.738, marca rongal)
Ind. S.A. (oposição ao têxina têrmo 629.653).
têrmo 625.'l34 marca aa-15.
nP 629.780, marca Petronac).
Trhimph Werke Nurinberg Alo
Laboratório Lutécia S.A. —
Fabbe Ltda. (oposição ao tiengea.ellochaft (oposição ao rêr-• Oposição
Serrana S.A. de Mideração tê Soc.
ao terral.) Lm 866 marca.
sino 629.654) .
(oposição ao têrmo 614.458, sina!
mo 623.755, marca Triunfo,
Neutrasid.
de propaganda).
Calçados Samello S.A. (opo•
Sociedade Técnica de MateriaLa
Agrobrás Comercial e Indusshão ao têrmo 626.017, marca Sa- trial S.A. (oposição ao termo nu Sote:ma S.A. — Oposição ao terSerarna S.A. de Mineração mosca)
.
mo 623 833 titulo Sorna.
mero 628.607, marca Agrobras(
(oposição ao térmo 614.457, marZambon Laboratorios FarmaMáquinas
Agrícolas
Tigre
8. A.
Castelinho Bar S. A. (oposição
ca 5).
In lústria e Comércio (oposição ao ao têrmo 629.834, marca Caste- cêuticos S.A. — Oposição ao têrPanam Propaganda S.A. opo- têrmo 626.391, marca Tigre).
mo 622.387.
linho) .
sição ao têrmo 824.962, marsa PaHoteleira Iguaçu Ltda. — OposiCooperativo
de
Laticínios
de
Levar Brothers Párt Sunlight
nam Tex) .
Patrocínio do Sapucal Ltda. (opo- Llmited (aposição ao termo mi- ção ao têrmo 629 15ii titulo IgualIotalnca S . A Indústria de sicão ao termo n.° 626.299, marca mero 627.796) .
çu Hotel.
Artefatos de Metais (oposição ao Libra).
Cia. Industrial e Comercial
Cia. Brasileira de Calde i ras e Brasileira de Produtos Alimentas
termo 625.265, marca Rical).
Clihnica Baruel Ltda. (oposição
Cobrantil Cia. Brasileira Fl- ao termo 625.107, marca Caru- quipamentos Pesados (oposição ao res — Oposição ao termo 623.718
termo 630.518, marca C B Ci.
marca Frozen.
nomeia! Imobiliária e Mercantil s11) . (oposic5.o ao têrrno 625.280, marPapelaria
Fiscal
Ltda.
(o
posiCia. Industrial e Comercial Bra(la. Brasileira de Adubos C B
'ca Saci).
A 'oposição ao têrmo 626.866 ção ao termo 629.970, marca sileira de Produtos Alimentara —
Oposição ao têrmo 623.717 marca
Cia. reperman de Estofados ma rca Granubo) .
Fisco) .
Frozen.
(oposição ao termo 625.340, mark;anta Lucia Cristais Ltda.
Voga Publicidade Ltda. (ripo
ca Diadema).
Auto Modêlo
— Oposição a0
(op)sição ao têrmo 626.465 mar- si ção ao ne 629.012 marca Voa.
Importadora Brasiliense S.A. ca :alindar.
Myrurgia S.A. (oposição ao ter- termo 623 583 marca Modêlo.
Comércio e Indústria( oposição
}releias Nogueira Melo — Opa
Indústrias York S. A. Produ- mo 624.22e. marca Spring). ao terra° '325.589, marca Brasile- tos Cirúrgicas (oposição ao gral°
sição ao termo 628.709 titulo AI.
Serviços
récnicos
Admintstrattense)
vos e contabela Conte c Ltda.
n.o 528.942, marca IT).
pha).
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Cia. de Cigarros Souza Cruz Oposição ao têrmo 624.195 sinal
Touring.
Cia. Lupe, A.gricola Comercial e
Industrial -- Oposição ao têrmo
624.458.
Cia. Lupo Agricola Comercial C
Industrial - Oposção ao têrmo
824.449 marca Luar.
Fábrica Metalúrgica Diana Limitada - Oposição ao termo-.
825.354, marca Diana.
Fábrica Metalúrgica Diana Limitada - Oposição ao tèrmo
825.353 marca Diana.
Fábrica Metalúrgica Diana Limitada - Oposição ao têrmo
ezp 355 nome comercial.
Geigy do Brasil S.A. Pradutos
Químicos - Oposição ao tarmo
625.358 marca D D Tex.
A B C Radio e Televisão El A.
- Oposição ao termo 630 229
Marca Coleção Palma de Orno
Agrobrás Comercial e Industrial
S.A. Oposicão ao termo 628.605
marca Agrnbrás.
V,ETIFICAÇOES DE PONTOS
CARACTER/STICOS

Ficam os pontos caracteresticos
abaixo mencionados republicadas
por ter saído com incorreções
do Boletim de 13-7-64:
Térmos:
N. 116.005 -- Modal° de Utilidade para Alicate Para Abrir La
tas de Conservas - de Fabris
Terra & Marklew Ltda. - Fica
retificado o primeiro ponto:
1.0 - Alicate para abrir latas
de conservas, caracterizado por
uma das hastes terminar dobrada
em ângulo réto numa faca plana
e COM o corte em diagonal. Total de 3 pontos.
N. 118.066 - Modélo de Utilidade para Nôvo Tipo de Distribuidor de Cêra Para Assoalho de Adriano Augusto Pires.
N. 118.214 - Privilégio de Invenção para Ciclo de Pressão Para Separação Por Peneira Molecular de Parafinas Normais de Misturas .de Melro Carbonetos - de
Union Carbide Corp.• estabelecida
nos EE. - UU. da América..
N. 119.833 - Privilégio de rnvençáo para Aperfeiçoamentos em
ou Referentes a um Potenciômetro - de Tesla Narodini Podnik.
N. 119:852 -e Privilégio de Invenção para Solenoide Com Embola - de Alberto Boton.
N. 122.076 - Privilégio de Invenção para Dispositivo Para Trabalhar Matéria Sôbre o Solo -de Patent Concern N.V. ,
Ficam os pontos característicos
abaixo mencionados republicados
por terem saído com incorreções
em 22-7-964.
N. 113.355 - • Privilégio de Invenção para Dispositivo Para En•
crespar Fios Têxteis Mediante
Torcedura Falsa - de Heberlein
Co. A.G.
N. 116.340 - Privilégio de Invenção para Processo e Aparelho

Para Tratamento de Agua do
Mar - de Asaki Kasei Kogyo
Kabuskiki Kaisha.
N. 121.555 - Privilégio de Invenção para Tear Em Miniatura
de Jaan Drugan.
. Ficam os pontos caractensticos
abaixo mencionados republicados
por terem saldo com incorreções
no Boletim de 17-7-964.
'Tármos:
N. 109.478 - Privilégio da Invenção para Dois Processos Para
a Preparação de Tiaxan Tenos
Básicos Substituídos e Sais de
Adição Acidos do Mesmo - de
Kefalas A.S.
N. 114.169 - Privilégio de Invenção para Aperfeiçoamentos em
CorrediçasPara Elevadores - de
Luiz Dumont Villares.
N. 114.362 - Privilégio de Invenção para Aperfeiçoamentos em
Purificadores de Ar - de Massey
Ferguson Inc. N. 115.908 - Modelo de Utili
dade para Um IVIOsquiteira Desmontável - do Jones Nogueira
Carvalho.
N. 116.091 - Privilégio de Invenção Para Dispositivo de Parada Automática em Teares Mecânicos Com Garfos de Centro de Kyugoaa Sakamoto. depositada
em 8 de janeiro de 1960.
N. 116.375 - Privilégio de In-vença° para Processo de Produção do Uma Estrutura Isolada

Por Vácuo e Estrutura Isolada
Por Vácuo Resultante - de Union
Carbide Corp.
N. 116.527 - Privilégio • de Invenção para Aperfeiçoamentos Em
Caixas Fortes - de Elio Paoletti
Renato Paoletti e Osvaldo Martini. - Fica retificado no 1.0 pon, onde se lê: ... com a porta
de blindagem na mesma . configuração e dotp.da em sua espessura
de degraus •circunferencials formando batentes troncos cónicos
etc.... etc. ...
N. 116,827 Privilégio de Invenção para Nôvo Material Plástico Armado - de Solvay & Cie.
N. 118.305 - Privilégio de Invenção para Dispositivo Desodorizante Elétrico - de Cory Corp.
N. 118.841 - Privilégio de Invenção para A perfeiçoamentos Em
Máquina de Fazer Tijolos Abillo da Silva Gonçalves para
um total de 2 pontos.
N. 119.020 - Privilégio de Invenção para Estaca .Tubada Para
Fundacão e Processo Para Sua
Execução - de Compagnie Internationale Dos Pieux Armes Frankignoul S.A.
- N. 119.548 - Modélo de Utilidade para Nôvo Tipo de Trançado Para Calçados . Em Geral de Antônio Franco Ventre total
de 2 pontos._
N 119.592- Privilégio de Invenção para Aparfeicoamento Em
Ou Relativo a Dispositivos Indicadores Visuais - de NV Philips
Gloeilamponfabrieken.

COLEÇÃO DAS LEI
1.964 -

iiv=srriRam
VOLUME III

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
ATO INSTITUCIONAL, EMENDAS CONSTITUCIONAIS, ATOS DO COMANDO SUPREMO DA RE-,
VOLUÇÃO. DECRETOS LEGISLATIVOS E LEIS.

DIVULGAÇÃO N° 915

Preço: Cr$ 500.00 VOLUME IV

• ATOS DO PODER EXECUTIVO
Decretos
DIVULGAÇÃO N° 916

Preço: Cr$ 500.00
A VENDA:
Na Guanabara • ,
Seção de Vendas: Av. liedrigues Alves, 1
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
Em Brasília
Na sede do D.I.N.
•Touring Club do Brasil: 39 pavimento
da Estação Rodoviária

\, Julho de 1964
N. 120.312 - Privilégio de Invenção para Processo Para Reduzir o Teor Em Ferro Dos Minérios
Ou Os Oancentrados De Cromita
Sem Reduzir Apreciavelmente
Teôr Em Cr. 203 --- Hallmer Corp.
N. 120.742 - Privilégio de Invenção para Aperfeiçoamentos Em
Ou Referentes A Processo De
Fabricação Dé Um Material Semi
Condutor Ou Um Corpo Semi
Condutor Ou Um Dispositivo Semi
Condutor Tendo Um Semi Condutor - de NV Philips Gloeilampenfabrieken - Total de 5 pontos.
N. 121.196 - Privilégio de Invenção para Fita Adesiva De
Pressão - dç Minnesota Mining
And Manufacturing Co.
N. 122.206 - Privilégio de Invenção para Chave Extintora de
Arcos Voltaicos - de Emil Lange
e A.S. National Industri.
N. 121.28S Privilégio de Invenção para Processo de Produzir
Azo Corantes - de Sandoz S.A.
N. 121.773 - Privilégio de Invenção para Registro de Avanço
de Núcleo Magnético - de AMP
/ncorp.
N. 122.372 . - Privilégio de Invenção para Sistema de Edição
de Dados - de International Buciness Machines Corp.
N. 122.455 - Privilégio de Invenção para Aperfeiçoamentos
Relacionados Com Controladores
Separadores e Contadores de Foto
Célula a Transistor - de Wel
Kung Ksu.
N. 122.579 - Privilégio de Invenção para Aperfeiçoamentos Em
Ou Relativos A Válvulas de Descarga Elétrica Dotadas de Catado
De Aquecimento Indireto - de
NV PhWps Gloellampenfabrieken
- - Retifico o final do Ie ponto.
• sentido perpendicular a clima.° longitudinal do catocia e fica
em contacto com o catodo apenas
por uma pequena porção sua.
N. 122.674 - Privilégio de Invenção para Dispositivo Para A
Lubrificação Automática de Trilhos - de D'Amico Matteo.
N. 122,679 - Modêlo de Utilidade para Nôvo Moei& de Coletor de Lixo - de Takayoshi
HassuO.
N. 125.381 Privilégio de invenção para Disjuntor de Fusível
- de Mac Graw Edison Co.
N. 143.132 - Privilégio de Ineençáo para Um Processo Para a
Preparação de Uma Penicilina de Lepetit 8 le A -- Retifico o
nal do 1.° ponto: ... aproximadamente 20°C.
N. 146.751 - Privilégio de Invenção para Original Aperf eiçoamenta "Introduzido Em Instrumentos Musicais de Cordas - de
Francisco de Oliveira Santos.
Ne 143.150 - Modêlo Industrial
para Brinquedo de Pião Com Tabuleiro - de José Benedito Carla.
N, 148.296 - Modêlo Industrial
para Nova e Original Configuração Aplicada a Lanternas Para
Autos Em Geral - de Denis Jean
leacabanne.
Local do clichê que foi enviado
e não saiu publicado no Boletim
'de 17-7-64. Peço a finesa de fazer
a sua publicação -neste local.
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fonte do mesmo para um queimados
de um motor da turbina a gás, caracterizado pelo fato que êle compreende meios providenciado um orifício
de medição, meloi para suprir come
bustIvel sob pressão de dita fonte Ft.
ra dito queimador vis, dito metido de
medição, meios para variar o tamanho do orifício de medição de acordo
com a velocidade de rotação do moo
ter e, independentemente, numa reta.
TERMO. N9 114.312
ção funcional para com a relação das
pressões de safda e entrada de um'
Em 27 de outubro de 1959
compressor do motor, e meios para
Requrente: 3,//assey — Perguson. medir o fluxo de combustível para O
de &cardo com a queda
Inc. — Estados Unidos da América. queimador
Titulo: Aperfeiçoamentos referen- de presto através do orifício de
medição.
tes a transportadores.
19 — Um ajustador (ui adaptador) Total de 21 pontos.
adequado a um veiculo industrial do
tipo dos que são dotados de um .
Tila190 189 118.954
portador de carga de movimentação
vertical, compreendendo ura mastro
instalado no veículo, uma carreta que
.1•nnn
Em 11 da fevereiro de 1960
é deslisevel para cima e pana baixo
ao longo do mastro e apresenta uma Requerente — Klein Echanzlin
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
face de carregamento de encontro à Beckekr Aktiengeeellschaft — Alemaqual poderá ficar eendente um ele- nha.
TERMO N.0 123.514
mento de suspensão, e dispositivos
de 17 de outubro de 1960.
TERMO N° 94.105
para fazer movimentar-se e, carreta Titulo — Bomba giratória poligrae
para cima e para baixo, caracterizan- dual. — Privilégio de Invenção,
Harbison Walker Refractories
EM 7 de maio de 1957
do-se pelo fato de que o ajustador 19 — Bomba giratória Doligradual,
CuraPany.
Requerente: 1ndustam — 11/08- apresenta uma estrutura essencial- caracterizada pelo
fato de estarem
(Estado s Unidos da América)
tria de Artefatos de Metal Ltda. — mente achatada, pendente de. carreta dispostas diante das' beiradas de ade
Titulo: Refratário Rico Em Alu- Minas Gerais.
de maneira a soprepujar sua face de missão dee rodas giratórias, muitas
mina e Processo de Fabricileo.
Titulo: Uma nova disposição • em carregamento em substituição à unide correção (6) distribuídas por •
cobertura de válvula sanitária. - — dade de suspensão, sendo disposta a áreas
— Privilégio de Invenção.
toda a circunferência do canal de adModal°
de
Utilidade.
mencionada
estrutura
de
maneira
a
missão.
1.0 — Um refratário rico eM
— Nõvo modelo de válvula mul- que esteja pendente, de encontro à
aluzninae caracterizado por comtar"
caracterizado
pelo
-fato
mesma,
a
referida
unidade
de
susde
a
preender produto calcinado d.e cúpula ou campânula externa de pro- pensão, ou elemento equivalente, e Total de 8 pontos.
uma mistura que contém, .essen- teção e acabamento é mantida em um motor extensível e contretil coMalmente, de, pelo menos, 1% em posição, sObre o corpo principal da nectado entre a dita estrutura e a
TERMO Ne 118.955
pêso, a não mais que cêrca de válvula, de maneira variável, por in- carreta de maneira tal que quando o
10% em pêso de sílica volatizada. termédio de três elementos dos quais motor funciona faz deslizar a estruEm 11 de fevereiro de 1960
. -- Prioridade: EE. UU. da Ame - rusqueado, uni corpo cilíndrico tendo tura com a unidade de suspensão resrica, em 22-10-959, n.0 847.865. — um anel rebaixado e internamente pectiva em sentido transversal ao vei- Requerente: Soicetã Applocadont
extremidade ampliada e uma lu- culo.
Seguem-se os Ponbe.s de ns. 2 a 7. umaflangeada,
Gonama Antivi Branti "GA" S. p.
rosqueada externamenTotal de 4 pontoe,
va
A. —
.•
te.
Total de 3 pontos.
Titulo: Aperfeiçoamentos nas jun• ISR1V10 N9 125.837
•.
TERMO N0 115.802
ções elásticas para a t ransmissão de
Em 12 de janiro de 1960
binários. — Privilégio de Invenção.
TERMO N° 109.249
Em 32 de dezembro de 1959
Requerent e : César Aigusto Loure;i19 — Anel elástico para Junções de
Em 20 de março de 1959
ço — Estado da Guanabara,
talinamiasdes de binário, caracterizado
Titulo: Aparelhe fitohidrométriso Ptivilégio de Invenção "Junta aper- Requerente: The Bauer Bros. Co. por compreender uma série poligonal
— Estados Unidos da América.
PrIVilép; o de Intenção.
para tubos e similares"
de setores de borracha de eixo retiliHidroëiclone — Privilegio neo
19 — "Aparelho fitohldrométrico", feiçoada
em que o comprimento médio de
Luigi Bagnulo, italiano, engenhei- deTitulo:
Invenção.
caracterizado pelo de ser consti- ro, residente à, Via Alessandro Volta
cada setor é pelo menos igual à sua
tuído por dois vasos sobrk ., tos, sei- 1, Milão, Itália,
19 — Um dispositivo hidrociclonodo o de cima o depósito da terra e da ..10 — Junta aperfeiçoada para tubos so para separar uma suspensão de espessura radial, um órgão rigido de
engate coligando cada par de setores
planta e o debaixo o reservatório da e similares, do tipo formado pelo en- sólidos em liquido em partículas acei- adjacentes,
tal órgão tendo conforma.
água de irrigação.
caixe da extremidade de um tubo na, tadas e regeitadas através de remoi- do em si um furo de engate dirigido
Total de 3 pontos,
extremidade convenientemente alar- nhos de movimentos contrária. inter- arialraente, e um dente ri
gido saliengado, de um outro com o preenchimen- no e externo, incruindo um invólucro te em direção axial de cada
órgão de
to do vão inteísticial resultante com com a provisão de uma entrada de li- engate em uma posill.0 excêntrica
TERMO 149 148.347
em
material de vedação, caracterizada pe- quido Para a suspensão de liquido f relação a dito furo, os dentes sabre
lo fato que a extremidade a ser. en- extremidades clesoargee de excesso e os õrgilos sucessivos sendo dirigidos
Em 10 de abril de 196-d
caixada apresenta unia configuração circulação inferior para descarga das em sentidos opostos,
— Esti.- externa em
Cheebrough-Pond's
linhas divergentes assu- respectivas ditas particular, um bico
aos Unidos da América.
mindo (se)l formato geométrico subs- na dita extremidade de descarga do Total de 10 pontos.
Titulo: Nôvo moaalo de frasco. -- tancialmente tronco-cónico sendo ta* excesso disposta concentricamente no
Modal° Industrati.
é previsto uma brusca curva reentran- dito invólucro em relação afastada
te em sua extremidade para o aloja- sua parede interior para funcionar
TER993 117.517
mento de um anel de material elásti- como um bascador para o remoinho
inetrno e estendido dentro do invóluco que ficará comprimido contra
Em 3 de março de 1980
parede interna da extremidade Dele- cro para além da dita entrada, e
gada que compõe a part. externa le meios no dito bico para impedir uma Requerente: Weena A. O. — Ale.
junta para a retenção do material de circulação de correntes parasitas do manha.'
sedação intereticial.
remeinho externo à entrada} do dito Titulo: Amo
rtecedor de som — Prie
Seguem mais 3 pontos caracterís- bico.
vilégio de Invenção.
ticos.
Total de 11 pontos.
/e Amortecedor de som com tia.
buinilo d i018
TERMO N9 113.132'
de escape colocada
TERMO DP 116.939
dentro da carcassa do amortecedor de
Em 9 de setembro de 1980
som, cuja sorna de coniD
tos ties
len 9 de ievereiro de 1980
canos de Os de escape eimen
Privilégio de Invenção 'de eAperfeimaior de
que o comprimento do é
Fie. 1
a
çoareentos em Placas para pinças".
Requerente: Rons-Royce Limited de som, caracterizado pelo mortecedor
fato que
Brasinac — Wickman s. A. — In- - Inglaterra.
Resumo De er.t.vo — .1%evo inotle- dustrie
e Comércio. — Capital do Título: Sistema aperrei .oe.do de espaço entre' as partes dos canos ou
to de frasco de matéria plástica fledentro da carcassa do amorde São P81119.
combustível paia motor de turbina a espimie
xível ou de qualquer outro material Estado
tecedor de som são limitados ou subi-.
19
—
Aperfeiçoamentos
em
olaoas
—
Prieilégio
adequado, o qual tem as seguintes ca- para pinças,, caracterizada por comde Invenção,
dividido por paradas de anteparas
racterticae : visto de frente, apre- preender um corpo que pode ser 10 — Um sistema de combustível de separação de uma maneira que Ou
OS
senta dma bn,e horizontal, e lados adaptado a um eixo e a ui membro para motor de turbina a gás para espaços delimitados ou subdivididas
prop tando-se ',ara cima, dirigem-se giratório suportado internamente e r.1n 41'nl?r o fornecimentt de combine formam canais de gás adicionais.
uze iraniente de dentro peta tora a localizado arialmente
1 . 1vp' y:(11-, pressão e partir de uma
ass,e
'Atol do 14 panei.
1. — Neva e Original Configuração Aplicada a Lanternas Para
Autos Em Geral formadas por
corpo de plástico ou etc...
N. 111.861 — Privilégio de InVenço para Preparação de Beta
Lactonas — de Lepetit S.P.A. Pica retificado o seguinte:
Acido aminoprepriênieo de rtermula (kcal da 2. e fórmula que
foi enviado à Imprensa Nacioeal
e não foi publicado no D.O. de
17-7-64. Peço a fineza de publi
-car:"OndeoR -1framlet
t= indicados com 2 e 3 equivalentes etc ...
Rio, 23 do julho de 1964 . — Assinei e encerrei 45 laudas do eXpedlente. Nilt)n AlViln Xavier
— Diretor do erviço de DocuM enta ção
••

partir da dita base, para depois de
atingirem uma certa altura, que corresponde a aproximadamente cinco
terças partes da aludida base, voltarem-se de fora para dentro e de baixo para cima, em ligeira curva, até se
encontrarem para formar o lado superior, do qual se projeta, para cima,
um gargalo roSqueado externamente
e dentro do qual há uma peça ciliadrica Oca aberta infee.,, mente e fechada superiormente por uni disco
com pequeno orifício central; visto de
lado. o , corpo apresenta substancialmente o aspecto de um retangulo de
base curta, dois lados que se projetam de baixo para cima e ligeiramente de dentro para fora, com o lado
superior ligeiramente curvo; visto em
perspectiva, vê-se que os lados do
corpo não são planos, mas ligeiramente concavos; no gargalo se adapta
unia tampa, rosqueada internamente,
cuja parte superior tem um diâmetro ligeiramente maior do que o da
parte inferior; tudo substancialmente como reivindicado e como ilustrado nos desenhos anexos.

que pode ter engate roscaelp com um
membro deslocãvel e remem-hei entale
mente adaptado de modo a efetuar o
aparto de uma peça a usines durante a rotação désse membro e móvel
dentro de uma bucha removível acomodada dentro do corpo da placa.
Total de 15 pontos.
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TERMO N9 120.733
Depositado em. 29 de junho de 1960
•
•
-- Modelo de Utilidade.
Requerente: Indústria e Comérdo
asoy S. A. — São Paulo.
Pontos característicos de: 'Original
ispoeição em malas caixa, também
enaminadas malas porão, =alas caem, malas armftrios ou semelhantes,
-tara viagens ou outros fins, eonfeconadas em qualquer . material".
• /o — «Original disposição em meia caixa, também dertorain_des mas porão, malas cabine, malas arme- os ou semelhantes, para viagene. OU
• utros fins, confeccionadas em qual• uer material", em que as mesmas,
tem das alças laterais convencionais
1), caracterizam-se pelo fato de Eer
otada frontalmente. de alça (1) que
ermite som transporte. Total de 2 pontos,

esta chapa superior é montada através de eras. quatro ou mais saliências
(4), numa .segunda peça metálica inferior (5), de idêntico diâmetro, a
qual tem ampla abertura central inferior • (6), que se situa acima dos
queinio.clores convencionais; a parede
da peça inferior aumenta gradativamente de allemetro, compondo Unia
parede com que afunilada (7), em
curva prenunciada: entre a chapa
superior (1) e a peço, Inferior (3) difusora do gás, há espaço que diminue
à medida que as paredes convergem
para Os bordos periféricos..
Total de 2 pontos.
TERMO No 121.037
Em 19 de maio de 190e

superior, caracterizada, pele fato de
que entre o tubo. e o depósito referidos se encontrar disposta lâmina metálica, dotada de abas longitudinais,
com dobra mediana reis abas, através
da qual é retida em posição. lâmina
flexível plástica, a qual; pela extremidade livre superior contate:a gora o
interior oco de botão alojado na' extremidade aberta do mencionado tubo.
Total de 2 pontos.
TERMO No 121.701
Depositado eca, 2 de agbsto de 1960.
Requerente: Mircea Profeta.
• 'eu
Titulo: *Aperfeiçoamentos ern
•
relativos a canetas tinteiro".
le — e Aperfemosenentos em ou relativos a canetas tinteiro', carpreendando as canetas carpe ô:o provido na
extremidade opoeta à da aplicação da
pena, tampa ro:queada oei ceara qualquer, dotada cie um ou mais orifício.;
laterais, caracterizados pelo fato'
que no Inter ior' do mencionadocarpo
ôco- se encontra disposto rolo constituído de votas continuas conferidas
zôbre placa de tecido, metal, plásticoou outro material qualquer conveniente, corugado e preferivelmente dotado de pluralidade de orifícios. sendo
que o mer.clonado rolo atinge as proximidades no, pena, em seu suporte,
através da 'qual automaticamente . recebe.* carga de tente. .
e Aperfelçarieue.ntos em ou re20
lativos a canetas tinteiro", conforme
reivindica) anterior. tudo suastancialmente -como descrito no relatório
e ilustrado nos desenhos apensas ao
presente memorial.
'Total de 2 pontas..

Requerente: Cionaelius johan 'Cru
ger e Souto African Iron And Steel
Industrial Corporation Limited.
TERMO N9 120.822
União Sul Africana — Brooklyn.
:Titulo: • "Aperfdçorener.tos em ou
•Ikzi 3 de julho de 1903
relacionados com montantes de cerRequerente: Rod-Bel S. A. — In- cas, postes e semelhantes" priva
estria e Comércio — Seo
légto de Invenção.
Título: Aperfeiçoamentoe em ou le— AperfelçCamentos em ou retivos a moinhos destinados a provas
lacionado com montantes de cercas,
- cale. — Privilégio de Invenção.
19 — «Aperfeiçoamentos em ou re- postes e sezaelhantes. caracterizado
compreender um elemento alonlevos a moinhos destinados a -rro- por
de metal, apresentando, um corIs de café". caracterizados pelo fato gado
que O eixo poetados da mó grat6- te teansversal, regiões alargadas de
a se apresenta, envolto, em sua, concentração, em ou adjacentes
olor extensão, por manga dotada de' uma região central básica e em cada
.ancale internos, manga essa solidá- lado das duas zonas laterais, igualmente afastadas da região central,
a' cem a estrutura do moinho, e o Se
forma que as regiões de concenxo, euperlormente, e circundado por
' não •residam stanente em urna
tomentos, que assentem em disco tração
•ovido de abas laterais ~tas vol- linha retilínea. scrldo que cada urna
de coneern outro eixo- este dotado de ex- das ditas zonas laterais
tração -tão conetadea à região cenulas rara cima e atravessada por tral
por meio de paredes estreitas si'ntricos, enquanto que entre a me
aliena e a menga ee encontra co- metricamente dispostas em relação
divergente ei região central, sendo tais
rada erra mola.
TeRMO N9 121.818
paredes dotadas de ombros em peeiTotal de 3 pontos,
eõe.s intermediárias às ditas regiões,
formando planas longitudinais ao lon•Eni 8 de agaito de .19-60
go do elemento, -substancialmente paTERMO Ne 120.1s97
ralelos a um plano que toca as re- Requerente: Felippe Perrucci C.agno
gi ões de concentraeão laterais alarga- — São Paulo.
It:m 5 de julho de 1.960
as extremas.
- eizador coTítulo: Moinho holecere
loicial. — Privilégio de Invenção.
Requerente: Eduardo Med: — São Total de 23 pontes.
— Moinho laomogeneizador coe
Nõvo modelo' de secador de
loldal, caracterizado por ser consti~AO N9 121.230
Prenléglo de Invenção.
19 — Nevo modelo de secaslor de
tuído Per U m. coam emo dividido diaem duas metades. sendo
lupa, caractetizado por posuir uma Depositado em, 14 de julho de 1960. agonalmente
metade superior dotada de abertuias (1), de formato paralelepipédie abertura super.or provii.
de meice próprios de mo- Requerente: José Zapparolla Junler. ra lateral
da de uma gola na qual é rosqueada
- .mento e suseentacão (21), sendo que
• apõe de uma tampa dividida em Titulo: eNôvo modelo de estojo pa- numa peça cilindriea de pequena altura provido, de curtos maços radiais,
uas partes, sendo uma fixa (7) e ra almofadas para carimbos".
etre, nseezel (13) articulada a prirad- 19 — "Nevo raodélo de estojo para sendo fixada ainda, nas bordas da
a por dobradiças. estando dividida almfadas para carimbo", 'formado menconada gola, por meio de parafue
iteriormente por uma parede (II) por recipiente provido de tampa fle- eia, a riange superior de Mo corpo
cilindrico, também (ao. de Pequena
ie divide a caixa ala mesma prepon
xível e que encerra almofada abeor- altura, provido em Elia fade superior,
lo eas partes fixa e móvel da temvente para tinta, caracterizado pelo da orifícios excêntricos, sendo um
a, sendo que dita parede é limitado- fato de que a 'base se apresenta conslig ado à uma fonte de calor ou
% de dois compartimentos Internos, tituída de pe ça única de borracha deles
refrigeração; na face inferior o
indo um deles destinado à parte ele- macia, com rebaixo interno para a al- de
dito corpo leco de pequena altura é
-mecânica de secador ,19). e a outra mofada, com saliência Interna contor- provido
de uma reentrância central
. estinrda a secadouro (10).
nando es bordas das paredes laterais. tronco-cônica,
que se Prolonga
Total de 8 pontos.
trecho superior cilíndrico de pequena
Total de e pontos:
altura.
•.
• alblá) NM 120.910
Total de 4 pontos.
TERMO Ne 121.111a
Depositada em. 6 de Julho de 1960
Depositado em, 26 de julho de 1960.
.— Modelo de Utilidade.
- TERMO N.0 134 1139
Requreente: GuMmedes Toledo — Titulo: "Neva disposição constru13 . de setembro de 1961
eão Paulo.
tiva em mecaniano para enchimento
•
Pontos característicos de: «Origina) de depósito de tinta de canetas em
Requerente,— Miguel Garcia —
• avasieio em churrasqueira aplicável geral".
•
São Paulo- • "
m amem a gás".
,
Requerente: Passos & Passos.
• 19 — "Original disposição ene deur- le — *Ne" disposição construtiva Titulo —' Nevo Xepa de aparelho
- esgueira aplicável em lodo eis*. em mecanismo para enchimento de para prevenir ileidentes écni prenaraeraieada-se por constituir-se de depósito de tinta de canetas era ge- ns. Modelo de utiadade.
una chapa superior =Canta ele pie- ral", apresentando depósi te de tinta
— tõ vo tipo de aparelhn
la, e preferentemente circu lp.r. dotaforma de recipiente flexível, por
ra
prev
nir ne dentes com pren. 1.% de 'friso saliente periférico 121. que na
w
a,
encenado
an
h
exemplo de borrac
atm dos lados termina numa desem- corpo
• • c 'm4m:a1do:4 de, um conjunto
tubular
-aberto
na
extrem
dade
tiCiefedura (3) para "Ltda da gordura;
•

de peças; 83 quais Iuneionam cem
lugadament•e entre 1. feita da
madeira,' ¡erre ou de qualquer
Outro material apropriado em ate
res e,: tamanho desejado, caracterizado peio fato de ter uma-base
de apoio, cuja base-repousa sôbre
um pino Verticá o qual acha-Se
Conjugado' 'buiria haste, nor.xonta/,
que funciona acoplado num segundo pino tameeffn -vertical, livrando o ()pelador 'de qualquer
acidente no trabalho com a prensa. Total de . 2 pnntos..
TERMO , N.° 144,008
• de 23- de outubro de 1962
, R 'que-rente -e L. Schuier A. G.
fuma alemã —.Alemanha.
Pontos caractensticus — Prensa
de estiramento 'Privilegio de Invençaa) .
1.0 e- ' Prensa eseramento,
em que o tirante e a barra de
pres',.eu formam um par d iiraçes
de alavanca, ligados 4CraVeL4 de
ulias ar+1C4Ltuçau e acionados pJr
urna manivela 1 0u um excentr.co,
e em que o tirante se prolonga,
no seu ponte de articuiaçao cem
a manivela ou cum o excentrico,
em um , lanço que está ligado
atreves de uma ,barra articulada,
cem uma alavanca uscilaveL
ttirno de um ponto "esemienerio.
cie aeoruo cota o pediele de Ver - .
mo numero 133.483, caracterizada peei fato de que, quando a
máquina, fôr uma prensa com
ecieeffieen,e em does euequat-ro
pontos as articulações das ulavaneae ae mecangraue cio aceinarnere
to simetrices e esenaveis em um
plano, up resentam, com o embolo
na posição levantada, a ma.lor dis"
aine,a entre si. Total de 3 puntos.•
•
*T2RIVIO N.9 153.-288'
De 3 do outubro de 1063
Requerente — Ricarde Coe amor — sao Paulo.
• e
Titulo — Aperfeiçoamentas em
máqu nas - para eabrfcar blocos
pré-moldados, — Privilégio de In. •
venção.
'
1.0 — Aperfeiçoamentos em máquinas para fabricar olocos • prémuldadea, cumpreenuendo elementos iuncionals montados em ume
estrutinae fermand0 um Molde.
desmontável, caracterizado por uni
corpo contermado segundo . os espaços mis desejados 'nu bloco a
fabricar,' • dito ' corpo conjugado
eom meios que lhe permitem assumir movimento vibrateneef adequado, para agir em funçao cone:
pactadora de uma argamis ,a ou
Concreto, • e disposto sôbre uma
travessa horizdnial. conjugada por
braçadeiras a hastes cilíndricas.
Verticais. -tendo curso vertida] ao
longo de tal braçadeira, Para assumir a posição de preenchimento do molde deementável, e deslocar-se' ifie tal posição, através
do orlicio.na parede de 'funde do
dito molde. Segue-se mais quatre,
pontos.'
•
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TERMO N.o 124.031

TERMO N.9 121.893

De 7 de novembro de 1)60

De 10 de agt5sto de 1963

Requerente: Radio Corporation of
Requerente — Mário Venturinl Amérioa
— Estados Unidos.
Sao Paulo.
Titulo: Suportes de grades para
Titulo — Nova e original confi- tubos eletrônicos — Privilégio de
guraçao apicada a grampea dores. Invenção.
1.9 — Uma estrutura de grade
tipo cilíndrica para um tubo eletrônico compreendendo uma pluralidade de hastes laterais e u.n tio
de helice tendo um numero relativamente grande de espiras por polegada, caractenzada pelo fato da que
tem pelo menos um fio de trelica
com um numero relativamente p equeno de espiras por polegada bradas a pelo menos um dos ditos lios
de hélice e a dita pluralidade cie
hastes /atereis em pontos ao longo
do seu comprimento. — Total de 10
pontos.
1.0

— Nova e original ConfigUTaça° aplicada a granveactures.
Caracterizada pelo fato de ser o
grampeador dotado de corpo t proximadamente trianguir, com parte
Superior arrendonciada e a nferior plana, apresentado anteriormente abertura em "V", parsialMente ocupada pelo disposetivo
grampeador propriamente dito, estando o mencionado Corpo anteriormente e de ierma parcial, recoberto por peça em forma de
calha, com canto anterior arredondado e que se prolonga pasteriormente por alavanca ou traço
levemente arqueado para cima em
Sua parte mediana. To' D ' "- 2
Dentos.
TERMO NP 124.122
De 10 de novembro de 1960

rior mais curta e a subseqüente
mais comprida que as demais, que
gradualmente masi curtas. —
1 são
Total de 2 pontos,
TERMO Na 123.801
De 27 de outubro de 1960
Requerente: Lightburn & cj.G Limited, Camden, Estado do Sul da
Austrálica — República da Atuaraa.
Pontos característicos de "Macaco
hidráulico aperfeiçoado" — Privilégio de Invenção.
1.9 — Macaco hidráulico, ro qual
urna bomba e um pilao são monta-

dos dentro de uma caixa-alojamento, e provido de meios, para permitir a atuação de bomba no sentido de elevar o pilão, bem como
a atuace"io de uni mecanismo de soltura para tornar a abatexr o pile,
macaco esee, caracterizado por um
bloco de válvula na dita caixa, monTERMO N. 121.953
tando várias válvulas, e por um
buieão de serviço na ciaxa, em aliDe 12 de agôsto de 1930
nhamento com o bloco de válvulas
Requerente: Mon.santo Chetrie.2.1 e cora as válvulas, permitindo retirar as válvulas de dentro do reCompany, firma norte-americana.
Pontos característicos de: "Circui- ferido bloco e da caixa em q.:estão.
to de contrôle" — Privilégio de in- — Um. total de 10 pontos.
venção.
1.9 — Circuito para contrõle da
TERMO N. 9 124.041
temperatura, caracterizado por compreender um circuito de ponte, tendo una primeiro, um eegundo e um
De 7 de novembro de 1960
terceiro terminais; um termistor liGeneral
Electric S.A. — Estado
gado entre os primeiro e segundo
terminais; um resistor, ligado entre da Guanabara.
Brasileira.
os segundo e terceiro terminais, e
Pontos característicos de: "Aperum potenciômetro, ligado entre os
primeiro e terceiro terminais; meios feiçoamento em um nôvo tiro de
pará aplicar um sinal CA ou de "cabeça terminal universal" — Pricorrente alterna através dos primei- vilégio de invenção.
O que a requerente reivindica como
ro' e terceiro terminais; um trarissizior ligado como amplificador; um nôvo é:
1.9 — Aperfeiçoamento em um nbvo
transformador elevador de voltagem,
tendo seu enrolamento primário li- tipo de cabeça terminal amiversal
gado para receber o sinal cA, ge- conforme acima descrito, caracterirado. entre o dito segundo terminal zado por possibilitar por melo de

Julho de 1964 2755
TERMO N.9 124.202
De 18 de novembro de 196a
Requerente: Renato Cano de LU
— Rio Grande do Sul.
Titulo: Seringa automática para
uso em veterinário — Privilégio da
Invenção.
1.9 — Seringa automática para te7t:

em veterinAria, caracterizada pai

um conjunto tubo-émbolo em que
a extreinidade externa do 'embole
é iznputelonada pelo cabo trateire

do conjunto, de encontro a unta
mola, dito tubo sendo proviA.) da
válvulas de retenção e e.;cape. —
Total de 5 pontos.
TÊ.,-zmo Na 124.232
Depositado em 18 de novemb-0

de 1960

Requerente: Ken Saltumo — São
Paulo.
Pontos característicos de "Novo
circuitos eltrieos para apalo.lhos te.
rapé:Umas cie ondas niegneticas e —
Privilegio de. invenç:io.
1.0 — 'Novos circuitos c1erieof
para aparei:leo terar;Oilicus de ondas meotieticae", ca.aeleileacles pol
ser o circuito para correia:o emiti.
nua feito do seruinte iiim:o; o primetro borne cio gerador (10) liga.
be. à lamina (2) vibratória, sebre
a qual encontra-se um pequeno LU.
co (3) platinado de contacto, acima
do qual situa-se um pino el) de
platina, fixo à carcássa do aparelho, o qual liga-re à entreda da
primeira bobina (3), cuja saída irrase à entrada da segumia bobina (6),
snuacia abaixo da outra lâmina 19)
vibratór io catando a seida deeta ultima bobina ligada ao outro bo.ne
do gerdor (D. — TOtel de 3 pontes.

TERMO N. 9 124.737
peças
adequadas,
qualquer
conexao
Requerente — Oleio — Compa- e urna tomada móvel do potenciô- e em qualquer direção. Não se
De 8 de dezembro de 1360
remetro, e tendo seu secundário linhia Industrial de Automóveis Lo- gado
fere
à
forma
das
peças
em
Requerente:
Preformed Una PrO.
si,
tis
para aplicar o sinal nele intações e ónibus. — Moca% in- duzido entre o emissor e a base do figuras apresentadas servem apenas dueto Company, uma sociedade or.
dustrial.
transistor; urna válvula tiratron; para ilustração de um tipo em que ganizada de acôrdo com as leis dg
meios para aplicar, o sinal de saí- as conexões em sua extremidade po- Estado de Ohio, estabelecido em eleveland, Ohio, Estados Unidos da
da amplificado, procedente do tran- dem ser feitas em duas direções.
Total de 3 pontos.
sistor, à grade de controle da válAmérica do Norte.
Pontos característicos: "Dispositivula tiratron; meios para apitou',
vo posicionador ou centrador'' —
entre a placa e o catódio de.ssa válTERMO N.9 124.045
Privilégio de invenção,
vula, um sinal CA em igualdade de
freqiie cna e alinhamento de fase
1.9 — Aparelho para determinar
a posição de uma cinto helicoidal
com o sinal CA aplocado através
De 7 de novembro de 1960
com
respeito a um ponto de refedos • phimeiro e terceiro terminais
BANDOLINA DE COLONlá
Requerente: General Electric Com- rencia, caracterizado por compreendo circuito de ponte um circuito
I NDUSTRIA BRASILEIRO
deslocador de fase, ligado no circui- pany — Estados Unidos da Amé- der um ponto de referência e um
par de membros de cilindro, êates
to emissor-base do transistor, tendo rica.
Titulo: Aperfeiçoamento em apa- lateralmente
espaçados do ponto de
as oaracteristicas de deslocar a fase
relho
elétrico
e
método
de
fabricado sinal aplicado à gTadee da dita
referência, e montados de maneira
ção
do
mesmo
—
Priviléigo
de
in1.0 — um nOvo modelo de ca- válvula, a fim de que o mesmo esa estabelecerem contato com uma
cinta helicoidal, sob uma relação do
deira metalica„ tipo bar, compi e- teja exatamente em fase com o si- venção.
O
que
a
requerente
reivindica
corda geométrica, enquanto a cinta
endido por uma armaçào de per- nal aplicado entre a placa e o ca- como nbvo é:
em questão. — Um total de
se mantém estreitamente associada
nas fixadas entre si por Meio de tório
1.9
—
Aparelho
elétrico
caracteriponto de referência em questão.
8 pontos.
zado por compreender elementos de ao
elementos sUstentadores de asSel— Um total de 12 pontas.
núcleo alinhados, elementos de culato e de encõsto, caracterizaao pelo
tra unindo ditos elementos de núfato de que a' armação das pernis
TERMO Na 122.920
cleo por seus extremos, um enrolaTERMO N.9 124.740
e a armação de sustentação e rimento elétrico em um de ditos eleDe 21 de setembro de, 1980
Xnao do assento e do encõsto,
mentos de núcleo, primeiro grampo
De 6 de dezembro de 1960
é Compreendida por element
prendedor em cada-lado do elemento
Requerente: Aimbré Oberla.nder — culatra em um extremo ele ditos eletubulares dobrados, com raios tle Estado
Requerente:
Ciba Société Anonada Guanabara.
mentos de núcleo, dito enrolamento
firma alemã.
curvatura substancialmente lonTitulo: Nbvo quebra-luz para fa- sendo suportado por dito primeiro me,
"Célugos, sendo' a armação das parnes róis de automóvel — Privilégio de grampo prendedor, segundo grampo Pontos característicos de:
las para a eletrólise de sais fundicompreendida por dois elementos invenção.
e n dedor em cada lado do elemento dos)" — Privilégio de invenção.
P
r
1.9 — Ni5vo quebra-luz para faróis culatra no outro extremo do dito 1.9 — Célula para a eletroltee da
tuPulares dobrados em forma ce
de automóvel, caracterizados pelo enrolamento, ditos primeiro e se- sais
"U", os quais sao fixados, incl.- fato
fundidos, caracterizada pelo latO
de compreender um aro subs- gundo aramam prendedores senda de incitam
um recipiente, uma esnados superiormente para dentas tancialmente
troncônico, no qual são unidos estruturalmente, meio isolna- trutura de catódio
e uma estrutura
em relação um ao outro, por meio fixados rigidamente una conjunto de te em dito enrolamento junto a dito de anódio, a dita e.strututra
cacre dois elementos tubulares de- pestanas quebra-luz formadas por segundo grampo prendedor, um par tódio rodeando a estrutura dede
anásbrados substancialmente em foi- urna pluralidade de elementos su- de cunhas dealizetveis dispostas en- cito, a estrutura de anótilo compreenperpostos os quais são cOlistituldos tre dito meio isolante e segundo dendo uma coluna de suporte e uma
ma de "L" que se sobrepoem, pa- por
feahas de material opaco ade- grampo prendedor, ditas cunhas ten- pluralidade de placas de anódlo reralelos entre si, aos dois dito3 quado
recortadas e dobradas sabre do faces de contato chanfradas que rnoviveia elètricamente ligadas à
primeiros elementos das pernas, 3 si mesmas, duas vêzes, formando um são móaels uma em relação à outra mesma,
esÁndo es placas espaçasendo adequados para a fixação campo central relativamente incli- de modo a forçar dito meio isolan- das aparte da coluna e cada uma
dos elementos que compõem o as- nado deformado substanoialmente te para fora de dito segundo gram- tendo uma face dirigida para unia,
trapezoidal ladeado por segmentos po prendedor a assim transmitir superfície de elaboração da estrusente o o encosto. Total de Li de
pestanas, dobradas em ângulos pressão de apêrto contra dito en- tura de catódio, — Um total de 12
pontos.
adequados, sendo a pestana impe- rolamento. — Total de 12 pontos. pontoe
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TERMO NP 143.728

"-

de 26 de abril de 1963
Requerente Eletrolummescanda
P. a. — Sãa Paulo. •
"Modelo de Transforwador".
Modelo Industrial

.

— Moda° de tranãtormador, caracterizado em essência
pela disposição dos seus elementos funcionais construtivos em
que; a) — um núcleo de ferro
folhaado, formador do circuito
magnético, é dispôsto formando
um retângulo alongado: 131 —.dito núcleo é suportado por hastesparafuso destinadas a regular a
altura do mesmo em relação a
base de apoio no interior da caixa; — as bobinas. em número de três estão dispostas soabre
uma ala do 1:aferida núcleo; d)
- a ligação primária é disposta
stibre um plano livre firmado pr3r
uma travessa dobrada em suas
extremidades nue penetram ern
encaixes próprios nas paredes latarais da caixa; e) — a:ligação
secundária á disposta sôbra uni
plano fixo numa das extremidades do núcleo, oposto ao plano Já
referido e • firmado ao mesmo pelas mesmas hastes-parafusa la
referidas; fl o fio de desçae
da. primeira !albina com o plano
de ligarão secundaria é o núcleo
,na ala aposta à ala portadora
da bobina,
Total de 2 pontoe

da lado, a superior sendo de curta extraisão, levemente afilada, e
disposta próxima ao extremo pasterior do corpo, e a inferior tendo formato aproximadamente semi-cilindrioa, e extendida desde
a mesma extremidade' do corpo
até mais da metade- de seu comprimento total, esta última sendo
dotada de curtas nervuras, levemente inclinadas;- e finalmente,
na parte superior do corpo sendo
formada nova saliência; e (malmente, na parte superior do corpo sendo formada nova saliência
central longitudinal, de configuração igualmente alongada, porém
de extensão e largura menores
que os daquele, saliência esta
com a superfície, lateral provida
de três ' pares de leves rebaixas
laterais retangulares, representativa de janelas, e mais um rebaixo frontal, de*configuraçãc recurvada, e avançando inferiormente sare o 'corpo do brinquedo, representando uma janela
anterior recurvada, na qual são
previstas as figuras em relevo de
doii ostron g.nta ..• e no face superior da dita saliência sendo previstas uma série de pequenas
nervuras radiais anteriores, seguida por uma saliência retangular, uma outra levemente cônica,
e finalmente uma aleta central
longitudinal posterior; tudo substancialmente como descrito' e
ilustrado nos desenhos anexos.

capacetes, salientes de ambos os
lados, saliência esta abaixo da
qual derivam-se as duas asas planas laterais, substancialmente
trapeaoldais, fortemente inclinadas para trás, e tendo ares t as e
cantos suavemente arredondados,
cada asa sendo dotada, próximo
ao seu conttrno posteriar de um
frizo retangular saliente, representativo de leme, e mais um ornato circular, com uma figura
Interna em relevo, representativa
da um beija-flôr; e sob o corpo
do brinquedo, imediatamente
após as asas, salientando-se flavo
uporte triangular transversal, pa'ra o eixo de duas novas rodas laterais;-- e finalmente, a parte da
cauda do brinquedo formando um
alargamento vertical superior,
c om as faces providas de um fria
xo recurvado e mais um outro retangular, próximo ao seu contôrno posterior, representativc de
!eme direcione.i, inteiramente dotado da nervuras salientes e dela salientando-se duas aletas laterais,. 'igualmente trapezoidais:
fortemente' inclinadas para trás,
e c om as faces superiores providas. próximo do contórno posterior, de frisos salientes repr asentatitaas dos lemes de profundidade e a/eirões: tudo substancialmente como descrito e ilustrado
nas desenhos anexos.

TÉRMO NP 143 748

de 25 . de abril de 1963.

TERMO /C 148.664.

•Modelo Industrial: "Mv° Modelo de Bagageiro Para Veículos".
Modèlo Industrial: "Nào MoS.A. Produtos' de La
delo de Brinquedo". a- São Pau-. deFibrocar
Vidro, estabelecida na Cidade
lo.
de São Paulo. •
Brinquedos Beija Fita' S A Indústria e Comércio, estabelecida
na cidade de São Paulo
riG 2
de 29 de abril de 196:. -

TÉRMO NP 143.747
• de 29 de abril de .1063 Modelo Industrial: "Original
Modelo de Brinquedo".
Brinquedos Baija Flór S.A. Indústria e Coniercio, estabelecido,
na cidade d 'São Paula'.
:
fié

1.0 — Original modelo de brio• , quedo, caracterizado por compreender essencialmente um veículo, tendo o corpo em farmato
alongado, à semelhança di um
foguete. com a parte anterior Pm
• bico arredondado. e a posterior
chanfrada transversalm ente. porém de superfície levemente abata,
lada, corpo este provido inferiormente de dois pares do rebaixas
laterais, de localização 'para: as
radas dianteiras e traseiras; P
na superficie lateral do dito cor•
e endii previstas duas sallén•
cias laterais longitudinais de ca-

1P — alôvo modelo de bagageiro para veiculos, caracterizado
• por compreender inicialmente
1.0 NOvo ~ele, de brinque- uma base plana, de formato sudo, °representativo da miniatura bstancialmente retangular, e prode um avião a jato c,s.racterizaao vida de quatro pés inferiores, repor compreender inicialmente um tilíneos, verticais, e portadores de
corpo alongado, representativo ventosas em suas extremidades. •
da' fuselagem, e tendo a parte para Vxacao• sôbre a capota do
anterior ou nariz separada de to- veículo, base esta de cujos dois
do o restante por dum reentrân- laterais opostos salientam-se dois
cias laterais t)postas, em formato pares de braços inclinados para
de meia lua, e inteiramente pra fora e para baixo, estes sendo
vidas de nervuras radiais saem- ainda dotadas de garras eu:etes, parte esta ainda dotada do miti de ancoragem aos laterais
um ornato em friso salient a, com- do veiculo: e O 'conjunto Inna,• ta nor nie e • ^eriienr'', trans- cluindo ainda u ma cobertura
versa] e- contornante de longos rubstancialmente tronco piramibicos arredondados. ea•minando dal, ,com • arestas e cantos suaInferiormente 'junto a um supor-' vemente arredondados, e fendo
te triangular inferior, para n eixo as faces laterais formada, por
das rodas dianteiras: e ao • longo uma pluralidade de ligeiros dedo corpo do brinouedn sendo graus horizontais e contornantes.
prevista uma saliência superior em escalonamento descrescente
aproximatiai-ent e .semi-aUpsoidel. para o alto,- dita :cobertura tendorepresentativa da cr'in'a, na a face' superior plana, apenas
paavida de sulcos retilíneos transqual sã.o previeter
transversais e, n t ornintes bem versaLs, "regularmente espaçados,
p endo ainda equipada, ao loncomo as figa,. • em eelève, d.
duas cabeças masculinas. cem go de sua borda livre inferior,

;:tr!ho de 1964
com dois -trincos em laterab
cpastos, e mais lima fechadun
num terceiro lado; tudo substan
cialmente como descrito e Ilustrado nos desenhos anexos.
TERMO /4.0 148.668
de 28 de:abril de 1963.
Modelo Industrial: L-Ndro
da° de Carroceria de Veículo".
Veruag S . A. Veiculos e Maquinas Agrícolas, estabelecida na
cidade de São Paulo,

1.0 — saóvo modê10 de carroce-:
ria de veiculo. caracterizado inicialmente por ter a caiSsta de
formato substancialmente retangular, com laterais suavemente
recurvados,' e de superfície ligeiramente abaulada tanto po sentido longitudinal como no transversal, e que termina anteriormente rente ao • parabrisas, de
formato trapezoidal e inclinado,
com superfície levemente abaulada, P tendo os extremos revirados para o slaterals; e a tampa
do cofre tendo superfície suavemente recurvada, mais pronunciada em seu extremo anterior,
terminando rente a uma grande
abertura alongada horizontal. em •°
cujos extremos são previstos dois
alojamentos ovalados, de loca/1
zação para dois pares de faróis
dianteirs circulares, P entro êstea
sendo disposta uma grade de bar.
ras horizontais, abaixo da qual 1
prevista faixa horizontal lisa,.ape.
nas com dois faróis retangularea
extremos, e contornada inferior
mente pelo para-cheques dian.
tetro, que é provido de rebaixo
central retangular, e tem os extremos revirados para os laterais: e os laterais da carroçaria
sendo • também levemente abaulados tanto no sentido longitudinal como - no transversal, com
contôrno inferior provido apenas
de dois recortes arredondados,
/ocaiizadores das rodas, e formando aind.t o páralamas dianteiro, com recurvamento suavemente decrescente para a frente, terminando em recorte contornante dos faróis dianteiros,
beni como provido 'de pequeno sinaleiro lateral saliente, e mais
o náralamas traseiro, também
com recurvamento suavemente
decrescente rara trás, e apenas
dotado de faróis posterior de
canto., com contôrno hexagonal;
e em cada lateral do veiculo,
sendo prevista apenas uma porta, q ue não tinge a borda inferior da carroceria, deixando uma
estreita -faixa horizontal extrema, porta esta provida .de janela trapezoidal superior, equipada
com quebra-vento dianteiro, e
alinhada com outra janela lateral
posterior, igualmente trapezoidal,
porém fixa; • na parte posterior
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lemes-

de oito pontas, da mesma côr do
risco, reservando no centro uma
flôr de quatra pétalas estampada
d, 10 de maio de 1963.
em côr contrastante. O centro da
Rema rente: Chariman Haia — flor é de forma esférica e de cer
São Paulo.
viva, e circundando a estrela esT ítulo: Original Configuraçã o tão quatro quadrados e quatro
Em Encaixes Mecânicos de Zipa- losângos, toeiras porém contornados com o mesmo rasca que forres Pheaticus. — Modelo Indusma os hexágorras, tendo no viltrial (Clichê) .
tio uma cen clara chapada. En"Original Configuração de En- tre os quadrados existem. pequecaixes Mecânicos de Ziperes Pies- nos "pois" estampados na mesma
ticos".
côr da flôr e o espaço livre entre
êstes pequenos motivos apresenta
/Modela Industrial --s Chariman uma côr neutra, chapada. Os lo:Rsia — São Paulo.
sangos medem 95 x 95 mm., e
são contornados com riscos grossos já acima citados, tendo n.o
centro um quadrado no centro do
qual existe uma pequena !lege em
LIT1:
cada prolongamento do vértice
há 2 quadrados paquerdas e
"pois", estampados na mesma cor
da flôr de hexágono. O espaço
I.° — Original configuração de livre dentro do losângo apresenencaixes mecânicos de ziperes ta uma côr viva chapada e no
plásticos caracterizada par con- fundia, entre os losangos e hsixáTERMO N.° 148.782
sistir nu ra ressalto maciço plás- nonos, enm a mesma côr das flôtica, de urra borda, de uma peça reg citadas, reserva pequenas
de 30 de abril de 1963.
plástica provido de dois sulcos pa- flôres
de quatro pétalas, de côr
ralelos e longitudinais, cujas suRequerente; Societe GUerlain. perfícies côncavos, apresentam viva, a mesma do fundo dos loequenos moti— França.
nas paredes correspondentes, den- sangos. Todos os p
Invenção: "Frasco Para Perfu- tes correspondentes; em que, a vos são contornados por ftléts
pretos e o conjunto realimes". — 1,2odê10 Industrial.
junção do referido ressalto maci- finos
zado em seis ceire3.
e
plástico,
com
a
folha
piás
ço
fica. é parcialmente seccionada, Tia! de 2 pontos.
sendo a parte superSar do ressalto formada por sunerficias curviTr4tmo N9 1:2.3e2
líneas correspondentes e concorrentes, enquanto lateralmente forEm 15 de setembro de 1960
ma um ângulo diedro, com a fô-'
lha da peça plástica
Requerente: Guilermo Kraft
Uruguay S. A. — Uruguai.
Total de 2 pontos

do veiculo, sendo pravista uma
grande janela lixa auperlor, de
superfície abaulada, extendida
por tôda largura, e ainda revirando sôbre os laterais, janela
esta abaixo da qual forma-se a
cobertura do parta-malas, de curvatura acompanhando os paralamas trazeiros, dobrando-se fortemente em seu trecho extremo inferior, formando larga faixa lisa,
contornada inferiormente pelo
pá-ra-choques traseiro. taparem
com os axtremos revirados sobre
os laterais; e finalmente, sendo
previsto um único trigo &coraUva, partindo dos paralamas
dianteiros, próximo aos faróis
anteriores, e extendendo-se -ontinuatnente pelos laterais, atravessando as portas, os paral amos
trazeirs, e revir indo-se por tôda
a largura da porta-malas; tud0
substancialmente como descrito
e ilustrado nos desenhos anexos

TERMO N.° 149.048

TERMO N° 122.a1l

Ena 9 de setembro de 19Ga
Rsquerenee: Rubenaser Scgubeie São Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamentos em f.'eSsias
cla.sitcadoras para arquivos. — Prtvioégio de Invenção.

— Aperfeiçoamentos em fichas
claseificadoras para arquivos, Larnatetirados por compreenderem uma armação era quadro retangular, aberta,
em seu lado inferior, e com prolongamentos laterais superiores para a
sua suspensão, armação ata aprisiouadora de uma ficha retangular :e
papelão ou equivalente em seu frite.

rlor, e dotada de ercalas gravadas
nearm ente co longo de s us laterais,
compostas de índices nâmericos e ou
alfabetícos e corespondentes, a codi.71/44 harticulares e dependentes da sua
destinação; ou a moldura e e'calas
lineares citadas, serem impressas na,

própria ficha, bem como os ditos suepensores laterais superiores, Er-rem 'ira
prolongamento da dita fie a.
Total de 3 pontos.
TERMO Na 122.94a
Isa 21 de setembro de 19e0
Requerente; Kelsen's Inde.stria
Estado da Gudna.
Comerctó 8. A.

tara.

Titulo: Novo processo de fabricação
de bone.s. — privilégio de Invenção.
I° — "Mico procesos de fabricação
as" do tipo que compresads
um receptáculo ou bolsa propriarnente dita, e um .ampo ou cobertura, caracterizado pelo fato de receptáculo
er provido de varias perfurações no
ano do lado posterior e o tampo er,
Título: Aperfeiçcannraos em ir- em lugar apropriado, dotado de ,Irria
qu:vas giratórios. — Privilégio de In- 'âMina COM div e rsos pinos.

TERMO N.0 149.086
de 13 de maio de 1983
— Frasco para perfumes,
caracterizado por um Corpo substancialmente circular e chato,
provido de projeções laterais em
forma de alças, pravidn de um
gargalo alengado terminado em
gola circular e sinuosa disposta
horizontalmente, e provido de pé
cilíndrico com preirções anular,
terminando em uma base (-Mica.
— Total de 2 pontos.

Requerente: S.A. Indústrias
Reunidas F. Matarazzo. — São
Paulo e filial no Estado da Guanabara.
Titulo: Nôvo e Original Desenho
Ornamental Para Tecidos. —
Aliadelo Industrial

1.0 — Nova forma ou cregifiguraabei em Molde de giz e OU semelhantes, caractretzado por sua
forma externa eliptica, substancialmente canto aqui dsscrito e representada nas figuras qus iluseram os desenhos anexos.

19 — Aperfeiçoamentos em arquivo:
glratórios, caracterizados pelo fato que
sua porta fica realizada em forma
um semi-clUndro &o. determinado

por um plano diametral, cstender as cada base mais além do diãmetro
limite res p ectivo, parm:tini:.o-se desta
maneira perfurar em ambas as bases
cada vez orifícios coaxiais para com
o eixo geométrico do cilindro gerado:, susp:ndenclo-se a porta por me:c.
le um.maneal de pé axial para com
o or.ficio que sustenta uma das bases.
prcferive!mente a stipci'or, e sei•vinrlo
o orifica da outra base como guia
para o giro.
Total de 7 pontos.

Tardai° N9 122 481

TERMO N.° 148 . 845
de 2 de maio de 1983.
Raquerente: J. A. Chaves
Estado da Guanabara.
Título: Nova Forma ou Confi guração Em Moldes de Giz e ou S e
Modêlo Industrial.-melhants—

venção.

Eicn 8 de setembro d. MO

1.°) — "Nóvo e Original Doseeho Ornamental Para Tecidos",
ni ce) res contrastantes e variaeas, caracterizado por compr eender motivos representando duas
-st:Impas principais, sondo uma
eirma de hexágono e a outra -em
'orma de losango com as vértices
prolongados, colocadas irregular/tonta e repetidos de modo que o
hexágono fica contornado por 10: Angns. Os hexágonos medem ...
"0 x 70 mis. e são delineados por
eim risco grosso de 4 mm. de
ergura, estampado em cor escura, chapada, seguindo por ft'êtes finos pretos em ambos os
ledos. No centro há urna estrela

Requerente: Natal de Donata e Osweldo de Donato — São Paulo,
Titulo: Nova chum[isqueire —
ts.gio de Invenç:io.
—Nova chmia varac crisacia por ser con:.t:tuída por uma chapa circular dotecl o, em <tia face super.or de aba anelar, vertical, parirerica, ontt tao pre ,..: tas duas alças
inupostas, ret.:algo :are-.
e;:nads, as OTIIS, são dctntlas de
txtrcina inierior, e ainda. de
,to:; tacos verteclo::_s chouutralmen e
opostos; e a dita ch:.pa )vida ablua, em sua face superior, de trecho
central circular dolaclo de saliêncla
adjacentes paralelas, e entre éste trecho e aba citaaá, can.a.leta anei.qr
4endo a face inferior da referida chapa, provida de saliência anela: dotada em sua borda de reent4:ns... eqn:distantes.
'natal de 2 pontos.

Total de 2 pontos.

TERMO N9 123.028
Em 26 de setembro de 1960
Interessado — Cano Redaelli
Estado do Rio.
" NOvo modélo de válvula de pa.
nela de pressko". — ModMo de Utilidade.
le e aelao modèlo de válvula de
nela de pressão". caracterivado por
ser constituída por uma lâmina me.
tática crorada ou rrque'acla fiz ida
na superior da Lampa sobrepondo a
uma c=fera de eco, sendo a fixação
da. lâmina a perifea:cla t:rnpa de pari2la feita por clo r.ic ro cai, soa :vedas.
To t al de 4 pontos.
TEM-10 N 9 122.9i.,7
Em 23 de setembro 'de 1960
iteqwrente; Ab Ao.iex — Succia,
Titulo: Aperteicoamentos em dispo.
ais:ao para marear passes perie,d17n,
— Privilégio de Invenção.
1 9 — "Aperill içoamento3 ou
ratim para marear pas:e3 perialcos"
visando o desenpajamento eutrniatico
los (lamentos de máquinas destnia.
das à emissão de recibos, para a mar.
arção de cartões semanais eu meneais

de paseagera em trens, ónibus e outros
veios de transporte, caracterizados
pelo fato do rói° de contra-pressão
das referidas máquinas, que é adapta.
do para ser pressionado Contra uns,
rõlo de emissão de recibos, ser mona;
lado rotadramente numa alavanca de

•
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duplo braço a caiai é disposta de modo a, pela atuação dos elementos das
ditas máquinas, oscilar através de um
certo ângulo de oscilação em cada
membrd deslocav a', adaptado para ser
ataaao por um cartão, introduzido ",:ta
máquina, fique disposto de modo a
reter a alavanca auma certa posição
da sua oscilação, para assim deter o
rói° de contra-pressão na marcação
do, dito cartS o.
Total de 9 pontos.
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TERMO N9 122.423
Em 12 de outubro de 1960

Julho de 1964

lamentos; tuna das extremidades dêsto eixo, projeta-se para lora, na qual
se ajusta polia dupla (9), que através de correia, é animada por motor
conve.ucional (M) Ou outro 2,0; cada uma das faces (10) é distanciada
da contigua por segmento tubular
(11); as cinco primeiras faces (10-A)
dispõem-se abaexo da abertura de admissão; as facas ditermedieulas (10B), procede ao corte, a a última
(10-C) expeles o produto e estas facas
se dispõem em ângulos deslocados uma
em relação às outras; no lateral do
tubo, adjacente à última faca, tem
abertura (12) com tampa (13), cuja
deslocação de abertura é regulava' por
parafuso (14) ou outro meio; sob esta
abertura há receptáculo (15) para depó,ito do material.
Total de 2 pontos.

, TERMO N9 99.
: Ifan 14 de janeiro de 1958
Requerente: 'José Raesin Antunes aw
Minas Gerais.
Titulo: Aparelho pára aplicação
rentérica de Seor0. — Privilegio de In.

The aleyercord Co. — Estados Unidos da América.
Titulo; "Decalcomanla de aderanc.a
capada'. — Privilégio de Invenção.
venção.
10 — Uma decaleemania aplicável
a quente, tendo propriedades eapeciala
— Aparelho para aplicação pade aderência e arrancamento quardio
rentérica de sôro caracterizado -c
aplicada a superfície elastornéricas
um corpo Oco ele forma aproximadacaracterizada por compreender: urna
mente trapezoidal, dividido internaseção traseira do pergaminho vegetal
mente em duas abanaras distintas cibem apergaminhado, uma camada dalíndricas, uma' com grande altura e
se de acetato formador de película
pequeno diâmetro e outra com ..•,eqteT=1,M0 No 123.409
em contato direto com o referida perna atura e grande diâmetro, ditas cãgaininho, e pelo menos uma camada
rnaras .comunicando-se través de uma
1:111 12 de outubro de 1960 •
de •decalcomania elastemérica dant a
canaleta inclinada. •
Total de 4 pontos.
Requerente: Hermann Prazo. oáa referida camada base, adaptada para
ser ligada segurameute a uma superrateio.
fície elastomarica por aplicaçaa
Titulo: Clasrldeador portátil para calor e prez:ao a - ela, de modo ç. a
.
documentos — Modelo de Utilidade. referida seção traseira é conservada
TERMO N9 110.362
.TERMO N9 125.164
sôbre
a
decalcomania
enquanto,
aque10 — 'Classificador port' til para
Em 14 de maio de 1959
documentos", corifeccionada em cou- cida, mas é solta da MC.EMa ao resEni 21 de dezembro de 1960
fiear, depois da mencionada aplicação
TO ou outro material qualauer cora
. Montecatini Soc. Gen,
Requerente;
•
Requerente: Indústrias de Papel Per L' Indústria Mineraria e Chimioel
veoiente, constituída por capa . e con- de calor.
6Uuena-se
os
pontos
de
2
a
O-.
"J".
Costa
e
Ribeiro
S.
A.
—
Estado
.
tra-capa, esta dotada de aba com feMilão Itália.
da fluanabara.
cho que se adapta à feenadura disposPonto caarcterísticos; "Composição
Traio;
Um
nôvo
modelo
de
bateta na face anterior da capa, em posiherbicida à base de 2,4 — bicloro-fedeira. — Modêlo de Utilidade.
ção eorreapendenae. caracterizada peTEME) N9 123.684
1 0 — Um Uivo modelo de batedeira noxi-Acetainida e o seu emprego conlo fato de que es laterais inferior e
caracterizado, pelo fato de -ser provi- tra o panicum crus-ganls e outras erauperior da pasta se apresntam com
Ean 24' de outubro de 1960
do no interior da tampa um fuste as que infestam os arozais".. — Pria .
fêchos de corer que retinem os lados
correspondentes das citadas capa e Requerente: D.Onastenes Alves da central vazado no sentido vertical pa- vilégio de Invenção.
ra servir de mancai ao eixo do e-ao Composição para destruir ervas dacontra-capa, aquela dotada pela face
— São Paulo.
suporte das batedeiras e um prolonga- ninhas
Interna de placa retangular com lados Cunha
que Infestam os arrozais, esTitulo:
Aperfeçoamentos
em
malas
mento anelar que inclue uma atam peciadnente diferentes espécies de peia
superior e interno livres, enquanto — Privilégio de Invenção.
que a contra-capa se apreeenta pela • l —• Aperfeiçoamentos em malas, com a qual Cio engranzadas duas en- nicum crus-galli, caracterizada pele
face interna com Vaza aberta ape• caracterizados pelo fato de o corpo erenaecns que comandam as batedei- fato de se empregar, corno substância
nas pelo lado voltado para o dorso do principal ou mala propriamente dita ras propriamente dites.
ativa, a 2, 4-biclodro-fenoxi-acetainla
conjunto, sendo que em tal bolsa po- ser provida internamcnte de parede Total de 2 pontos.
da que, num tereno subberso, exerce
derá, ser introduzida á última fôlha vertical divisória, extenclidd no sentiuma atividade 'herbicida particular.
de conjunto de Meias, reunidas pela do da maior dimensão, e pouco distanmente elevada, senplifie,ando os proTEMIO dr9 125.720
parte mediana, fôlhaa. esses dotadas ciada
blemas referentes aos resíduos (14
fase lateral anterior, com
aio lado oposto ao da linha de reu- Totaldasubstancia ativa no tereno e facilide 3 pontos.
Em 6 de janeiro de 1961
nido, de bordas recortadas e escalonatando a técnica de aplicação..
das.
Requerente: Charles P. Helin
Um ponto.
Estados Unidos da América.
TERMO N9 124.895
Total de 2 pontos.
Titulo: Isca para peixe. — PriviléTERMO N° 112.753
gio de Invenção.
Em 12 de dezemuro - de 1960
1 9 — Uma isca para peixe, para uso
•
TERMO N 9 123.470
Em 24 daagesto de 1959.
Requerente: António Hector Demar- sob a superfície da água, caracterizada por compreender, uma primeira se- Requerente: Jorge Chapa. — EtO0
co — Rio Grande do Sul.
Em 14 de outubro de 1960
Titulo: Processo para a extração de ção estendida para cima e para a Paulo.
e uma segunda seção estendiRequerente; Woipert & Cia. Ltda. azeites e graxas das sementes. e fru- frente,
da para trás, sendo a superfície in- Titulo: Nova tampa para frascos
tos. — Privilégio de Invenção.
.-- Pernambuco.
10 — Processo para a eatraçao ele ferior da dita primeira sacão cônca- em geral. — Privilégio de Invenção.
Titulo: Máquina autenticadora
azeite e graxas das semente.s e fru- vo, e a superfície inferir: da dita se- 19 — Nova tampa para frascos em
notas fiscais e outros. — privileado tos, caracterizado pelo fato que con- gunda seção convexa, tendo dita isca geral, caracterizada por ser conatitinde e ..nçã.o.
siste em moer as mencionadas semen- sua porção intermediária ligando ditas da por um elemento metálico de fiprimeira e segunda seções superiores xação dotado de orifício central, 4
10 — Máquina autentieadora de no- tes e frutas e submetê-los à contrito- espessada
ama superfici su- provido internamente de elemento d4
tas fiscais e outros, caracterizada poi gação dentro de um tambor perfura- perior que eétendo
convexa; recursos para vedação,
compreender inicialmente uma mesa, do, revestido de tamises e panos fil- fixar uma linha
de plástico ou outro material
superfície inferior adequado
sobre a qual é fixada uma prensa do trantes, dom injeção -simultânea de côncava da ditaàprimeira
qualquer, elemento este
seção.
em
vapor
de
água
sob
pressão.
tipo excêntrico, acionada por ma ar
provido
de
saliência foelar inferior, e
um ponto esnaçacio atrás da margem ainda de canaleta
anelar superior corelétrico, e sob comando de pedal ou Total de 3 pontos,
anterior da dita primeira seção, . respondente à citada
equivalente, prensa esta a cuja exsaliência, para
cursos
para
fxar
um
anzol
à
superfítremidade do eixo verdeai golpeado;
perfeito adiaste à boca do frasco.
cie convexa inferior da dita segunda um
é aplicada a ferramenta aute:.2; aaTitamo N9 125.053.
ceçâo, em uni ponto espaçado à fren- Total de 2 pontos.'
clora propriamente dita, formada poi
te da margem posterior da dita seDepositado
'em,
15
de
dezembro
de
uma pluralidade de pinas vertiCais,
alinda aedo.
19E0.
montadas numa placa suporte.
TERMO N° 113.582
Total de 9 pontos.
Total de 3 pontos.
Requerente: Hirashi Arasakl — São
Em 28 de setembro de 1959
Paulo.
Pontos
característicos:
áquina
TERMO
125.820
No
Estados UniPhileo
Corperation
=MO N9 123.505
cortadora de verduras, legumes e oudos da América.
Em 12 de janeiro de 1964 .
tros".
privilégio de Invenção.
Em 17 de outubro de 1960
— "Maquina Cortadora de ver- Requerente; International Marvez- Titulo; "Circuito de ensaio". .._
duras, legumes e outros", caracteri- ter Company --- Estados Unidos da Privilégio de Invenção.
Requerente; Indúsaria e Comércio za-se por constituir-se dedos supor- América.
19 — Um circuito de ensaio para
Zinirai Ltda. — São Paulo.
tes (1), nos quais Se Ural através de Titulo: Colhedor de espigas de mi- transistor, caracterizado por compreender fonte de sinal de corerate alTitulo: Nôvo Saleiro. — Privilégio parafuso, (2) e 'flange (3), o tubo lho. — Privilégio, de Invenção.
horizontal (4) da máquina; éste tubo 10 — Um colhedor de espigas com- ternada tendo um primeiro e segundo
de Invenção.
tem superiormente de abertura (5) preendendo uma estrutura de susten- terminais de. salda, recursos para co1 9 — Novo saleiro, caracterizado por que se prolonga para cima por dimi- tação dé armação; meio na ' referida nectar ditos primeiro e segundo tercompreender um corpo deo, de confi- nuto comprimento, na qual se adapta estrutura para dirigir a alimentar ta- minais de potar.cia a pontos no dita
guração aproximada a de um ovoide, uma moega (6) ou então um receptá- los de plantações de milho ao dito circuito a ser anulado que são conescom a ponta superior destacável em culo (7) de maior tal:cunho; e ele- co/hedor; um, par de rolos de alimen- lados para cenduçâo diretarnerite aos
forma de •tampa rosqueada, de praia- mento que encaminha, certa, pica e tação de talos, caederativos, dispostos eletrodos de base e de emissão, resvencia transparente, e tendo a su- expele o produto, constitui-se duma e constroteloa para puxar os talos para pectivamente, de um transistor no cirpe.:lide de fundo achatada em plano pluralidade de faces, montadas equi- baixo; um par de placas extratoras, cuito a ser ensaiado, sendo a impee formando uma grande saliência, distantes num eixo relativo (8) de separados, dispostas saibre os rolos de dância de acionamento da dita fonte
Centrai tubular, voltada veracalmente acção quadrada, retar.gular ou outra, alimentação de talos; e meio na refe- substancialmente menor que a impepara o interior do dito corpo, e pro- o qual se dispõe no interior do tubo, rida estrutura para regular a distan- anda de circuito normal, entre dito
Tida ao alto de pequeno furo.
no seu comprimento longititeinal, cia, entre as placas extratoras'.
eletrodo de base e dito emissor na fres
'ratai de 3 pontoo.
montado nos laterais através de ro- Total de 10 pontes.
da dita fonte, uma fonte de-egiénla
•nn•n•n

•••n
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tensão potencial e uma irapedncia C:positivo de suporte, formado por nhados entre si e com o par da série
conectada em circuito em série. re- um pequeno corpo colindrico vertical, de roletas situados a jusante da 8n"
cursos para ligar para aondução um provido de :enttosa; inferior, para po de preparação, de modo a formaprimeiro terminal. do dito circuito em apoio e fixação sôbre a caixa do toca- rem um cunho e um contra-cunhe
série a um ponto do dito circuito sob discos, lateralmente ao prato, corpo contínuos que conservam à chapa a
ensaio que eatá ligado para condução ..1ste que recebe axial e superiormenie ondulação recebida na passagem atraa dito eletrodo emissor, sendo a im- uma haste vertical, dotada de alar- vés do par de série de roletae situapedância da dita =binação em sé- gamento esférico interrnecilário, e com dos mais a jusante.
de menor que a impeciancla do circui- altura regulável sob pressão de apèrUm total de 12 pontos.
to normal entre dito eletrodo coletor to de um parafuso, cravado radialna superfície lateral do dito
e o ponto no dito circuito a ser en- ; mente
saiado, para o qual dito primeiro ter- c orpo.
TERMO N 9 118.690
minal do dito circuito em aérle está
conectado, recursos para conectar o
segundo terminal do circuito em série
a um ponto do dito circuito sob ensaio
que esteja ligado ao eletrodô coletor
do dito tran.sistr, sendo que pita impedância no dito circunito era série
proporciona um percurso de corrente
contínua através o mesmo, e uns indicador de sinal ligado em Paralel o com
dita impecianc:a para Indicar lana
característica do potencial que aparece ao lonao da dita impedancia.
Total de 11 pontos.
TERMO N9 113.849
Em 8 de outubro de 1959
Requerente: H. G. Enterprises,
Kansas City, Missouri, la tadas Unidos da América do Norte.
Pontos característicos de "Funda
para hernia". — privilégio de Lavenafto.
19 Uma funda, caarctmazada por
compreender uma almofada substancialr nte ellpticsa, de várias camadas
de material Lexível; ara cinta que
contorna o corpo e tsndo urna das extremidades fixa à almofada; uma tira para a perna que conjuga, de maneira remcarivel a almofada e a cinta; uma tira formando a continar ção
da ura da perna e présa h face externa da almofada, formando a tira uma

bolaa; um refarço dentre da referi

bólsa; uma alça de tecido não extensível presa à face externa; a referida
alça provida de meios para prender,
de maneira removível, a extremidade
Oposta da cinta.
Uni total de 5 pontos,
TERMO N° 114.417
Em 31 de outubro de 1959
Privilégio de Invenção — "Aperfeiçoai. entos em mesas extensíveis", Indústria parisiense Ltda., firma brasileira, estabelecido, na cidade de São
paulo.
19 — Aperfeiçoamentos em mesas
extensíveis, caracterizados por compreenderem um tampo único, sem divisões, e de qualquer configuração,
apenas provido inferiormente de guias
laterais longaudinais, pelas quais -e
encaixa em core spondentes canaletas,
previr ias ions:tudlnalramte nas faces
Internas laterais da armação em quadro, que a suporta.
Total de 3 pontos
TERMO No 116.11
Em 11 de janeiro de 1960
Priviléaio de Invenção — "Aperfeiçoamento; em dispositivo limpador le
discos"
Taaastu Riral, japonês, cabelereiro,
residente no, cidade de São Paulo.
1 9 — Aperfeisoamentos cn dispositivo limpador de discos, caracterizados

pnt compreenderem inicialmente um
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ção, semelhantes, caracterizada por
compreender lanças longitudinais paralelas formadas de metal em fdlha
permanecendo em planos paralelos,
cada uma das pitas lanças tendo uma
parte plana longitudinalmente enrijecida contra deformação por esidrçae
de compressão ou flexão, e tenda linguetas longitudinais comprimidas para fora da dita parte plana a inter.
valos regulares no comprimento da
lança para permanecerem em planos
Total de 3 pontos.
inclinados paralelos em relação à laiaEm 19 de abril de 196)
ca, cada lingueta em uma de suas extremidades tendo uma raiz integral
Standard Car Truck Corapa. ; - com a lança e as extrenadadas livres
'mamo No 118.510
Estados Unidos da América.
das linguetas de uma lança, sendo
Titulo; "Truque estabilizado para rigidamente ligada,s à lança aposta
Em 26 de janeiro
em pontos adjacentes às raizes das
vagão". — Privilégio de Invenção.
linguetas da dita lança oposta. a dizRequerente; Paulo A. &valer —
0
1 — Um truque de viatura estabi- pos ição sendo tal que as ditaa
Minas Gerais.
lizado incluindo um chassi Lateral as:e tas formam uma estrutura traingular
Título; Mn) aparelho usado nas ro- tem ali uma janela de suporte, mui ou substancialmente triangular, que
das dianteiras dos veículos willys. — suporte com uma parte extrema ae une as duas lanças.
caixa saliente dentro da dita janela
Privilégio de Invenção.
• de na 2 a 21.
Seguem-se 03 pontos
e formada com urna abertura de ea19 — Nôvo aparelho usado nas ro- caninho cuneiforme através do pano MaLebít.I1v
las dianteiras dos veículos willys, ca- do tapo e através de uma das suas
siaterisado por possuir una suporte faces laterais, mola de carga na qual
cilíndrico que comporta uma engrena- o suporte é apo z ado, uma cunha locaTÈ.111110 N. 122.967
ocm, tendo praticado na sua asna:Ati- lizada no dito escaninho para engatar
la um determinado número de furos. friccionalmente uma face vertical
De 22 de setembro de 19(30
Total de 7 pontos.
oposta do chassi lateral e para engaaamento acunhado com uma
:de
Owens
Illinois Class Compa..
inclinada do escaninho cunciforme, e
TIIRMO N9 118.61a
um membro de mala que reage entre ny, firma norte-americana.
a dita cunha e uma parte subjacenPontos Característicos dei
EM 13 de abril de laaa
te do chassi lateral para forçar a
cunha ascendentemente no dito esca- "Processo e aparelho para fabriRequerente; Badische Anuiu — & ninho e em engatamento friccionai cação de um artigo de vidro, tal
soda — Fabrik Aktiengesellscaaft
com o chassi lateral, caracterizado pe- como um bulso envoltório para
lo fato de que uma parte da parece tubo de válvula dc raios catódiÁaemanha,
posterior inclinada do escaninho de
Titulo: Pastas de impressa° ou ea- cunha se estende acima do plano .'a cos" — Privilégio de invenção.
tampagem p. o processo de Impres- face do tOpo do suporte para propos1.° Processo para fazer uns arsa:, direta ou com mordente. — Pd- clonar um retôrno de Impulso incli- tigo de vidro, inediente moldagem
silégio de Invenção.
nado para essa parte de c
s qual, centrífuga de um pedaço de vidro
Pastas de impressão ou de estam- quando a cunha é afinada pelo desgas- derretido, efetuada em um moldo
r sgem para o proceso de impressão de fricção. :e salienta acima do plana rotatório, caracterizado por prendireta ou ccan mordente, caracteriza- da face de tópo dos suportes.
sagem do pedaço de vidro, no inSeguem-se os pontos de 2 a 8.
das por conterem como ag. 3 reduterior do molde, até o mesma astas, um teor de derivados do &Monissumir a configuração desejada,
c) que encerram, ligado pelo menos
antes de ser iniciada a rotação do
unia vez por intermédio de nitrogéTERMO N9 118.716
molde para fins de fundição Len.
no, o radical de um sal de metal eutrifugado. — Um total de 8 pua.
aln no ou de amônio do *eido metanoEm 19 de abril de 19d.
tos.
E-afiram.
metalatt Limited — Inglaterra.
Titulo: Estrutura de treliça, comTÉR.M0 N9 118.619,
ponente para uso na sua fabricação
Tt111110 N. 123.129
e método de fabricar estrutura de treliça,
—
p
rançara,
rivilégio de
De 29 de setembro de 1964)
Lan 13 de abril de 1960
— Urna estrutura de treliça fabricada
adequada para uso como uma
Requerente — Pertrix Union;
C. I. M. E. M. Di Frete% Gadana firma italiana.
G.111.11., Eliwangen Jagst,
manha.
Pontos caractensncos cie: 'Prensa
cern cunhas articulados para a produPontos característicos de "Pilha
çfo continua de chapas de matéria
Lei C' 4.137 - de 10 de
Primária
Galvãnica" — Privilégio
pnstica reforçada onduladas no sentide
invenção.
de do avanço das chapas através da
1.° Pilha primária galvilnica
setembro de 1962
prensa". — Privilégio deInvenção.
com eletrólito alcalino e um ele.
— Pransa para a produção contiREPRESSÃO AO ABUSO
tródio solúvel, cujo potencial, no
nua de chapas de matéria plástica .3valor pH do eletrólito, é mais
DO PODER ECONÓMICO
fo:.çada, onduladas no sentido do
negativo do que o potencial de
avanço da chapa através da prensa.
— REGULAMENTAÇÃO.
separação de hidrogênio no mes.
casacterizada pelo fato de compreenmo valor pli, caracterizada pelei
de assenciaimente um grupo de preDIVULGAÇÃO N' 893
paa.ação e pré - moldagem da chapa
fato de que o eletródio pc-;itivo
pk saca ondulada, compreendendo vade depolarização em ou um ou
rie; pares de series de roletas disposPreço Cr$ 100.00
vários
adicionais cletródios auxito: em cada série distanciados entre
liares,
ligados de maneira elètri.
si iiansversalmenfe à direção de avancimente conducente com o eletróA VENDA:
ço da chapa, com as distâncias entre
dio positivo, contêm — além de
os pares dimnuindo progre.ssivamenSeção de Vendas:
te c:o par mais a montante até ao rar
depolarizador propriamente dito,
norls a jusente do grupo de Prepara
por exemplo, bióxido de mangaRodrigues Alves, k
-çãoecmurnaséiedoltaseum
nês ou óxido mercúrio, e de um
Agència
I:
—
Ministério
par disposta superiormente Interpeagente conducente, por exemplo,
netrando-se parcialmente com a séfuligem
ou grafite — ainda ligas,
da
Fazenda
rie de roletas inferiores do mesmo
que sejam pelo menos dificilmen.
pai, e uni grupo de cunhagem e poAtende-se a pedidos NI*
te solúveis no eletrólito e se dei.
lim erização da chapa compreendendo
xam reduzir a um potencial situa..
curtos articulados montados em duas
Serviço de Reembólso
fitf e tran.sportadoras sem fins, coopedo entre o potencial de trabalho
Postal
rar tes entre si de tal m. _to que ao
do depolerisador e o potencial do
lotar() de um troço retilíneo do perseparação do hidrogénio. — Uni!,
curd doa fitas os cunhas ficam alitotal de 14 pontos.
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PATENTES CONCEDIDAS EM 9 DE JUNHO DE 1964

CERTIFICADOS EXPEDIDOS
PATENTES CONCEDIDAS EM 12 DE JUNHO DE 196s

THèrmos
Têrmos

Têrmos

Marcas

.

.121.652
121.653
123.099
123.793
123.794
124.070
124.116
124.788
142.829
135.087
136.980
124.890
130.741

89.829
69.630
69.631
69.632
69.633
69.634
89.635
69.636
69.637
69.638
69.639
89.840
69.641

80.645
110.584
110.585
. 113.583
114,487
115.506
115.512
115.623
117.455
118.613
118.614
118.642
119.714

Marcas

Têrmos

Marcas

113.358
114.334
116.275
117.656
119.851
120.022
124.321
125.288
125.468
129.910
136.080
154.945

69.593
69.591
69.595
89.596
69.597
69.598
69.599
69.600
69.601
69.602
69.603
69.604

Marcas

69.642
69.642
69.644
69.645
60.646
69.647
69.648
69.649
69.650
69.651
69.652
69.653
69.654

64.733
105.801
106.000
106.431
106.767
108.437
109.493
110.237
110.725
112.375
112.652
113.098

69.581
69.582
69.583
69.584
69.585
69.586
69.587
69.58869.589
69.590
69.591,
69.592
• _

MODELO INDUSTRIAL
•

• MODELO DE UTILIDADE

Têrmos

Têrmos

Marcas

Têrmos

125.440
129.680

5.610
5.611
5.612

'

4.874 '4.875

137.740
140.721,

4.876
4.877

MODELO DE UTILIDADE

116.104
116.371
116.640
118.711
119.356
122.682
'123.486
124.390
133.815
135.068
136.391
141.379

69.605
59.606
89.607
80.608
89.609
89.610
80.611
89.612
60.613
69.614
69.615
89.616
MODÉLO

Marcas

•

5.613
5.614

PATENTES CONCEDIDAS EM 11 DE JUNHO DE 1964
.
VaTaos
Marcas
Marcas
Têrmos
I
I
109.138
109.826
109.885
110.429
.. 110.867
112.097
112.569 .
113.272
113.641
113.875
115.987
115.990

Têrmos.

Marcas
117.887
117.888

130.278
120.414
123.818

Marcas

pz

Tèrraos

Marcas •

124.724
112.302

5.607
5.608

69.617
69,618
69.619
69.620
69.621
69.622
69.623
89.624
69.625
89.626
69.627
60.628

UTILIDADE

-

Têrraos

122.289

Têrmos

Marcas

116.436

• 5.606

•

Marcas

PATENTES CONCEDIDAS EM 5 DE JUNHO DE 1964

Têrmos

Marcas

Têrmos

Marcas

113.286
113.288

69.568
69 567

114.380
116.012

69 574
69 575

113.443
113.494
113.624
113.927
114.032

69.569
69.570
' 69.571
69.572
69.573

117.781
117.913
118.755
118.787

69.577
69.578
69.579
69.580

113.310

Marcas

Têrmos

69.568

116.259

69.576

"

5.609

•ffile.•

MODELO INDUSTRIAL
MODELO

INDUSTRIAL
Têrmos

'Tèrmos

Marcas

Têrmos

Marcas

441.265
142.693

4.878
4.879

111.813

4.880

•n••••

118.393,
139.388
139.489

Marcas

Têrmos

4.869'
4.870
4.871

139.490
139.912

,

Marcas

4.872
4.873
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MODELO .)E UTILIDADE
TERMOS
Tèrmos

Marcas

Tèrmos

5.602
5.603

120.409
116.893

5.604
5.805

Têrmos

Marcas

Tèrmos

Marcas

205.677
237.867
304.741
337.425
389.987
404.351
404.352
404.353,
404.354
- 404.356
405.221
406.298
407.557
407.895
419.432
419.433
426.350
427.495
444.042
444 221
446.122
447.180
449.443

300.212
300.213
300.214
300 215
300 216
300 217
300 218
300 319
300.220
300 221
300 222
300 223
300.224
300 225
300 228
300.227
300 228
300.229
300 230
300 231
300 232
300 233
300 234

449.449
449.469
449.370
449.471
449.472
449.473
449.474
449.476
449.480
449.484
449.485
449.487
419.490
449.492
449.495
449.499
449.797
449.804
450.025
450.027
450.551
450.554
450.555

300.235
300 236
300.237
300.238
300.239
300.240
300.241
300.242
300 243
300.244
300 245
300.246
300 247
300.248
300.249
300.250
300 251
300 252
300 253
300 254
300.255
300 256
300 257

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 15 DE JUNHO DE 1964

445.494
445.597
445.598
445.806
445.951
446.460
447.108
447.532
448.178
448.358
448.534
448.541
448.543
448.802
449.041
449.082
449.109
449.267
440.278
4.40 311
144.452
145.555
212.158
335.005
368.985
372.872
402 424
403.425
4nq pcm
4nR SÇ4

4n6 182

Marcas

299.907
299.908
299.909
299 910
299.911
299.912
299 913
299.914
299.915
299.916
299.917
299 918
299 919
299.920
299.921
299.922
299 923
299.924
299.925
299 99R
700 SR7
299 SRR
299 P69
299 870
299 871
209.972
299 873
299 874
900.R75

299 1176
299.877

Têrmos

449.678
449.834
449.835
450.359
4 9 7(11
450.362
450.363
450.364
450 403
450.404
450.454
450.633
450.642
450.715
450.763
450.790
451.043
451.192
511 355
533.912
496 934
27 4992
427.533
428.018
428.491
428.492
411.559
433 514
43R,978
567
439.117

Tbamos

MARCAS

Marcas

119.929
120.406

Têrmos

MARCAS

Marcas

299.927
299.928
299.929
299.930
299.931
299.932
229.913
299 934
299.935
299.936
299.937
299.938
299 939
299.940
299 941
299.942
299.943
299 944
209.945
299.946
299.887
299.888
299 889
299.890
299 891
299.892
299 893
299 894
299 895
209 POR
209 897

406.779
407.626
407.808
407.809
407.980
411.877
425.560
426.520
428.933
637.810
837.974
638.535
638.720
639.013
639.014
639.118
639.143
639.283
639.294
639.409
639.549
839 550
t39.563
639.583
639.584
639.585
639.586
639.587
639.588
639.616
639.618

1

299.878
299.879
299.880
299.881
299.882
299.883
299.884
299.885
299.888
299.823
299.824
299.825
299.828
299.827
299.828
299.829
299.830
299.831

439.778
440.001
440.052
440.998
441.099
441.223
442.649
440.361
445.423
639.625
639.629
839.631
639.635
639.638
839.640
639.643
639.645
639.648

299.898
299 899
299.900
299.901
299.902.
299.903
299.904
299.905
299.908
299.845
299.848
299 847
299.848
299.849
850
299 851
299 852
299.853

299.832
299.833
299.834
299.835
299.836
299.837
299.837
299.839
299.840
299.841
299.842
299.843
299.844

639.687
639.688
639.689
639.690
639.691
639.692
639.699
639.952
639.953
639.963
640.017
640.019
640.058

299.854
299.855
299.856
299.857
299.858
299.859
299.850
299.861
299.862
299.863
299.864
299.865
299.866

637.138
637,158
637.160
637.161
637.162
637.164
637.165
637.166
637.170
637.171
637.209
637.210
637.211
637.214
637.215
637.223

299.784
299.785
299.786
299.787
299.788
299.789
299.790
299.792
299.792
299.793

453.045
455.742
456.068
456.069
493.994
503.133
528.631
584.807
587.626
589.891
603.230
607.638
610.238
610.240
613.371
613.374

637.227
637.644
637.649
637.650
637.652
637.656
637.663
637.677
637.678
637.680
637.681
637.682
637.683

299.794
299.795
299.796
299.797
299.798
299.799
299.800
299.801
299.802
299.803
299.804
299.805
299.806

613.377
613.79
614.497
615.760
617.250
624.385
626.521
629.884
632.267
632.278
632.527
632 891
633.167

W.:7.684
TA.685
637.688
637.692
637.694
637.702
637.704
637,711
637.715
637.739
637.741
637.754
637.755
637.756
637.758
637.799

299.807
299.808
299.809
299.810
299.811
299.812
299.813
299.814
299.815
299 816
299.817
299.818
299.819
299.820
299.821
299.822

634.032
634.726
634.735
634.990
635.464
6/5 070
636.882
636 529
636.569
636.570
836.740
836.740
636.744
63N.989
637.135
837.136

299.778
299.779
299.780
299.781
299.782
299.783

299.733
299.734
299.735
299.736
299.737
299.738

1

1
1

1
1

1
1
1

1
1

299.739
299.740
299.741
299.742
299.743
299.744
299.745
299.746
299.747
299.748
299.749
299.750
299.751
299.752
299.753
299.754
299.755
299 756
299.757
299 758
299.759
299.760
299.761
299 762
299 763
299.764
299.765
299 766
299 197
299 768
299 169
299.770
299 771
299 772
299 •71
299 774
299.775
299 778
299.777
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Têrrn os •
1V1ARCÁS I TERMOS

TERMOS

k 357..219
t,'351.472
ç. 351324
351.92T
360..755.
361,993
362.061
J- 362471
377.221
, 385:377
ó 385.379
399.452.
400,425
G 403.176
! 403.245
403.251
402457
' 404.350
405.991
405 311
405,780
406.234

299.579
299.680
299.681
299.682'
299.682
2299.684;
299 685.
299.688
299.68T
299.688'
299.689
299.69a
299.691.
299.692
299.693
299.69,E
299.695
299.696'.
299.687
299,698.
299.699"
299.7011

MARCAS

360.015
1
361.700
366.844:
4
402.578,
.
409.407
403.408
404.276
1. .
404.410.
404.995
[
405.771
406.571
406.655
406.655.
407.545
407.608, .
408.071
413.392
420.283
428.711
ti
435.025.
437.435
438.711
441.211
442.582
442.583
443.122.
444.001
444.92W
445.279'
[
445 667
1
446.031
1.
446.41

299 614
299A1
5
299 615.
299 617
299 618.
299 n4.
299.620:
299A2.1
299.622.
291.625
299:624
299 625
299.626
299.627
299 61•
299,629
299 630.
299.631
299 632,
299 631.
299.611
299.635;
299.625
229 637
299 638
299 m:299.640,

299 641
299 942
299.641
'299.641'
299;645

_4111•.

Marcas

'Termos.

Mareta'

MARCAS

406.505.
407-201
407,889
407-8924154-632
411.737
419.911
427.335
428.003.
428-901
441.825:
442.117
442 296
443.112
-444,647
' 445. 016,
'445A4U
448.349.
448.448
'448.453
448.468
448.113
449.967

299.701
299.702
299.701
299.70.1
299.705
299.706'
299.707
299.708
299.709
299.7E1
299.711,
299.712
299 713
299.714
299.715
299.718
,299.711
299.715
299.719
299.720
299.721
299.722
299:723

CERLWICADOS EXPEDIDOS EM 11 DE JUNHO' DE 1964
1
•
TÊRMOS"

, Julho. de 1';-64

•

illIMMOS

446.511
445 606 - I
446,741
446.'153.
446,908
1
447.207'
447.486
.
448,01:1
441 095
448.10W
448.298.
448.300, 448.481
.
'
448 901
448.907
449.069
449.973
449.104
449.333
449.334
449.715
i.
449.811'
450 291.' 1
450,378 ; r
450.415
Ç
450.853. • : .
450 695

450,995
' 450.905
450.971
451 471 •
573 142
• •.•

MARCAS

229.646
299,617
299.648..299 649
'299.650
299.651:
299.652
299.653.
299.654
299.655
299.655
299.657.
299.656
299.659
299.660
299.662
299.663
299.664
299.665 .
299.666
299 667"
.299.668 ;
299.669
299.670'
299 671
299.671
299 673-

.414.566 .
430.024
440.080
472.217
478008
485:721
491.191
455.156
495.157
'501.750
501.753.
516.438 •
550.419
561.671
561,672
564.089
585.531
585.532
450.314
450.529
450-709
451.089
451.379
449.073
637.138
637 156
637.162 .
637.166 .
637.165
637.138 637.161
637./94
314.034
311.035
374..155
393,.4.79
396.162
403.480
404..213'
404-.214
405.326
406.453
406.454
406.455
'406.486
406.738
406.742
406.754
408.291
408.342
414 268
421.989
422.819
436.054.
.439.178
439.562
.439..691

299.569
299.570
299,571.299.572
299.573.
299.574
299.575
299..576
299.577
299.578
299.579
299 589
299.581,
299.582.
299.583
299.584
299.585
299.565.
299.721
299.72/
299.728
299.730
299.732'
.299.661
299.77/
299.779
299.282
299.785 _
299.784
299.778.
299.781
299.783
299.511
299:512'
299.511
' 299.514
299.515.
.299.516.
299.517
299.518,
299.519
299.520
.299:521
299.522
- 299.523
-299.524
299.525
299.526
.299.527.
299.528
299.529
299.530
299.531_
• 299.532
299.533
299.534
299.535

622.477
624.489
624.490
624_491
624.793
628.929
628.930
628.931
628.933
630.876
635.711
636.616
637.837
638.062
638.086
638:101
638.288
638;287
450.492
450.530
450.957
451.091
448.966
637.681
637./58
637.160
637.161
631.164
637.184
637.158.
637.160
637.162
440.779
440.934
442.442
442.443
442.444
442-761
442.803
442.804
' 442.807
443.726
443.872
444.787
445.27&
445.343
445.359
445.360
448.021
450.192
450.195
450.195
450.608
465.553
542.401.
512.402

299.596
299.597
299.598
299.599'
299.600
299.601
299.602
meu
299.504
299.605
299.606
299.607
299 608
299.609'
295.610.
299.611
299.612
299.611
299.72Y
299.727
299.729
299.730
299.661
299.804
299.778
299.780
299.781
299.781
299.781
299.779
299.780
299,782
29W.536
299.537
299.538
299.439
299.540
299.54t
299.542
299.543
299.544
299.545
299.546
299.547
299.548
299.549
299.550
299.551
299.552
299.553
299.554
299.555
299.556
299.557
299.558
299.559
•

-

299.674,

.
.

299 675.
299676
' 299.677.
299.678

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 9 DE JUNHO DE 1964

Termos

Marcas

Termos

255.230
258.757
368.995
395.292
404.095
404.298
404.373
405.096
405.325
405.465
. 406.329
406.341
4061471
407841

•
299.463
299.464
299,465
299.466
299.467
299.468
299.169
299.470
299.471
299.472
299.473
299:474
299.475
299.1744

442.892
443.450
443.807
444391
445.322
445.3%2
445.380
445.713
445.844
447.550
447.573
448.015
448.031
449.120

CERu.r.LCADOS EXPEDIDO:5 EM 10 DE JUNHO DE 1964
TERMOS

405.pol
.408.354.
408.359
408.480'
408.481
408.481
409.771
409.772
'414.310

•

MARCAS,

299.560
299.561.
299.552
299 568'
299.56C.
.299.56C
299.565
299:567
.299.568

TÊRMOS

587.75
581.757'
.-- 587.751,
•
588.171
599.041.
.• 599.042
'
604.131
6.07.296
607 297

I

MARCAS

1

h
r.

r
1
• 1,

299.687
'299 588'
.299.589 •
299.5ra.
299.591
. 290 .2
2fin 99R.
2°9 9"4
299.595

299.487
299.488
299:489:
299.490
299.4)1
299.492
299.493.
299.-494
299.495
299.496
299.497
299.498.
299.499299.599

Térmos

. Julho de 1964 2763„.

(Seção III)
DIRIO OFICIAL
S._

Quarta-feira 29
Marcas

Térmos

Termos

Marcas

Marcas

Terme@

299.387*
299.38P
299.389
299.390
299.391

638.541
638.542
638.543
638.546

Marta

(

407.907
408.284
408.285
420.710
426.630
427.026
435.612
436.942
442.430
442.79i

299.417
299.418
299.479
299.48)
299.481
299.48:,
290.483
299.48,
299.48t
299.488

449.635
449.636
449.725
449.794
449.905
449.991
450.148
450.470
451.847
451.850

639.436
639.437
639.443
639.551
839.562
639.566

299.501
299.502
299.503
299.504
299.505
299.506
299.507
299.508
299.509
299.510

639.567
639.628
639.633
639.634
639.637
639.641
639.681
639.945
639.948
639.995
639.996
640.000
640.018
640.057

CERTIFICADOS EXPEDI.30S EM 8 DE JUNHO DE 1964

Térmos

336.091
337.426
359.927
361.172
371.698
374.576
396.783
396.805
403.426
406.451
404.358
404.360
404.362
404.457
405.607
404.048
420.551
427.808
432.370

432.371
439.780
444.727
444.732
444.733
444.734
444.736
445.503
446.425

Marcas

229.408
299.409
299.410
299.411
299.412
299.413
299.414
299.415
299.416
299.417
299.418
299.419
299.420
299.421
299.422
299.423
299.424
299.425
299.42.6
299.427
299.428
299.429
299.430
299.431
299.432
299.433
299.424

Têrmos

446.426
446.730
446.746
446.947
447.106
447.523
447.524
447.525
447.529
447.530
447.531
447.643
447.950
448.142,
448.143
448.235
448.243
448.728

448.742
449.053
449.054
449.055
449.312
449.316
449.481
449.734
449.899

Marcas

640.068
445.351
445.357
445.358
445.492
445.802

299.436
299.437
299.438
299.439
299.440
299.441
299.442
299.443
299.444
299.445
299.416
299.447
299.448
299.449
299.450
299.451

445.843
446.216
446.255
446.648
446.762
446.763
446.790

446.809
446.826
447.041
447.046
447.540
447.570
447.827

299.452
299.453
299.454
299.455
299.456'
299.457
299.458
299.459
299.460
299.161
299.462

447.847
166.721
166.722
188.778
263.352
296.165
347.259

359.888
361.824
379.949

299.435

383.305
390.276
401.702
403.580
405.453
405.455
436 211
407.806
420.740
421.782
424.624
407.870
534.696
548.470
567.894
570.173
570.174
570.178
581.688
584.804
584.805
584.806
588.733
588.734
588.735
590.436
590.437

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 5 DE JUNHO DE 1904

Têrmos

639.288
639.296
639.297
639.299
639.300
639.301
639.367
639.368
639.369
639.371
639.374
639.377
639.382
639.383
639.385
639.386

639.387
639.412
839.415
639.434

Marcas

Marcas

299.367
299.368
299.369
299.370
299.371
299.372
299.373
299.374
299.375
299.376
299.377
299.378
299.379
299.380
299.381
299.382
299.383
299.384
299.385
299.386

437.192
480.716
480.717
480.718
636.272
636.473
636.568
636.638
636.980
637.090
637.014
637.012
637.007
637.878
637.008
638.530

838.531
638.432
638.533
838.540

299.326
299.327
299.328
299.329
299.330
299.331
299.332
299.333
299.334
299.339
299.338
299.337
299.335
299.340
299.336
299.341
299.342
299.343
299.344

PIN 111

II I

I

II I

449.712

450.328
461.946
433.561
433.562
434.442
436.666
436.672
439.961
440.129
440.211
440.535
440.930
441.229
441.998
441.999
442.000
442.496
445.026
445.335
445.337
445.338
445.343
621.818
622.666
624.365
624.365
625.713
625.947
626.720
628.924
628.925
628.926
628.927
628.928
629.480
629.481
629.551
629.552
630.398

299 265
299 192
299.193
299 194

299.195
299.196
299 197

299 198
299 199
299.200
299.201
299.202
299.203
299.204
299.215
299.206
299.207
299.208

595.063
97.132
(00.729
606.508
606.796
607.362

299.345

638.555
638.607
638.747
638.855
639.012
639.041
639.047
639.088
639.089
639.164
639.165
639.166
639.167
639.173
639.175
639. 176
639.260
448.189
443.906
448.990
449.049
449.122
449.123
449.124
. 449.125
449.126
449.130
449.441
449.442
449.445
449 446
419.448
449.450
449.454

299.392
299.393
299.394
299.395
299.396
299.397
299.398
299.399
299.400
299.401
299.402
299.403
299.404
299.105
299.406
299.407
299.286
99.287
299.288
299.289
299.290
299.291
299.292
299.293
299.294
299.295
299.296
299.297
299.298
299.299
299.300
299.301
299.302
299.303
299.404
299.305
299.246
299.247
299.248
299.249
299.250
299.251
299.252
299.253
299.254
299.255
299.256
299.257
299.258
299.259
299.260
299.261
299.262
299.263
299.264

832.517
633.160
623.163
633.164
833.165

299.209
299.210
299.211
299.212
299.213

III III

III

II

1

PI. P

II.

299.346
299.347
299.348
299.349
299.350
299.351
299.352
209.353
200.354
299.355
299.358
299.357
299.358
299.359.
299.006
299.361
299.362
299.303
299.364
299.365
299.366
299.306
299.307
299.308
299.309
299.310

299.311
299.312
299.313

299.314
299.315
299.316
299.317
299.318
299.319
299.320
299.321
299.322
299.323

299.324
299.325
2%.266
299.267
299.268
299.269
299.270
299.271
299.272
299.273
299.274
299.275
299.276
299.277
299.278
299.279
299.280
299.281
299.282
299.283
299.284
299.285
299.219
299.220
299.221
299 222
299.223
299.224
299.225
299.226
299.227
299.228
299.229
299.230
299.231
299.232
299.233
299.234

299.235
299.230
299.231
299.231
299.239
299.240

.1ml..
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Tarai°.

Marcas

607.303
611 898
606 595
616.596
621.779

299 214
293.215
299.2/6

633.166
633.168

299.217

636.550
636.990

635.706

299.218

Una°,

Marcas

299.241
299.242
299.243
299.244
299.245

442.749
444.874

299.074
299.075
299.076
299.077
299.078
299.079
299.080
299.081
299.082
299.083
299.084
299.085
299.086
299.087
,299.088
299.089

5
'r
91

9
lb-*7

9arnacte

10.

a152.151
299.6J6
-273..48
1'303.462•
3U4.936
378.156
378.746
392.710
398.770
399.192
400.586
402.493
404.064
404.220
404.221
404 223

s..

4,4 231
434 339

495.579
406.789
422 883
432.244
433.501
4 , 439 610
';441.171
441.638
; 9442.043
9 442 361
; 443.567
446.505
r, 446.716
, t 447.319
. .9 447:338
9

Tirtaws

Marcas

i

299.126
299.127
299.128
299.129
29!..130
299.131
299.132
299.133
299.174 '
299.135 •
299.136
299.137
299.138
299.139'
299.140
299 241
299.142
299.143
299.144
299.145
299.146
299.147
299148
299.149
299.150
299.151
299.152
299.153
299.154
299.155
299.156
•299.157
299.158

•

448.199
448:253
4439995 .
448.680
443.908
449.496
449.407
449.408
449.411
449.412
449.413
449.418
449.420
449.421
449.422
449.427
449.429
449.432
449.436
449.437
449.439
449.440
449.456
449:461
449.4,33
449.465
449.466
449.698
449.810
450.417
450.864
455 308
.516.173

Jurno dft 10.

Marcas

2- CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 2 DE JUNHO DE 1964

•

(Seção III)

Marcai

299.159
299.160'
259.101
299.162
299.163
299.194
299.165
, 299.166
.9299.167
299.168
299.169
• 299.170
299.171
299.172
299.173
29.J.174
.299.175
299.176
299.177'
299.178
299.179
299.180
299.181
299.192
299.183
299.184
299.185
299.186
299.187
,299.188
299 189
• 299.190
299.191

445.320
.445.330
445.331
445.332
445.333
445.334
445.336
445.339
445.341
445.342
445 3449.
445.345
445.346
445.347
445.348

299.090

445.349
445.353
396.111
406.243

299.091
299.092
299.021
299.022

•

408.485

299.023

412.997

299.024
• 299.025
.... 299.026
299.027
299.028
299.029
299.030
299.031
299.032
299.033
299.034
299.035

477.996
-477.997

483.291
483.6/7
500.659
502.354
505.764
508.596
511.562

51/.565
511.568
516.869
'519.230
528 075
528.076

Tirmoe

Wiarcas

445.833

299.108
299.109
299.110

445.834

445.835
445.836
445.838
445.839
.445.843
445.842"..
446.183

299./11
299.1/2

446.851
446.933
446.969
447.197:
447.614
448.047
448.860
450.469
-530.589
542.702

299.117
299.118
299.119
299.120
299.121
299.122
299.123
299.124
299.125'
-299.040
299.041

542.701
543.971
551.687

299.043
299.043
299.044

551.689 •

299.045

447.090

551.690
551.691
55/.692
55/.693
551.694 555.866

555.867
559.721
589.621

299.113
299.114
299.115
299.116

299.046

299.047
299.048

9.049
299.050
299.051
299.052
299.053
299.054

605.208

299.055

299 037
299 033

630.769
630.875

299.056

299.039

63/.085

99.035

299.057
299.058

CERT1FICADOS EXPEDIDOS. EM 29 DE gAlo DE 1964 .

Tèrrnos

Marcas

regatos

Marcas

142.186
162.062
248.099

298.929
298.930
296.931
298.932
298.933
298.934
293.935
298.926 -

416.805
420.445
426.776
426.931

298.952
298.953
298.954
298.953

i
CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 1 DE JUNHO DE 1964

.303 893

Termos

422.388

299.059
299.060
299.061
299.062
299.063
299.064
299.064
299.066
299.067
' 299.068
299.069

434.947
437.771

299.070
299.071

395.290
395.571
; 400.012
403.319
406.072
, .406.913
417.511
9 .419.275
,
421.439
n

.

i

Marcas

421.449

439.523
441.048

299.072
299.073

Têrntos

445.353
445.354

445.355
445.356
445.400
445.679
445.821
445.822
445.824

445.826'
445.827
445.828
445.829

445.830
445.831

Marcas

299.093
299.094
299.095
299.096

299.097
299.098
299.099.
299.100
299.101'
299 102
299.103
299.104
299.105
299.106
-299.107

303.158
318.035
365.750
372.947
392.753
403.715
404,089
404.439
404,341
404.342
405.297
405.466
.406.736
406.824

496.832
407.480
407.499

298.937

298.938
298.939
298.940
298.941
298.942
298.943
298.944
998.945,
298.946
293 947

293.948

408.340

298 949
298 950

412.260

298.951

383.690

-427.529
429.698"
427.703
427.707,
-431.005
431.529
436.390
439.468
439.646
440.197

440.502
440.518

441:205
441.358
441.749
442.580
442.765
442.889

298.9É6

298.957
298.958
298.959

298.960

298.961
298.962
298.963
298.964

298.965
298.966
298.967
298.968
298.969

298.970
298.971
298.072
298.973
298.974

Cu" rt-__feira
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Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de 60 diav para o deferimento do 'pedido. Durante Esse prazo poderão apresentar coas oposições 1.f) Deaartanienta
Macional.da P-opriedade Industrial aqueles que se jukarcm prejudicados com a concessf.o do registro requerido
n •••••nn

Tarro° n." 035.278, de 24-3-1964
Ciag aCâmara Comercial, 'adi. strial e Administrativa da Guanabar
Limitada
Guanabara

Termo ri.' 635.280, de 24-3-1964
Arrozeira Brasileira S.A.
Rio Grande do Sul

Tarmo n.° 635.286, de 24-3-1964
Expresso Bedin, Indústria e Comércio
Limitada
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃQ
-CIA G» Camara Comerciai
CIsNe,.
....„

Industrial e Administrativa
da Guanabara Ltda

•,.

Te • mo n.° 635.279. de 24-3-1%4
Braihanti do Bras 1 S.A Indústria Comércio
São Paulo

GuanaLara

Classe 41
Arroz

'M

s

im pOSTRIA

Ni

sermsikEINA

aasse is
Maquinas e suas partes integrante nu.
inclua:ias nas classes 7, 10 e 17 discri
minadamente: AbanadOres de cereais
adelgacadores e alisadores de cotmo
atiadores agitadores. bombas e punia
c.adores de água, compressores. aatedo
yes e descaroçadores. prensas e trituradores de algodão beneficiadores de cereais, amassadores. amortecedores
rráulicos. aplainadores, moinhos para 1
cereais. máquinas de soldar. máquinas
de fabricar açúcar. aspiradores bombas
de incendi° máquinas para bordar britado:as. máquinas de furar, Mi:anhos.
torradares. cámaras de expurram p ara
cerreis desnataddras. dela_ lhaaores
moinaos, maquia is taxava- laicas ma
gamas micteis. condensadoras para cons
trução e cons.eraaaaso de e:aradas de to
dagem e de !erra, aia:atinas pa-a cor
tat. tnin ‘ adeiras Cr gaia a
çao, tanamada: es dragas enchamos dr
cana. D1411111: n S para encadernação para
engarriltammito. entalliadeiras
nas), iaaainnas de estampar Je frisar.
de farinar gelo guinchos juiniiiste
máaiumo
lixadorils
macaca,. mlii ris máquinas mulapacadoras. palmas te:ataduras, refinadoras
ratuladoras. secad:iras separadores serras de f
turbinas, máquinas 4 vap.,7
exceto locoinotivas tupias. engrena
gans e rodas de maciumaa
Taano n,° 635.2a1, de 24-3-1961
A.
A a . a.:eira Bar Av ira S.A
Ia i Grana.- do Sal

PRORROGAÇÃO

Termo n. 0 635.282, de 24-3-1964
The Dentists' Supply Company Of
New York
Estados Unidos da América

AROTOR

•

e•
PIN o u r

*

indástria

da Casa Próptia

rransportes Panex

PRORROGAÇÃO

Termo na 635.288, de 24-3-1964
Organização e Produção Agricola,
Indústria e Comércio Ltda.
Cru a ri a bar a

PRORROGAÇÃO

SÃO PUA°
Indasarria Brasileira

Clz ate II
Ferragens t '*rramaria,. ai taaa aspe
de cutelaria em geral e outros artiats
Teano n.° 635.284 de 24-3-1964
de m 'tal não incluidos em -nitras das.
7.xpresso &din. Indústria e Cornarei° 1-1: I PS. argolas. arrnaciaes de
metal. alei'
Limitada
scs ' alicates aldravas, arruelas ai re.
Rio Grande do Sul
dores de latas, arrames lisos ou farpa.
dos, aparelhos de chã e caf& assadeiras. açucareiros, brocas, bigornas, baixelas. bandejas, bacias, baldes. bombo
nieres bules. colheres para pedreiros
MD:115:n para ali:adros e trilhos cadea
doa. ccrrentes. cabides. caixas de tnetai
C..1.1sNes: 21. 32, 33 c 50
para odiares, colunas, chaves, crecnones
Expressão
•
chaves de ara tusos conexões para en'nano n.' 635.285, de 24-3-1964
canamentos. canos de metal, chave. de
Bodin. Indústria e Comércii. fenda. chave. tnglezas. cabeções canta
coqueteleiras. cairias para acondicionaLimitada
mento le alimentos. caldeirões. caçara
Rio Granie do Sul
las. craieiras cafeteiras, dobradiças.
rnxadas esferas, engates, enfeltes• para
arreios, de metal para automóveis, estribos, formões, espumadeiras. foices,
ferros pira cortar- 'capim, ferrolhos. facas. lar ões frigideiras, cilindros para
'w- irrtcf o ganchos guarnições de meClasars • 21. 92, 33 e 5C
tal
ga tos, ganchos para quadros,
Titulo
Agancia de Turismo

P--saaa

Classes 16 e 33
Titulo de Estabeleclitunto

Brasileira

Ciasse 50 •

Termo ri.° 635.290, de 24-3-1964
Pedro Werner 6 Filhos

A Chave

Clima:: 10
Peças manuais denta ias do aparelro do
motor e suas respectivas peças e unidades de contrarie: pesas e aparelhos pertinentes e equipamento dentário, a saaer: peça manual da broca de dant sia,
Classes a, 19 e 41
caneta dentária ângulo e contraângulo.
Insignia
reostatoa, pedal e unidade de contraia —
Tr. amo a.° 635.259, de 24-3-1964
to reosiato
Pearei Werner
Tarai ° n." 635.283, de 24-3-1964
Pararia
Tour l'urismo Lida
Guanabara'

Transportes Panex
Classe 11
Arroz

Classes: 21. 32, 33 e 50
Insignia
Termo n.° 635.287, de 24-3-1964
Sérgio Fabiano Mattos Batalho e
Doutor César Augusto Sotto Maior

Nome Comercial

PRORROGAÇÃO

Transportes Pancx

aramos para emendas de correias, limas,
'aramas, licureirus, latas de lixo, airrac,
machadinhas. molas para portas de coi.rer. martelos, marretas, matrizes. marmitas, navalhas, puas pás, picaretas.
pregos, picões. Ponteiras, parafusos,
porcas, pratos, aarta-gelo. porta-pão,
ao:tala:as palite:ros. pandas. rasteio&
roldanas. raios para pias, regadores,
serras, serrotes. saaws. sacarrolhas, tesouras. talhacIeiras. torquezas. trilhos
ailbcas para elevadores, tenazes. trava.
Jeres teias de arame, tubos para encanamentos, trincos, trilhos para porta.
de correr, taças, molas para porta!,
vasos, vasilhames e verrumas

tnflwatt

nr•4U4/440

Classe 11
Perr•acas terrameatas de rads espècle,
utelana em geral e outros artigos di
d saber: alicates alavancas. ar..
nacaSe's para óculos. arruelas. argolai,
aiciras as armaçaies de reta, abridores
teias bandeias bacias. oaacit a bumbocolheres para pedreiros correis
tea- cabides, chaves cremones. chaves
de para tusos conexões para encana.
'ara vormapar socinipeo mainq CJJVII
leras açucareiros; broca. htutznas. bal.
¡atas. arame luso ou i a, o, do assa11D-11(0, colunas caixas ir metal parri
noriões canos c'e metal. alavas de tenda chave inaaisa cabeoes. canecas
copos. cach-pors centras dr mesa Co.
querelei-as. caixas para acondicionamanto de almentos caldeirões animo.
ias. chalei r as. cafeteiras concha', coadores aistintivos dobramaaa enxadas,
:uxasIões esicras. engates esguichos esta
ienes para arreios. t5tTiboa esferas

foices, ferro para cortar cen .m. ferro.
lhos facas, facões. fechaduras ferro co.
muni a carvão fruteiras. Mais, fôrmas
para doces. fre.os pura estradas els
danas, ralos para pias. rebites. regrido.,
'es, serviços de chá e ca'; serras, ser.
!heras. talhadeiras torquezes. tenazes.
roses. suchas. sanei-olhas, tesouras, ta.
oki. porta-jóias. paliteiras, panelas:
ferro. frigideiras: ganchos. J .-ribas. gar•
tos, ganchos para quadros. gonzos para
carruagens: insignins hrias laminas. IL.
coreiros latas de lixo. farras machadinhas. molas para portas, molas pars
traxade•ras, telas de anme, torneiras
tincos, tubos para anca:lamenta:c trilho
par aportas de correr. taças tavassas

venezianas, martelos marretas, epatrlà
zes. navalhas; puas pás, preços. para
fusos. ploo.Se, porta-gélo. poeiras porte
turlbu108; Vasoa. vasilhames, veta:mai

`9,

Termo n.° 635.291, de 24-3-1964
Meros Empreendimento* Imobiliários
Limitada
. Guanabara
r

Meros Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

Nome Comercial .
Termo n.° 635. 292, de 24-3-1964
!aros Empreendimentos Imobiliklos
Limitada
Guanabara

• EDIFICIU
-

Termo n. 635.297, de 24-3-1964
Matos Empreendimentos Imobiliários
Limitada
Guanabara

Edificici
a Beira- Alta z,
Classe 33
Título de Estabelecitnento
Termo n:° 635 . 293, de 24.3-1964
Matos Empreendimentos Imobiliários
Limitada
• Guanabara

sdocici

5xturriar4aa,"

R Brasil Portugal o

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.o 635 .293, de 24-3-1964
Maros Empreendimentos Imobiliários
Limitada
Guanabara

Classe 33
Titulo de Estabelecia:ente.
Termo n.° 635 . 299. de 24-3-1964
Maros Empreendimentos Imobiliários
Limitada
13uanabara

Edificiár
EcliFicio
Alentejo
-ti
o Minho 0,

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 635 .294, de 24-3-1964
Meros Empreendimentos Imobiliários
Limitada

»

Classe 33
fitulo de Estabelecimento
•Termo n.° 635 .300, de 24-3-1964
Matos Empreendimentos Itnr•Niliários
Limitada

Sci~

EDiFI.C10

-

« Vfiza 9/tattdm •

TRÁS- OS- MONTES«
Classe 33
Titulo de Estabelecimento.
Tértno n.° 635.295, de 24-3-154
Matos Empreendimentos Imobiliários
Limitada
Guanabara

Classe 33
Atui° de Estabelecimento
Termo n.° 635.301, de 24-3-1964
Matos Empreendimentos Imobiliários
•
Lipitada
Guanabara •

•

Edifício

Edificio
« Angola
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo
635.304, de 24-3-1964
Matos Empreendimentos Imobilárlos
Limitada
•
Guanabara

Edihâo
Mocámbiquii
Classe 33
Título de Estabelecimento
Termo n.0 635 .305, de 24-3-1964 . Matos Empreendimentos Imobiliários
Limitada
Guanabara
•

Edifício
iç G•5
Classe 33
ítulo de Estabelecimento
Termo n.° 635.306, de 24-3-1964
Maros Empreendimentos Imobiliários
• Limitada
Guanabarr,

Termo n.° 635.309, de 24-3-1964
Indústrias Gerais Lorenz S. A.
Santa Catarina
?O TAPETE DE MADEIRA DO GRAM.)

Indústrias Gerais lorenz S. A.
•

Classes 4 16 e 50
Frase de Pmpaganda
Termo n.° 635.310, de 24-3-.464
Artigos Domésticos Maria S. A.
Santa Catarina

Maria Custa Menos'
•—Rende Mais
Classes 4, 6, 8; 11, .16, 26 e 50
Frase de Propaganda
Termo n.° 635.311, de 24-3-1964
O Condomínio do ndifício Panorama
Guanabara

Edifício Panorama
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.0 635.312, de 24-3-1964
S. A. Laboratório Americano
Estado do Rio

S. A. Laboratório'
Americana'
Nome Comercial
Termo n.° 635.313, de 24-3-1964
S. A. Laboratório Americano
Estado do Rio

8•"
Classe 33
Título de Estabelecimento
Termo n.• 635.307, de 24-3-1964
Maros Empreendimentos Imobiliárioa
Limitada
Guanabara

• Indústria Brisfleirai
• Classe 28
Recipiente plástico
Termo n.• 635.314, de 24-3-1964
Mica 'do Brasil Ltda.
Minas Gerais

"DIU"

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 635.302, de 24-3-1964
Matos Empreendimentos Imobiliários
•
Limitada
Guanabara

EDIF(CIO
''ni-- $ão Tomé e Prinilpui

Beira . Baixa
Classe 33
Título de EstabeieciateMa

•
Termo n.° 635.303, de 24-3-1964
Maros Empreendimentos Imobiliários
• Limitada
Guanabara

Edifício

Eclificio
Douro o'
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.9 635 .296, de 24-3-1964
Maros Empreendimentos Imobiliários •
Limitada
1uanabara

Julho de 1964
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•
Classe 33
Tittuo de Estabelecimento
_ Termo n.° 635.308, de 24-3-1964
Matos Empreendimentos Imobiliários
Limitada
•
- Guanabara
•
•

EDIFICIO
Guiné Portuguêsa

Classe 33
'titulo de Estabelecimento

Classe 33
Titulo de Estabelecimento .

•

-aloitáa rra'-s-17eírja'

Classe. 4
Substancias e produtos de origem ant.
mal, vegetal ou mineral. em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, -argila refratária, asfaltico em
bruto, a/godao em bruto, borracha eia

Dl RIO OFICIAL

etuirta feira 29
bruto, bauxita. benjoim, breu, atadura,
caolim. chitres, ceras de plantas, ceras
vegetais de carnauba e aacuri, crilia
de cavalo crina em geral, cortiça em
bruto . cascas vegetais, espato, arvas
mediainals, extratos oleosos, est ipas,
enxofre, falhas, abras vegetais. liares
secas. grafites, goma em bruto, gr aa•to
em bruto, kieselohur, líquidos de aantas, latex em bruto ou pascidas ente
• preparadas, minérios metálicas madeiras era bruto eu parcialmente tr -ibalhadas. em toras, serra:las e apla ma das
mica, mármores em bruto. óxido de
manganes óleos de cascas vege ^ais.
óleos era bruto ou parcialmente prsparados. plumbagina em bruta, pó at
moldagem para fundições, pedras tal.
tadas, piche em bruto, pedra calct ria,
plantas medicinais, pedras em br i to
quebracho. raizes vegetais, resinas, re
sinas naturais, residuos texteis,
ativas, talco em bruto. xisto, xi tO
betuminoso e silicato

mate, hortaliças, /agastas ta:aluas leira.
coaaansado, leite em pó. Is:autues re
ccuserva. lentilhas, linguiça. ,ouro; miara
ias alimentícias, mariscos, mante,
margarina. marmelada. macarrão. misia de tomate, mel e melado, mate, mas•
sns para mingaus, molhos. mulu.saua
reastarda. mortadela; nós moscada no
ZCS; óleos comestíveis. ostras Ovas
pai-s. patos, pralints. pimenta pós nal,
pudins. pickles. acalcas, presuntos, patas, petit-pois. pastilhas. pizzas pudins.
queijos. rações balanceadas oara entalais. requeijões. sal, saga. sardinhas.
sanduiches. salsichas. salmes. sopas enlatadas. sorvetes, sucos de °enate e de
frutas: torradas, tapioca. tâmaras: talharim. tremoços, tortas. tortas para alimento de animais e aves. tor . eses, tOUC1.
Mulas: vinagre
nonos as. 635.318 a 635 .321, de
24-3-1964
S. A. Laboratório Americano
Estado do Rio

Tarmo n.° 635.315, de 243-1964
Atla nada Cinematográfica S. A
Guanabara

Calas

Termo n.° 635.316, de 24-3-1964
Cooperativa Ag. o-Pecuária Vale
São Francisco Ltda
Minas Gerais

2 e .3
.1, a paia
São Paulo

Classes 1. 2 e 3
Insígnia
Estado do Rio
Classes 1, 2 e 3
Insígnia
Guanabara
dia sser 1 2 e 3
lnsignia
Tèrmo n.° 635.322, de 24-3-1964
Empresa Construtora Orion S. A.
Guanabara

VAMANHA MINEIR
Classe 41
Insígnia
Termo n.9 635.317. de 24-3-1964
Cooperativa Agro-Pecuária Vale do
São Francisco Ltda
' Minas Gerais

VAQUIMPI PlINERA
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargo..
açúcar. alimentos rara aniaiais amido
amendoim, ameixas. amêndoas araruta
arroz, atum, aveia avelãs tette azeitonas: banha, bacalhau batatas balas
biscoitos ar sahons, bolachas. baunilha;
café era o e em arta. camarão. canela
pó cacau 'arras chá
em pau e
caramelos chocolates. Contatos. cravo,
cereais cominho. creme de cite cremes
alimenticios. croquetes. com potas cau
oca. coalhadas. (-nata riba :rola condi
mentos para alimentoa colorantes.
chouriços. denaê dóces 15ces de fru
tas, espinafre. essências aliatentares era
padas. ervilhas. enxovas, extrato de ra
mate. farinhas alimentícias tavas te
Mia& flocos, farelo fermentos !aliar
figos. frios, frutas secas narurais e cria
!ali:rufas çaiso,e
d saascar nor
duras cirnnu l os mão de hico gelatina
taaabada. Celei a s, iservs doce, Iterva
CID

ÇTCNITIP

c.a

de funçao. !ages, lageotas. material isotruções e decorações: argamassa, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blotantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções. mosaicos, produtos de base astáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica. pedre-

.1u:1-,o
1954
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bilis:antes, líquidos ou sob outsas
rasa revestimentos e outros como :Ws
construções, pers anas. placas para pa-

vimentação, peças ornamentais de clmento ou gesso para tetos, e paredes,
papel para forrar casas, massas andsaldos para uso tas construções, par.
quetas, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, v gas, vigamento* t
vitral

gulho. produtos betuminosos. impermeabilizantes. liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções. persianas. placas para pavimentação. Peças ornamentais de cimenClasse 5C
to ou gesso para tectos e paredes, papel Impressos concernentes aos serviços de
para forrar casas, massas anti-ruldos
engenharia
Para uso nas construções. parquetes,
pertas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, te lhas. rama tubos de ventilação. sanavas de cimento, vigas vigamentos, vitróa
Classe 50
Impressos concernentes a negócios
Imobiliários

Termo n.° 635.330, de 24-3-1964

ETEL — Empfàa Técnica de
Engenharia Ltda.
Guanabara

Termo n.° €35.326, de 24-3-1964
ETEL
Empresa Técnica de
Engenharia Ltda .
Guanabara

05 Selvagens
Classe' 32
urna produçaa cinernaroaratica

(Saçào 111)

EMPAM
CONSTRUTORA
ORION S. A.
Nome Cemercial
Terno n.° 635.323, de 24.3-1964
Emp-esa Construtora Orion S. A.
Guanahasa

CUUT4').T;C1D h111191
Classs 33
ittilo de Estabelecimento
Tarmos na. 635.324 e 6T35.325, de
24-3-1964
Emprésa Conitr..tora Orion 5 À
Guanabara

OrD1

1

Classe 16
°ara distinguir: Materiais para Coas
os de cimento blocos para pavimenta.
aio, calhas. cimento cal are. chapas
caixilhos. colunas.
Isolantes, caibros
!sapas para coberturas caixas d'água.
cabota Para coberturas caixas d'água.
caixa. de descarga pra lixos edificacaes o semoldadas osaioue. emulsão de
b
asfá l tico estacas encrua drias eatruras metálicas para constata ões tone
is,' de metal. ladrilhos, lambris luvas

ETEL — EMPRÉSA
TÉCNICA DE
ENGENHARIA ITU
Name Comei eia]
'Ra-mo n.1 L5,,327, de 24 3 -1s.)64
ETEL
Par:presa Tecnira ee
s,:enharia Ltda .
Guanabara

ETEL
Classe 33
Insíania
Teimo n.° 635.331, de 24-3-1964
Sandoz 5. A.
Stilça

PRORROGACÃO
ETEL EMPRÉSA
TÉCNICA DE DIHYDERGOT
ENGENHARIA
Classe 3
Artigos da Classe

Cesse 33
Titulo de Satabelecimento
Tarmos ns. 635.328 e 635.329, de
24-3-1%4
ETEL — Emprasa Técnica de
Engenharia Ltda.
Guanabara

Termo n.° 635.332, de 24-3-1964
Sandoz A.G. Sandoz S. A . )
(Sandnz Ltda .
Sa iça

PRORROGAÇÃO

ETEL
Cima 16
Para d stinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos batentes, balaustres. blocos de cimento, blocos ara pavimentação. calhas cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas dagua,
caixas para cobertuas, caixas dãgua.
ca.xa; de descarga para etixos, edificações remoldadas. esti:creu, emulsão de
base asfáltico, estacas. esquadrias estruturas metálicas para construções, lame-

Classe 3
Artigos da aassa

nino a.° 635.333. de 24 -3 - 1954
Alice da Silva Teixeira
Estado do Rio

las ti?. metal, ladrilhos, lambris, luvas'
de junção lages, lageotas. material iso
tante contra frio e calor, manilhas, mas
sas par revestimentos de paredes, madeiras para construções. mosaicos, produto, de base asfált co produtos para

'ornar imnermcabilizantea as argamassas de - avento e cal, h
padreri . ,.)dutos betiiin'n,sos taipermea.

Classe 36
ritulo de Estabeleciccenta

o

2768 Quarta-feira 29
Urino n.° 635.334, de 24.3-1964
Areal Ganha Pouco Ltd'.
Estado do Rio
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'Urino n.° 635.342, de 24-3-1954

comerciais. memoranda, faturas. duplica
tas, notas promissórias. /errar de câm.
bio apólices, ações. debintures, avt.
soá. cheques. bilhetes. passagens tolhi.
tshas e demais artigos do classe
25
Braseiro Comestweis Para distinguir:Classe
Arvores de natal, bibelots bolas pura enfe.tes de arvores
de hatal.- cartas geográficas, cartões pos
Cíasses 33, 41, 42 e 43
ais, cartazes, oijspleys, desenhos, artísClasse 4
Titulo
Areia lavada
ticos, desenhos, decalcomania para tecidos, estatuas. estatuetas, estampas,
4
Termo n.9 635.343, de 24-3-196à'érrao n.0 635.335, de 24-3-1964
gravuras,
frutas de vidro, figuras de
Braseiro Comestíveis Ltda.
Representações "Ivo" Ltda.
ornatos. gestões, fotografas, frutas de
.
Guanabara
Rio Grande do Sul
•
louça, figuras para enfeitar bolos de
aniversaries, batizados, casamentos e
outras quaisquer comemorações gravuRepresentações
ras, imagens, letreiros. , manequins, ma•
quetes, obras artist.cas, obras de pin'm I
Ltda.
tura, ainéis e cartazes para decorações
e para exposição, projetos, mostruarios
Classe 41
Produtos alimentícios em geral — de rgercadorias diversas e para propaNome Comercial
gandas. suportes artísticos para vitrI.
Termo n.° 635.344, de 24-3-1964
nes, estatuetas para adôrnus, e para
térmo n.° 635.336, de 24-3-1964
Laboratórios
Dalsou
Ltda.
f.ns artísticos, taboletas
"Vianna" Representaçes Ltda.
Minas Gerais
Rio Grande do Sul
•
Classe 16
Para d stinguir: Materiais para construPRORROGAÇÃO
ções e decorações: . Argamassas, argila,
aVIANNA»
areia. azulejos batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos ara pavimentaRepresentaçoes Ltda.
" PERROS AL'i
ção, calhas. cimento, cal. cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
Lab,
Dalsou
Ltda;
Nome Comercial
chapas para coberturas. caixas dágua,
Belo,-Horizonte
caixas para cobertuas, caixas dágua,
-Têrmo m° 635.337, de 24-3.3964
ca xas de descarga para' etixos. edificaMinas
Cia. Ltda.
Alzemiro Breyer
ções remoldadas, estuqeu. emulsão de
Rio Grande do Sul
base asfáltico, estacas, esquidrias estru.
turas metálicas • para construções, lameClasse 3
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Ilesa especialidade farmacêutica
cada no tratamento das anemias e co- de junção. Ines, lageotas, material isomo medicação tônica nos estados de lante contra frio e calor, manilhas,•massas par revestimentos de paredes, ma. astenia neuro-muscular
deiras para construções,' mosaicos, proClasse 36
Termo n.° 635.345, de 24-3-1964
dutos de base asfált co. produtós para
Calçados
Gráfica Dois Córregos Ltda.
nmar impermeabilizantes As argamasTérmb n.? 635.338, de 24-3-1961
São Paulo
sas de cimento e cal, hidráulica, pedra•
Móveis Pratix Ltda
'rilho, produtos betuminosos, impermeao
Guanabara
bilizanzes, líquidos ou sob outras formas
para, revestimentos e outros como nas
construções, pers.anas, placas para pavimentação, peças ornamentais , de ciINDÜSTRIA BRASILEIRA
mento ou gesso para tetos, e paredes,
Classe 50
papel 'para forrar casas, massas anilImpressos em geral
ruidos para "uso nas construções, par•
Nome Comercial
vetas. portas, portões, pisos, soleiras
Urino n.9 635.346, de 24-3-1964
Termo n.° 635.339. de 24-3-1964
para portas, tijolos, tubos de concreto
Cerámica Estoril Ltda.
Móveis Prátix Ltda.
telha, tacos, tubos de ventilação. • tanSão Paulo
Guanabara
ques de cimento v gas vigamentos e
vItrás
cer;miCMSTORIL ltda.
Classe 15
Para distinguir: Artefatos de porcelana,
faiança, barro.e terracota Ouças vidrarn
das para uso caseiro, adornos, fins arNome Comerciai
usucos e instalações sanitárias: artefatos
de ceramica para uso caseiro adornos e
Termos ns. 635.347 a 635.351, de
fins artisticos. alguidares. almoiarizes,
Classe 40
24-3-1964
assadeiras, barris, bules, bidês, bacias.
Armários, assentos, etc.
Cerâmica Estoril Ltda.
bebedouros, biscoiteiras. bombonieres,
andelas, anileiras. copos, consolos, calSão Paulo
Tèraso n. 9 635.340, de 24-3-1964
deirões, cântaros, cadinhos. cofres,
• Organo Industrial Ltda.
cubas. compoteiras comedores para aves,
São Paulo
caçarolas, canecas, centro de mesa, descansa-talhetes, escarradeiras 4 6nnas, filtros, graus, ginbos. Jarras. ,..rdineiras,
licoreiros, lettei-as, lavatórios. manta.
Queiras, moringas, mo/heras. nicScirs, 'pl..
Classe 2
res, pratos, pilões, pratos nara .ornatos.
pias, pinos, porta-lolas, potes, portaAdubos artificiais usados na agricultura
•
etc.
toalhas, porta-papéis • higiênicos sopeiras. saladeiras, saleiros, Aerviços para
'ritmo 12.0 635.34 1 ,' de 24-3-1964
refrescos, serviços para frios, chá e
Organo Industrial Ltda.
jantar, travessas, talhas, raças, tojais'',
São
Paulo
•
vasilhames vasos sanitários ocarat
Classe. 14
Para distingu'r: Projetores, castiçais.
imagens, pingentes, craminés, assim coClass"( 50
rno outros artigos de iluminação em viPara clistinaa
rt.rbre l.. cem 'rente dro, garrafas de vidro, canecas de viClasse 2
a. ser . 1Shclk
,n rta P
dro, ;arros de liclro porta-talheres de
dutios artificiais usado* as agricultura
oficio co'
...••••,•..
yrsaa.,...
vich ,. compor iras de vidro, frute.ras
Braseiro Comestíveis Ltda.
Guanabara

alma-942~i

VO»

BRASEIRO

Julho de 1964

de vidro, taças de vidro, conchas de vidro, pratos de vidro, espremedores de
trutas de vidro, biscoteiras de vidro, caixas devIdro, para doces, para bombons,
pótes de vidro com ou sem ro'has de
vidro, para liqu dos e sólidos, e artigos
analogos de vidro para mesa, eópa e
cosinha, jarros e vasos de vidro para
fieiras, podendo a marca ser ainia em
papeis de escritório e de corresoJndescias, anuncias e propaganda em geral,
embalagens e qualquer fôrma d acon•
dicionamento
Termo n,0 635.352, de 24-3-1964
Tubos de Alumínio Bandeirante S/A
São Paulo
ilW4',Y04AFAZ,

•

ROE3RE

Móveis Pratix Ltda.

PRATIX

DOIS CORREGOS

Classe 11
Enxadas, enxadões, pás e verrumas
Tento n.° 635.353, de 24-3-1964
E. Moysés
São Paulo

• Indústria Brasileira
Classe 10
Artigos da classe •
Termo ri. 635.354, de 24-3-1964
Condominio do Edificio Karina
Guanabara

EDIFÍCIO
URINA
Clatse 33
Título de Estabelecimento
Termo n.' 635.356, de 24-3-1961
Malharia Sedan S. A.
"Minas Gerais
PROiRROGAÇÃO

CORIN

rardWAIN

:NDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 22
Pios de seda natural ou raion. Inclusive
para costura
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Termo n. 635.355, de 24-3-19(1,
Graça Freire 6 Cia. Ltda.
Guanabara

Termo n.9 635.361, de 24-3-1964
(Prorrogação)
Toddy do Brasil S. A.
Guanabara

JARRÃO

PRORROGAÇA0

Automóveis e Accessória;
Classes 8, 21 e 33
Titulo
Ulmo n.° 635.357, de 24-3-1961
Clinica de Olhos Campinas
São Paulo

(Seção III)

Julho de 1964

Termo n. 635.369, de 24-3-1964
(Prorrogação)
J. 8 E. Atkinson Limited
Inglaterra

DE

Termo n. 9635. 372, de 23 3-1964
(Prorrogação)
1. 6 E. Atkinson Limacd
Inglaterra

RMONEL -

QUEM SABE... SABE
•

Classe 48
Perfumarias em geral: Almiscar, água
de beleza, água facial, água de lavanda água de coloniza, arminhos, água de
quinas, gua de rosas, água de afluemas, amonia erfumada, liquida, em pó,
bandolinas, batons, cosmNais para o
em pedras, para banho, brilhantinas,
yons, creme para limpeza da nele e
para base de pó de arroz cremes para
a pele, carmins, cheiros em pastilhas.
em tabletes, em lentilhas, em torciscos
e em pilulas, cremes para barbear, creClasse 2
mes dental, depilatorios, desodorantse.
Preparados Veterinários
cabelo. pestanas, calos e bigodes. eradissolventes essências. extratos, tatoTermo n.° 635.363, de 24-3-1964
Badische Anula 8 Soda.FbrIk
lo para perfumes, esmaltes para unhas,
Aktiengeselschaft
escovas para dentes, cabelo, roupas,
Classes 8, 10, 33 e 50
Alemanha
cílios e unhas, çixadroes para o cabelo,
InsignIca Comercial
pestana, dlios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
Têrmo n.° 635.358, de 24-3-1964
de toucador, grampos para o cabelo.
Diperna -- Auto Peças Ltda,
geleia de petroleo perfumada, lapis para maquilagem, lança-perfumes, loções,
líquidos. dentifticios era pasta, em saClasse 1
bão em creme e em elixir e em pó,
Produtos químicos para fins industriais; liquidas para ondulação permanente,
auxiliares para a indústria têxtil
lixas para unhas, laque, óleos para o
cabelo, pastas e pos para dentes, perTermo
il.'
635.364,
de
24-3-1964
Indústria Brasileira'
fumes petroleos para uso de toucador,
Unilever Limited
pastas e pus par aa utd ,.ps pon-pons
Inglaterra
pura pó de arroz, papeis perfumados,
Classe 6
curminhos e com pó de arroz pentes
Aduelas, bombas d'água, alimentadore:
pomadas ertumadas ara O embelezamende carburadores, amortecedores, anéi
de segmento. autolubrificadores. bielas
to da cutis, on-ons, pó de arroz, pastas
bombas de alimentaçâo, braçadeiras de
dentifricias, porta-pó d carros, porta.
Classe
41
embreagem, burrinhos, cilindros de moperfumes, rouges. redes para o cabelo,
Oleos e gorduras comestíveis
tor. eixos, engrenagens, raster, motores
sais perfumados para o banho, sabões
cruzetas, diferenciais, eixos, embreagens
Termo n.° 635.365. de 21-3-1964
e sabonetes, perfume em massa, em
dispositivos de ignição, juntas, molas,
Unilever Limited
barra, em bastões
pistões, vrabrequins
Inglaterra
-Termo
n.°
635.370, de 24-3-1964
Termo n 9 633.359, de 24-3,1964
(Prorrogaçáo)
Toá° Monteggia
Toddy do Brasil S. A.
Rio Grande do Sul
Guanabara
Classe 41
Frase de Propaganda
Termo n.° 63.362, de 24-3-1964 Societá Farmaceutici Itália
Itália

LIOBLIF 4-33

DELFIA

INPE

PERAPRET

FRISK

Classe 41
Leite e subprodutos de leite
Termo n.° 635.366. de 24-3-1964
Warner-Lambert Pharrnaceutical
Company
E.U.A.

PRORRQQAÇÃO

P &

G

Classe 46
Sabões e detergentes sintéticos para
uso dcxnéstico

Classe 3
Preparados analgésicos
Têrinos as. 635.367 e 635.368, de
24-3-1964
Montecatini Societá Generale Per
• L'Industria Mineraria e Chindca
Itália

IK PLATEniVi,
Classe 1
Plásticos e resinas artificiais para uso
na indústria
Classe 28
Películas plásticas vendidas em forma
dl ralos e de fólhas, materiais piásti. :os para empacotamento, acondicionamento e ou embalagem

Classe ta
Para distinguir artigos de toucador
perfumarias em geral: Abaixar. água
de beleza, água fadai, água de lavanda.
água de colônia. amelaboa água de
asas, amónia perfumada liquida. em pé.
em pedras. para banho, brilhantina,,
bandolinas, batom cosméticos para O
cabelo, pestana.. cilios e bigodes,
crayons. cremes para a pele, carmim,
cheiros em pastilhas, em tabletes, cm
leatilhas, em troamos e em adula.,
cremes para barbear. • cremes dental.
depilatórios, desodorantes, dissolventes.
essências extratos. estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas.
esc6vas para dentes, cabelo, roupas,
cilio3 e unhas, fixadores para o cabelo,
pestanas, ditos e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador. grampos para o cabelo,
para maquilagem, lança-pertumes, loções. liquidas dentifrícios. em pasta, es'
geleia de petróleo perfumada. Urda
sabào em creme, em elixir e em p6,
liquidas para ondulação. oermanente,
lixas para unhas. Iaquê. óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes. perfizenes. petróleo para usa de toucador.
pastas e pó para as unhas. pon-poila
para pó de arroz. papéis perfumados,
carminados. e com pó de arroz pentes,
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis. pon-pona. pó da
arroz
Termo n.° 635.373, de 24-3-1964
Laboratório Acinom Ltda,
Guanabara

QUEM SABE... SABE,

ÉQUEM N150 SABE. APRENDE

MYAVAN

Classe 3
Um produto farmacêutico. Indicado no
criamento das tracmeo-bronquites e
suas manifestações
Termo n.° 635.360. de 24-3-1964
Garnble Company
The Procter
E.U.A.

2769

Classe 41
Frase de Propaganda
Termo n.° 635.371. de 24-3-1964
(Prorrogaçâo)
S. A. Philips do Brasil
São Paulo

.1411L9Eilgrt
Classe 8
Instalações e aparelhos para o registro
e repr pclução de filmes sonoros e comuns; instalações para recebimento,
emissão e refórço de sons, tais como
rnicrofcnes, amplificadores, braços magnéticos (pick-ups), máquinas falantes
e fonógrafos, fones de cabeça e altofalantes

Incida

trja

Classe 3
Um produto farmacêutico, indicado na
avitaminose e hipovitaminose A e D
Termo n.° 635.374. de 24-3-1964
Irmãos Almeida Santos Ltda.
Guanabara

Cekfxrario
kIndústria Brasileiral
Classe 38
Cadernos escolares

,2770 Quarta-feira 29
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Teimo a." 635.376, de 24-3-1964
Cavallaro Er Cia. Ltda.
São .Paulo
•

Teimos na. 635,382 e 635.383, de
Interlar -Turismos S. A.
Guanalmra

Julho de 1964

Termo n.° 635.387, de 24-3-1961
Comércio e Indústria Moutese Lida
Minas Gerais

em barra 'ferro. manganês. ferro velho,
gusa em. bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável.
lâminas -de metal, lata em tólha, latão
em tôlha, latão em chapas, latão eia
vergalhões, ligas metálicas, limalhas,
magnésio, maaganes, metais não trabalhados ou parcionente trabalhados. metais - em massa. metais estampados,
metais para solda, niquel. zinco
Termo n..° 635.393, de 24-3-1961
Siderúrgica Brasília Ltda.
Minas Gerais
•

PAVALLARO"
BRASILEIRA
Casse 40
Colchões de molas
.sTermo n.° 635.376, de 24-3- 1964
Braspla S. A. Indústria e Comércio
de Matéria Plástica
São Paulo

s
Classe 50
Impressos
Casse 33
Expressão de Propaganda
Termo n.° 635.384. de 24-3-1964
Antônio dos Santos
Guanabara

BRASPLA"
Casse 2a
Chapas de matéria plástica. colheres de
material plástito. facas de matéria plástica. isoladores de matéria piástica. tubos e estojos de matéria plástica. frascos e tampas de matéria plástica
Termo n.° 635.377. de 21-3-1964
José Titus
São Paulo

;

;Casse 33
Titulo de Estabelecimento

Termo n. • 635.378. de 24-3-1964
"ALPAN" Alimentos Para Animais
Limitada
São Paulo .

2»çj
Ge)tç%

C%
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Classe 43
Expresão de Propaganda
emao n-.9 635.385, de 24-3.1964
Antônio dos Santos
Guanabara
Para o Crioulo e para o Louro

L. PA N"

BRASILEIRA

Classe 41
forragens (alimentos para animais)
Tempo a° 635.379, de 24-3-1964
Ray de Sarros Chalcuers
São Paulo

ECONOMIA

Classes 5, 33 e 50
Titulo
Termo a.' 635.391,, de 24-3-1964
Carvalho
Couto
Minas Gerais

Flôr cle Minas
Classe 33
Titulo de Estabdecimento
Termo n.o 635.389. de 24-3-1964
Fundição Guarany Ltda.
Minas Gerais

PL

•Indústria Brasileira

hindinao
Guaran Ltda.

Classe 36
Calçados em geral para homens. senho:as e crianças de todos os tipos e
tamanhos
Termo n.° 635.395. de 24-3-1964
Comercial Importadora S/A "CISA"
Minas Gerais

y

Nome Comerciai
Termo n.° 635.390. de '24-3-1964
Minas Engenharia de Estradas S. A.
Minas 'Gerais

Minas Engenharia

de Estradas S. A,

Expressão de Propaganda
Termo a.' 635.286. de 24-3-1964
Química Va/mey S. A.
Gnanabara
KANEB
1NDUS

ALENDARIO

Siderúrgica
erasilia

,
DAMATE é um EstOUro

ite.

Classe 43
Refrescos e refrigerantes em geral, guaraná, laranjadas, soda limonada
'retino a.' 635.388. de 24-3-1964
José ~soa Coutinho
Minas Gerais

omerciode Transportes

IND. BRASILEIRA

1,110TEL JARAGUA"
eark anAse-Einffl

Indústria Brasileira

BRASILEIRA

NOrne Comercial
635.391, de 24-3-1964
Termo
_Siderúrgka Brasília Ltda.
Minas Gerais

Siderúrgica
Brasília Ltda.

Classe •,4
Para distinguir: Sabonetes sólidos. li•
Nome Comercial
quetis. pó 'creme. blocos e bolas. saTermo
n.°
635.392. de 24-3-1964
bão
em
pasta
e
em
barras,
sabão
. em
Classe 32
Siderúrgica Brasília Ltda.
bastões
para
barba
—
cremes
para
o
nevistas, livros. álbuns e almanaques
rosto e barba. pinturas em liquido. pó
Minas Gerais
.-̀nrinoo 10, 635.350 e 635.381: de ou concretas para coloração dos labias
24-3-1964
olhos e sobrancelhas,, extratos, lo,.ões
Guanabara
pomadas fixadoras para bigode. cometicos, brilhantinas liquidas e concretas
aguas de colonia e de toilette. pó de
arroz, comprimidos e em tabletes, tinturas para cabelo. dentifrício em pó.
Indústria Braáileira
quida, concretos e em p-'asta, sW•óes
,
denefridos, caseadas. talco perfumado.
Classe 5
águas para embeesarnento da 'vele.
stinmvoc liquiao r é ou cuncreto. tãn. Aço em bruto, aço prep. arado, aço
co! e vigores para cabelo e pele depi- doce, aço para tipos. aço fundida aço
latórios em liquido. pé ou. ~eretos Parcialmente trabalhado. aço pálio aço
lapa pus refinado, bronze, bronze em' bruto ou
pomadas •vernizes
taa, líquidos e esmaltra para iimpesa Parcialmente trabalhado. bronze de
manganês, bronze em • pá. bronze MI
dá. eathas, águas de quina sacheta pare barra. .xe •
chumbo em bruto ou
Classe 33 s
perfumas gisarto no pastilhas tabletes parcialmente Preparado. cimento meSina: de Propaganda
t em m5. premiados tigtedai em aé e tálico, cobalto. bruto ou parcialmente
gostadas .sare evitar • suor vaselina trabalhado, couraças, estanho butdo ou
Ciame 513
perfumada mis Para banhe
Impretuaa
;parcialmente trabalhado, ferro em bruto.

Brasvia:.

-

Comercial Importadora •

S.A. --- CISA
' Nome Co.marcial
Termos ns.. 635.396 a 635.401, de
24-3-1964
Comercial Importadora S. A. "CISA"
Minas Gerais

'Indústria

Brastiefra

Classe 6 Máquinas. -motores 'e suas partes
Integrantes
("22~ 7
Máquinas e atensitios 'para serem usados exclusivamente • na agricultura e
horticultura a saber: Arados abridores
de sulcos. aduhadeiras. ancinhos Mecaniccis e-, empilhadores combinados
arra ncador:es mecânicos par agricultu-'
ra. batedeiras para .cereais humbas •
'para adubar, cri ladeiras. cerpideiras.
.ceifados para afloz. charruas para agricultura cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradores. esmagadores para a agricultura. escarrificadores. enchovadeiras, facas para mIgulnaí agrícolas, lei-cadeiras gadanhas,
garras p ara arada grades' de discos
oudeetes• máquinas. „ba t edeiras Para
agricultura máquinas inseti fug as. máquinas vaporizadoras máquinas de
mungir. máquinas niveladoras de terra.
máquinas p erfuradoras para a agricultura. inquinas de plantar. niotochar.
ruas. máquinas regadeiras, máquinas de
socar. . de amarar para sulfatar de
tosquIr. de triturar. de-esfarelar terra.
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para irrigação, para matar formiga: e
Clame S()
suadeira, movimento de terra, carretos
outros insetos para burrifar e pulai ri- Para distinguir: O timbre da requerma e outros fins Industriais, elevadora, mázar desinfetantes, para adubar, para te em papeis de carta, papeis de afiro, quinas deseantalh a doraa, descascadoras.
agitar • espalhar palha, para cortam cartões comercial e de visitas, envelo- ensacadoras, brunidoras, classificadoras.
algodâo para colher cereais, maquilam pes de qualquer tipo, faturas. dupl.ca ventiladoras, moinhos para cereais.
am a asadoras par fins agricoias de tas, letras de cambio cheques notas máquinas secadoras.. trituradoras pulcortar árvores, para espalhar, para t atn aro:nisso:las debentures, apóia es ações, verizadoras, fresas, politrizes tranchas
pinar. máquinas combinadas para se- íons nhas. passagens aereas, terroviá- tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
mear e culturar, de desbanar, para en- rias, rodoviária. marítima, oem cano abrir chavetas. marteletes, ventiladores.
raiar máquinas e moinhos para forra- bilhetes de sorteio impressos em geral exaustores para forjas, bombas ceitil,
fugas. rotativas, de deslocamento e a
gens. máquinas toscadoras, ordenad a'nano n.° 635.402, de 24-3-1964
pistáo para todos os fins, arietes, calras mecânicos, raladores mecanicos,
deiras e turbinas, injetores para calloa compressores para a agricultura. Func:ição e Mecânica Paraná Ltda,
cidras. válvulas e transportadores lu.
Minas Gerais
hadeiras. semeaderas segaderas sotomáticos de alta e baixa pressão
c:. dores de terra, tosadores de gram s.
prensas hidráulicas, martelos mecánicos
tratores agrícolas, válvulas para
e máquinas dmadoras, máquinas opera.
Fundição e Mecânica
macpanas ag ricotas
tri:es. rotativas ou cortadoras para usiansse 21
nar ferro, aço e bronze, máquinas para
Pare distinguir: Veiculos e tuas artes
inc'alstrias de tecidos, teares, urdideiras,
integrantes. a saber; Aeronaves, zerosencanatOrias. espuladeiras, torcedeiras,
tatos, aeroplanos. alavancas de freios
meadeiras, rolos e roletes, brunidores
Classes 5, 6, 7. 11, 21, 33 e 50
amortecedores, ambulâncias, andor i•
aa -a cereais, máquinas para fabricar
Titulo
h a s, assentos de veiculo!, aviões, au
p apel e máquinas de impressOo dínamos
toai:Oveis; balões, barcos, bicicletas, Tfrmos as, 635.403 a 635.406, de
e receptáculos
barras de freios, barras de tração, Ima
Classe 11
24-3-1964
çademas de caixas, braçaderas de eixo Fundição e Mecânica Paraná Ltda.
Ferragens e ferramentas ae tócia rapé
:ie. cutelaria em gerai e outros artigw
braçadeiras de molas, braços de vei.
Minas Gerais
culoa; charretes, carros cla bagagens,
le metal não incluidos em outras das
bites, argolas, armações de metal, abri.
carretas, carretas de anila:mia, carridores de latas. arrames lisos nu farpa
nhos de mao, carrinhos para pedreiros,
ses. Alicates aldravas, arru s las, arrecanoa para carga, carros para estrada
de tarro carros, caminhões, carrocerlas,
das, aparelhos de chá e ca fé assadeicarroças, carruagens carros tanques, caras. açucareiros, brocas, bigornas, bal
selas, bandejas, bacias . baldes, bombo
mionetas, chassis. carburadores, chapas
nieres bules, colheres para pedreiros
Indústria Brasileira
de cabeçalho de veículos, chapas cin
camisas para cilindros e trilhos, cadea
conexões de tope de veículos, cubos paClasse
ra propulsores, cubos; desligadores; eidos. correntes, cabules, caixas de metal
Máquinas e utensílios para serem usa- para °rides. colunas, chaves, cremones
xos de hélices, eixos de locomotivas,
xis de veículos, embarcações, elevado- dos exclusivamente na agricultura e chaves de ara 'usos, conexões para enres engates de borracha, engates de fer- horticultura a saber: Arados, abridores canamentos, canos de metal, chaves de
ro. eatribos para carruagens, estribos de de sulcos, adubadeiras, ancinhos ataca fenda, chaves inglezas, cabeções cana
veiculo% freios automáticos, freios pneu- nicos e easpilhadores combinados cas. copos, cachepots, centro de mesa
máticos. freios para estrala de ferro, arrancadores mecánicos par agricultu- coquateleiras, caixas para acondiciona
ferro de paralama; galeras; hastes de ra. batedeiras para cereais, bombas menti) de alimentos, caldeirões, caçara
veiculo*, hélices; iates, injetores de kr rem enchovadeiras, facas para máctui- tas, craleiras. cafeteiras, dobradiças,
cornotivas: logos de engrenagens. 10- para adubar, ceifadeiraa. ealsidetras. enxadas esferas, engates, enfeites para
trans- ceifados para afloz, charruas para agri- arreios, de metal para automóveis, em
gos de rodas. jogos de rodas para
porte de toras; lanchas, lanchões, litei- cultura, cultivadores, debulhadores, triboa, formões, espumadeiras. foices.
ras. locomotivas; molas de borracha pa- lestocadores, desentegradores, esmaga- ferros para cortar Capim, terrolhos, fa
r) carros. molas de veículos, motoci- iores para a agricultura, escarrificado- cas, facões, frigideiras, cilindros para
demi, motociclos, monociclos; navios: sas agricolas, ferradeiras, gadanhos !atuir:ação. ganchos. guarnições de meenihus: painéis de armação de velculoa, 'Jarras para arado, grades de discos tal, garfos, ganchos para quadros.
p.ira -choques. para-lamas, pontões te- I am:lentes, máquinas, batedeiras para grames para emendas de correias, limas
hottue: reboque para transporte. rebo- agricultura, máquinas insetifugas, má- lâminas, licoreiros, latas de lixo. jarras.
es. rodas para veículos; saveirom quinas vaporizadoras, máquinas de machadinhas, molas para portas de cor.
,
t, albores de freios tendera, tributes, ti- mungir. maquinas niveladoras de terra, rer, martelos, marretas, matrizes, marr intes de carros, tratores troles trenós, máquinas perfuradoras para a agricul- mitas. navalhas, puas. pás, picaretas.
trica ios. troicks de locomotivas; vagões, tura, inquinas de plantar, motochar- pregos, picões, ponteiras, para fusos.
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de porcas, pratos, pbrta-gelo, porta-pão.
vapores. velocípedes
raçar, de semear para sulfatar de porta-jóias, paliteiros, panelas, rastelos
Classe 33
kl.stinguir uma oficina de consertos toaquir, de triturar, de esfarelar terra, roldanas, ralos para pias, regadores
para irrigação, para matar formigas e serras, serrotes, sachos, sacarrolhas. tee serviços mecânicos em geral
Classe 40
o Orca insetos para burritar e pulveri- souras, talhadeiras, torquezas, trilhos
Mimais em geral, de metal, vidro, de zar desinfetantes, para adubar, para trilhos para elevadores, tenazes, trava.
In- agitar e espalhar palha, para comiam dores, telas de arame, tubos para anca
Ak,k). ou madeira, estofados ou não,
IIISive móveis para escritório, arma- algodão, para colher cereais, máquinas namentos, trincos, trilhos para portas
de correr, taças, molas para portas,
ram, armários para banheiros e para at s assadoras par fins agricolas de
vasos, vari11mams e Ve rrt111133
roup.:5 usadas, almo çadas, acolchoados, ccrtar árvores, para espalhar, para caClasse 5
para móveis, ,bancos, balcões, banque- pi m i, máquinas combinadas para setas, ta:aduais, domiciliares, berços, bi- mear e culturar, de desbanar, para era- Aço em bruto a,,o preparado. r.ço
armam, aderas, carrinhos para chá, sil ar máquinas e moinhos para forra- ckoce, aço para tipos, aço fundido açc
café., ajunto para dormitórios, con- ge as, máquinas toscadoras, ordenado oarcialuiente trabalhado, aço pálio. aço
juntos pai sala de jantar e sala de vi- rea mecânicos, raladores mecânicos, ro- ' refinado, bronze, bronze em bruto ou
sitas, conjuntos para terraços, jardim e los compressores para a agricultura parcialmente trabalhado, bronze de
praia. conjuntos de armários e gabine- sai lindeiras. semeaderas segaderas so- manganês, bronze em pó. bronze mo
tes para copa e cosinha, camas, cabi- cadores de terra tosadores de grama barra. ara tio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento medes, cadeiras giratórias, cadeiras de batratores agrícolas
tálico. cobalto. bruto ou parcialmente
lasço, caixa de rádios,, colchões, colClasse
6
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
chões de molas, dispensas, divisões, esPara distinguir: Máquinas e partes de
tantes, guardaroupas, mesas, mesinhas máruinas para todos os fins industriais: parciahnente trabalhado, ferro em bruto
para rádios, escrivaninhas, estantes, Má suinas de rosquear, serras mecãni- em barra, ferro manganês. ferro ve:ho
guardl-roupas, mesas, mesinhas para cas, motores elétricos. alternadores, fer- bruto ou parcialmente trabalhado. ferro
rádio e televisão, mesinhas para má- ramentas e placas para tornos, gera- gusa em bruto ou parcialmente tral)a,
quinas de escrever, móveis para fonó- don s, plainas, máquinas de furar e cen- lhado. gasa temperado, gusa maleável,
grafos, para rádios e televisão, moldu- trar, tornos mecânicos, prensas tnecani- lâminas de metal lata em fállia. lano
ras para quadros, porta-retratas, pol- cas, máquinas amassadeiras, misturador em Rilha, latão em chapas- latão em
tronas, poltronas-camas, prateleiras, por de 1 erro, máquina compressora máqui- vergalhões, liga metálica, limalhas
Ia-chapéus, sofás, sofás-camas.
nas a datadas na copastruçáo e conser- magnésio, manganês, ramais mâo traba~Mo e vitrines
vação de estradas, mineração, corte de lhados ou parcialmente trabalhado, me-
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metais rara solda, niquel. ouro zinco
tais em massa. metais estampados,
corrugado e zinco aso em Salhas
Termo n.° 635. 407, de 24-3-1961
Fundição Continental
Minas Gerais

Func:lição
Continental
'titulo

Termo n. 9 635.408, de 2 .1-.3-1964 Fundiçáo Continental L!da.
Minas Gerais

C o ra t

Ei

t

11

Ir dústria Brasileira
Classe 5
Para distinguir: Metais em bruto ou
paicialmente trabalhados pata ser usado nas inslústrias
'
Térmo ta' 635.409, de 24 3-1964
Organização LiiC Ltda.
Minas Gerais

Orgdnização
L K C Ltda.
Classes 4. 16. 26 e 40

Titulo
Térano n.° 635.410. de 21-3-1961
Organização LKC Ltda.

Minas Gerais

Indústria Brasileira
Classe 4
Madeiras de Cicia espécie, coa bruto e
parcialmente preparadas, sei radas, laminadas e _compensa:las
. .
Têrmo ta' 635.411. de 24-3-1964
Restaurante e Churrascaria Palácio
Limitada
Minas Gerais

Restaurante e Churrascaria
Palácio Ltda.
Nome Comercial

Tèrrno a.9 635.412. de 24-3-1964
Banco Real Umão S. A.
Minas Gerais

Banco
Real Unido

S. A.,
Nom, (',oniercial
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_ Termo
n.°
635.422,
de 2-1-3-1964
- Termos na.
635.113
e 635.414. de
Barbosa Pires
Ciai Ltda. .
24-3-1964
Minas Gerais
Totavidros Comercial L1'.a.
Minas Gerais

Indústria Brasileira

Industria Brasileira
Classe 41
Manteiga
Termo n.° 635.416, de 24-3-1964
Fundição Continental Ltda.
Minas Gerais

*Fundição
Continental Ltclia.
Nome Comercial
'Termos as. 635.417 a 635.420, de
24-3-1964
José Fidélis Soares
Goiás
•
•

Classe 36
Para distineuir: Artigos de- vestuário
roupas feitas em geral Agasalhos
aventais alpercatas anáguas lusas
botas. botinas_ blusões boinas baba
douro& bonés capacetes cartolas. cara
ouças. casacão. co ,etes, capas. elites
:lacas cereal is. colarinhos • cueiro
aas. camisas. camisolas. camisetas
sana* casacos. cio nelos dotamos. achar
de senhoras e de crianças. calções. cal
cintas combinações corpinhos. calça:
:achecols. calçados chaeups. cintos
pai fantasias tateias para militares co
legisla. fraldas. galochas gravatas, por
roa. jogos de Itugerie. jaquetas, leques
luvas. ligas, lenços. maatàs meias
matõs. mantas mandrião mantilhas. pa
[et& palas penhoar pulovet, pelerinaa
magas, ponches. polainas pijamas. punhas p erneiras. mumonos, regalo*
robe de chambre. 'roupa° sobretudos
suspens4rtos saldas de banho, sandálias.
•

•

,3iNesre
frs0

eda
Classe 42
Vinhcs em geral
-Ternao n.' 635.430, de 25-3-1961
Viti-Vinicola Caçador S.A.
Santa Catar na

Classe 42
Vinhos em geral
Termo n.° 635.431, de 25-3-1964
Slide -Color Sturio
Guanabara

PUDE ROIA

Sinal de Propaganda —

Termo n.° 635.424, de 21-3-1964
Futril --- Fundição Triângulo Ltda.
Minas Gerais

Futril Fundição
Triângulo Ltda.

PIUM°

Classe 32
Produção de filmes, slides, etc.
Termos'na. 635.432 e 635.433, de
25-3-1964
Scrorollex — Indústria Plástica Ltda.
São Paulo

SOP-ROIPLEX
Indústria Brasileira
•
classe 49
fogos. minquedrb. artigos despor”vos •
passatempos, a saber: álbuns para te
cortar e armar aviões, autora eis
aros, argolas, ,bercinhos, bonecas, bone
cos. baralhos de cm-tas bolas para
todos os esportes brin quedos em torras
de animais, balões de brinquedo. bilha
res. brinquedos mecânicos, brinquedos
em forma de instrumentos musicais
brinquedos em forma de armar, brinquedos de borracha com ou sena assoaio, carrinhos, carrocinhas. 'caminhões,
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
para esporte, cartões para !Oto casi
uhas de brinquedo, casinhas de armar.
cadeiras de brinquedo, carteiras e envelopes com fdilhas para recortar e
armar, calçados para bonecas, cordas
para pular, clavinas para tiro ao alvo
copos de dados. caixinhas de música
dados, dardos, discos, dominós espingardas de brpinquedo, espingardas de
vento. estaquinhas para togar, enigmas
engenhos de guerra de brinquedo, ter
diabos de engomar. ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais.
figuras para lógo de xadrez, fogões e
fogõozinros de brinquedos, logos de
futebol de mesa, joelheiras para esporte
ganchos para pesca, guisos para crianças, halteres, anzóis, iscar artificiais
1l

Nome Comercial
Termo n.° 635.426, de 24-3-1964
FundiçãO e Mecânica Paraná Ltda.
Minas Gerais

Fundição e Mecânica
Paraná Ltda.
Nome Comercial
Termo n.° 635.427, de 25-3-1964
"CIAME". Comércio e Indústria de
Artelsttos Laminados Ltda.
Guanabarz

Classe 50
Comércio

Nome Comerciai

Chuses: 23 e 33
Titulo
Termo 4. 635.429, de 25-3-1964
Viti-Vinicola Caçador S.A.
Santa Catarina

Termo ti.• 635.423, de 24.3-1964
Fundi;ão Triângulo Ltda.
Futril
• Minas Gerais

Classes 5, 33 e 50

Classe 33
gnoarrafamento de aguardente de cana
simples e composta
Classe 41
Vinagre
Classe 43
Refrescos e refrigerantes em geral, notadamente guaraná, laranjada, soda limonada, água mineral e natural
Classe 50'
Impressos em geral, impressos em "silkscreen", serviços gráficos, litografia.
fotolitografia, flâmulas, cartazes, folhinhas, calendários, cartões de "Boas
Festas", rótulos pintura fundida em
art.gos_de porcelana. louça. Impressos
em toalhas, tecidos. Impressos em artefatos . de madeira, louça. Impressos em
artefatos de plásticos, em artefatos de
couro, pano couro, em capas de revls•
tas e capas para álbuns de fotografias
Termo n.° 635.421. de 21 -3-1964
Minas Tintas Ltda.
Minas Gerais

Teimo n.° 635.428, de 25-3-1964
Venoso & Cia.
Paralisa

n-

Serra Dourada
Indústria Brasileira

Julho de 1961'

Arrnnens tNiiNrtesul

Jotavidros
Comercia i Ltda.
Nome Comercial
Titulo
Termo a.° 635.415, de 24-3-1961
Cooerativa Agro-Pecuária de
Itambacuri Ltda.
Minas Gerais

III)

e Indústria de Artefatos
laminados

para pesca, logos de damas, logos de
domino, logos de raquete, linhas para
pesca, luvas Para box, para esgrima,
para jogador de soco, máscaras carnavalescas, mesas de bilhar, de campista,
de roleta, de xadrez, mobilias de brio- •
quedo. -miniaturas de utensilios domésticos, patins. patinetes piões, petecas,
'plarquetas para ginastica, peças de
logos de damaa, dominó e xadrez, pelotas, pianos e out•os instrumentos
caia de brinquedo, pistolas de atirar
Ilesas papagaios de papei, panelinhas,
quebra-cabeças em- forma de armar,
raquetes. redes de pesca, redes para
fogos, rodas de roletas, revólver de
Druiquedo, soldadinhos de chumbo, taoleiros para logos, tacos de bilhar,
tambores para crianças, tamburens,
tamboretes, ténis de mesa, trena e viastérreas para brinquedoi. varas para
Vagooetes e zetielins
Classe 28
'Artigos da classe
Termos na. 635.434 • 635.481. de
25-3-1964
SoProflex
Indústria Plástica Ltda.
São PaulaCLIUM n

PLÁSTISOPRO
Indústria Bra ga] *ira
Para distinguir Artetatos -te susteria
alástico. e de radicar Recio,entes fabricados de tnateriai cai-grito. -evestisnentos confeccionados de subs:ãr.cias palmais e vegetais: Argolas açucarelroa.
armações para óculos. bu.es. band.-jaa.
uses para telefones ba.Ues. .sacias
avios esteiras enfeites para autoral).
vem escoa lotes de pratos massas andruidos formas para doces. riras isolaitis filmes virgens, tios de celulose,
fecho, para bolsas. facas. auarnições,
guarnições para chupetas e uantadeiras,
guarnições para porta-blocos guarnições. para liqu;dificadores e para batedeiras de trutas • legumes guarniçõer
de material plástico oara utenetlios
atletas, guarnições para taoisas garito.
galerias para rortinas larnt laminados
plásticos lancheiras manta-guelras. matas, °rirá.a prendedores aa •tawsis 'assadores para asáveis pires. pratos paliteiros pás de cosilha pedras pomes arbetais porta -pão pulseiras tara relógios. protetores para documentos pu.
tadores d égua para ,iso loirnestico.
porta <opois.- porta-amueis mrta -noto!'
Porta-documentos placas, ne .ites. nadinha* recipientes. suportes. suportes para
ladrilhos e adesivos para azulejos,
peças carreteis para tacamaca e guarniciles de material plástico para indústria extil cola ' usadas nas indAst-taa.
g uardana pos. saleiros, tubos tigelas.
tubos para ampolas. tubos 'sara seria.
gas. travessas. tipos de material' tais
tico. sacolas. sacos. saquinhos vasilhames para acondicionamento. vaio*. II.
caras, colas a frio • colas nãe inclutdaa
em outras classes para borracha cara
curtume:, para marcineiros. ciam cartstatetras. oara vidros pasta adesiva para
esmeril em pedra. em pó em disco,
em pasta para . afiar moer e desgastar
rebolos. adesivos para tacae adesivos
de calçados
Classe 49
logos, brinquedos artigos desportivos
passatempos, a saber: álbuns para recortar e armar aviões, automóveis.
aros, argolas, bercinhos. bonecas, bonecos, baralhos ir cartas bolas para
todos os esportes brinquedos em tornas
de animais. balões de brinquedo bilhares, brinquedos mecânicos, brinquedos
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cos, baralhos de cartas, bolas para para correias. pasta e pedra.* para afiar Para distinguir: Artigos de vestuárku1
todos os esportes, brinquedos em forma empena rebolos, adesivos p •Naa tacos, douros, bonés, capacetai, cartolas, cara.
de animais, balões de brinquedo, bilha- e ladrilhos, e colas usadas nas indús- peças, casaco, coletes, capas, abales,
trias
cacrecols, calçados, chapéus, c.ntoa.
res, brinquedos mecanicos, brinquedos
cintas, combinações, corpinhos calças
em forma de instrumentos musicais,
Tarmo n.s 635.440, de 25-3-1964
brinquedos em forma de armar, brin- "Onda Verde" S.A. Indalstr.a
Co- de senhora* e de crianças, calções, ar1.
quedos de borracha com ou sem assoalas, camisas, camisolas, camiseta*,
mércio e Exportação de Produtoti
vice, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiroi
Agrícolas
cartaa de jogar, criocalhos, caneleiras
saias, casacos, chinelos, dominas. echarSào Paulo
para esporte, cartões para lato, casipe.a, Santas_as, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas goralias de brinquedo, casinhas de armar.
ros, jogos de angarie, jaquetas, laquaa
cadeiras de brinquedo, carteiras e envelopes com faias para recortar e
'uvas. ligas, lanças, mantõs. meias
armar, calçados para bonecas, cordas
Inalas, mantas, mandria°. mantilhas, papara pular, clavinas para tiro ao alvo.
letós, palas, penhoar. pulover pelerinas
Classe 41
copos de dados, caixinhas de masica,
peugas, pouches, polainas, pijamas, puCereais, produtos agricolas e produtos
dados, dardos, discos, dominas, espinnhos
perne_ras, quimonos, regaloa,
alimentícios em geral
gardas de brpinquedo. espingardas de
robe de chambre, roupas), sobretudos.
'ferino n.° 635.441, de 25-3-1961
vento, estaquinhas para jogar. enigmas.
suspensórios, saldas de banho sandálias
engenhos de guerra de brinquedo. feia
P. (i. Promoções Gráficas Ltda.
suciares, shorts, sungas, tolas, ou slacks.
vinhos de engomar, ferramentas para
Sao Paulo
tater toucas, turbantes, ternos, uniforme*
crianças, figuras de aves e animais
e vestidos
figuras para leigo de xadrez, fogões e
Termos ns. 635.447 e 635 418 de
fogáozinros de brinquedos, jogos de
25-3-1964
futebol de mesa. joelheiras para esporte,
Indústrias Dante R onen:oni S A
ganchos para pesca, guisos para crian•
Classe 33
São Paulo
;as. halteres, anzóis, iscas artificiais
Publicidade e propaganda em geral
para pesca. jogos de damas, jogos de
.Tanno n.° 635.442, de 25-3 1964
domina, jogos de raquete, linhas para
pesca. luvas para boa, para esgrima. TA,3A — Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
para jogado, de soco, máscaras cama
Sao Paulo
Nrale scas. mesas de bilhar de campista
de roleta, de xadrez, mobilias de brio
Classe 23
salada miniaturas de utensillas dornés
Fadei°. em geral. tedoos para confecticos, patins patinetes piões. petecas.
ções em geral para tapeçarias e para
plarquetas para ginástica, pecas de
artigos de cama e mesa: Algodão. aljogos de damas, dominó e xadrez, pelopaca. cánhamo cetim, canal, casimitas, pianos e outros instrumentos musi
ras. tazendas e tecidos de là em peças,
Classe 33
:ais de brinquedo. pistolas de atira: Para distinguir: Empreendimentos imo- juta. jersey •vlon, paco-paco, perca;laxas. papagaios de papel, panelinhas biliários, administração, participações, luia. ratai. raion, seda natural, tecidos
auebra-cabeças em forma de armar
plássticos. tecidos impermealizáveis e
negócios
-aqueces. redes de pesca, redes para
tecidos de pano couro e veludos
:ogoa. rodais de roletas, revólver de Tê:aros n. 63s5.443 e 635.414 de
Classe 36
25-3-1964
brinquedo. soldadinhos de chumbo. ta Para distinguir: Artigos de vestuarlos
Compaphia
Brasileira
de
Petróleo
aleiro/ para jogos, tacos de bilhar
e roupas teitas ene geral. Agasalhos,
"Petronos.ao"
t mbores para crianças. tara buré us.
aventais,
alpercatas, anaguas. blusas
Saci Paulo
tamboretes, tênia de mesa, trens e viasbotas, botinas, blusóes. boinas, babatérreas para brinquedos. varas para
loura. bonés. capacetes, cartolas cara
pesca, vagonetes e zepelim
poças, casacão, coletes, capas, chata.
Classe 28
:achecols. calçados, chapeus. cintos, daPara distinguir: Artefatos de mataro
tas, combinações, corpinhos, cal, st da
plástico e rodam recipientes fabncada
senhoras e de crianças calções, realçam,
de material plástico, revestimentos con
Camisolas. camisetas cuecas, ceroulas
Classe 47
leccionados de substâncias animais. mi
Para distinguir: — Corabustivein lubri• colarinhos. cueiros. casacoa, chinelos
noais ou vegetais: armações para ócu'Jantes. substancias e produtos desta donainos echarpes. tantasies, tardas,
los bules. bandejas, argolas, açucarei- nados a iluminarào e no aquecimento: ra militares e colegiais,
fraldas galo.
rcs, bases para telefones. soldes. ba- Alcoolanotor. sa svaa h gás. ladrocarba chez. gravatas gorros. jogos
de liaae.
das, bolsas, carteiras, cbapas. cabos retos. -gás metano, butano e propanca rie, jaquetas leques, luvas, lig"
lit.
para ferramentas, e utensilioa, cruzetas gás engarrafado, gás liquefeitos. gaso- '-os, imanteis, meias, m
alas.mantas. anos
:sias e saquinhos para acondiciona- lina, grsxas lubrificantes. óleos combina clirião, mantilhas, p
alatos, palas, periao,
i/imito de alimentas, caixas de material Oveis. óleos lubrificantes. óleos destina- ar, peugas, p lacavas. pelerinas, ponches,
alastico para baterias. coadores, copos. dos a ausninaçao e ao aquecimento. polainas p
ijamas. punhos, parreira,,
molecas. colheres conchas. cestos pa- óleos para amortecedora. petróleo. e quimonos, rega/os, robe de chambre,
ra paca cestinhas, capas para álbuns.
querosene
roupa°. sobretudos. salsa, suspensorios,
cál.ces. cestos. castiçais para velas, caiClasse 1
salda de banho. andaliasa In:acates
chorxa: plásticas para guardar abjetos da Para d.stinguir: Como marca genéem sungas. stolas, soutiens, 'lacta
casso para pratos, copos e :apinhas de rica: substâncias e preparações • guisaipiaatico. caixinhas de plástico para $ot• cas usadas nas indústrias de petróleo tater toucas, turbantes, ternos, adformo
e vestidos
veti . s. colberinhas, garfirahos forminhas
Termo a.° 635.445 de 25-3-1964
Termo n. s 635.449 de 25-3-1961
ae plástico. discos de mesa. evojeas paBra'al Hosiery Corporation
ra oculos embalagens de material plasConfecções Zé Beto Ltda.
Panamá
ma°, estojos para objetos, eapumas de
São Paulo
Clasas .36
nay on, esteiras enfeites para automóveis. massas anti-ruidos. escaadores
pratos, ;unia, formas para doces fitas
Classe 36
isolantes, filmes. fios de cemlose, fachos
Para distinguir: Meias em geral
para bolsas, lacas, guarnições de mesa.
r.4\
pai)
Têrmo ia° 635.446 de .25-3-1964
guaraições 'para liquidificadores e para
álf
Confecções Zé Beto Ltda.
bateadras guarnições de material piásCo Paulo
tico para ate:maios e obirl.,s galerias
-;
para cortinas, laminados p.ásticos, lancheiras, mantegueiras. malas. puxadores
para =aveia, pedras pomes artificiais
smodsrlim 4443/LCIR4
pulse.ras para relógios. protetores para
docuriestos. placas, rebites. ratinhas, rePtIT.3 distinguir: Artigos de vasta:olor
cipientes, suportes, saleiros tubos. cactos, tubos para seringas, travassas. va- e roupas feitas em geral: Agasalhos, e roupas feitas em geral: , Agasiahos.
aventais, alparcatas, anáguas, • blusas, aventais. al p arcatas, [maquias, blusas,
ilharn s a, vasos, xleard.I. colas a frio.
botas. botinas, blusões boinas baba- botas, botinas, bluKscz he'-na6
para Irarracha ou vidros, pasta adesiva
baia-

• na forma de Instrumentos musiCals,
brinquedos em torma de armar. briaquedos de borracha com ou seta Má 2.
'abas de brinquedo, casinhas de armar,
vio, carrinhos, carrocinhas, caminhões.
cadeiras de brinquedo, carteiras e e a.
cartas de jogar, chocalhos. caneleiras
• velopes com Rilhas para recortar a
armar, calçados para bonecas, cordas
para pular, clavinas para tiro ao alvo,
copos de dados. caixinhas de música,
' dados, dardos, discos, dominas. espir.
gardas de brpinquedo. espingardas de
'vento, estaquinhas para jogar, enigmas
engenhos de guerra de brinquedo, ler•
ranhos de engomar. ferramentas para
eriansas, figuras de aves e animais
figuras para jógo ae xadrez. togões
togãozinros de brinquedos, jogos di
futebol de mesa joelheiras para esporte
ganchos para pesca, guisos para criara
ças. halteres, anzóis, iscas artificiais
para pesca, logos de damas, jogos de
dominó. jogos cie raquete, linhas para
pesca, uivas para box, para esgrima.
para jogador de soco, máscaras cama.
valescas, mesas de bilhar de campista
de roleta, de xadrez. mobilias de brinquedo. miniaturas de utensílios domésticos. patins, patinetes piões. petecas.
plarquetas para ginastica, peças de
jogos de damas, dominó e xadrez, pelolas, planos e outros instrumentos musicais de brinquedo, pistolas de atirai
Ilesas papagaios de papel, panelinhas
quebra-cabeças em torna de armar,
- raquetes, redes de pesca, redes para
logos. rodas de roletas, revólver de
brinquedo. soldadinhos de chumbo. tableiros para jogos, tacos de bilhar,
tambores para crianças. tamburéus,
tamboretes. tênis de 'mesa, trens e viasférreas para brinquedos, varas para
pesca, vagonetes e :apenas
Ta-nao n.° 635.435, de 25-3-1961
Pubena Rodrigues dos Santos
São Paulo

f?OTEIRO DAS MINAS
taasse
Titulo de filme cinematográfico
_

Termo n.° 635.436, de 25-3-1964
Rubens Rodrigues doa Santos
São Paulo

ROTEIRO DAS JANGADAS
Classe 32
Titulo de filme cinamacografico
nano na 635.437, de 25-3-1964
Rubens Rodrigues dos Santos
São Paulo

soTntRo DO 1PANTANAL
Classe 32
Título de filme cinematográfico
Térmos as. 635.438 e 635.439, de
25-3-1964
loproflea
Intiúçtria Plástica Ltda.
Silo Paulo

PLAnTIVAN
Indústria Brasileira
Classe 49
jogos. brinquedos, artigos desportivos e
p araatempos, o saber: álbuns oara recortar e armar aviões. automóveis.
troa, argolas, berciribos, bonecas. bone-
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*dotiros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas. chales,
eacrecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, calça3, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, • ceroulas, colarinhos cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, Santas'as, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de !ingeris jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantós, melas
maiôs, mantas, mandriao, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos. paineiras. quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias
sueteres, shorts, sungas, to/as, ou slacks,
talar, toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
êt

DIARIO OFICIAL (Seção 111)
cortar árvores, para espalhar, para capinar. máquinas combirridas para semear e culturar, de desbanar, para enaliar a:aqui:las e moinhos para forragens. máquinas toscadoras, ordenadores anecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
tratores agrícolas,, válvulas para
máqunas agricolas
Termo n4° 635.452, *21e 25-3-1964
Comércio de Vestuários e Calçados
"Tilaste" Ltda.
São Paulo

tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
exaustores para forjas, bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, aderes, caldeiras e turbinas, injetores para caldeiras, válvulas e transpoitadores automáticos de alta e Dama pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, maquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máqu:nas para
indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
encanatórias, - espuladeiras, torcedeiras,
meadeiras, rolos e toletes, brunidoret
aara cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para Sabricar papel e
máquinas de impressão, dínamos e
receptáculos
Classe 36
Termo n.9 635.456, de 25-3-1964
Para distinguir: Artigos de vestuários
Creusa Augusta de Oliveira
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Guanabara
) Termo n.° 635.451, de 25-3-1964
aventais, alpercatas, anáguas, blusas
(Prorrogação)
Polenghi S. A. Indástria Brasileira botas, botinas, blusões, boinas babadouros. bonés, capacetes, cartolas, cara.
de Produtos Alimenticioa
Você Já Sabe Que
puças, casacão, coletes, capas, chales,
São Paulo
cachecol'," calçados„ chaéups, cintos.
cintas, combinações, corpinhos, calças Que Ele Faz Pilesm6!
PRORRONÃ OPRATEADO DOURADO
de senhoras e de crianças, calções, calClasses de 1 a 50
ças, camisas, aamisolas, camisetas,
Frase de Propaganda
cuecas, ceroulas, colarinhos, • cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominó& achar- Termos as. 635.457 e 635.45$, de
Pai. fantasias, fardas para militares, co25-3-1964
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorSanta Catarina
ros, jogos de lingerie, jaquetas, leques,
Tecidos em geral
luvas, ligas, lenços, mantêm, meias,
Classe 23
amais, mantas. mandrião, mantilhas, paCompanhia Textil Karstcn
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas
peugas pouches, polainas, pijamas, punha*, perneiras., quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saídas de banho, sandálias
sweaters, aborta sungas, atolas, tota1 limas, slacks tales toucas, turbantes,
ClassÉ II
ternos, uniformes e vestidos
Para distinguir: Manzeig3
vestidos
Termo n.á 635.450, de 25-3-1964
Termo n.° 635.453, de 25-3-1964
(Prorrogação)
Irmãos Mavros Ltda.
Agroraec S. A. de Meannização Rural
São Paulo
Classe 24
São Paulo
Alamares, atacadores para e.spattilhos
d.)
e calçados, ataduras de algodão para
RIÉ nais, bandeiras, bordados, •braçadeiras,
PRORROGAÇÃO
pianos, carapuças para cavalos, corborlas, cadeados, capas para móveis e
AOROMBO
diversos fins, exceto para fins meciici, a.tictiketria Brasileira
festão, feltro para órgão, fatos, galar.
Claise 17
dates, lamparinas, mochilas, mosqueteiPara distinguir: aRita apara máquinas ros, nesgas, ombreiras e enchimentos
Classe 7;
e papel carbono
para roupas de homens e senhoras,
r Máquinas e utensílios para serem usa'doa exclusivamente na agricultura e Têndos as. 635.454 e 635.455, de panos para en seites de móveis, não
horticultura a saber: Arados, abridores
25-34964
fadando parte dos mesmos, palmilhas,
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecâMecânica Altatnira Ltda.
passamares, pavios, rédeas, rendas, reempilhadores
combinados
São
Paulo
des, sacas, sinhaninhas para vestidos.
nicos e
arrancadores mecânicos par agricultutelas, tampos para almofadas, não fara, batedeiras para carecia boiarias
zendo parte de móveis, artigos estes
4)•
para adubar, ceifadeiras carpideiras,
incluídos em outras classes
ceifados para afloz, charruas para agriTermo
n.° 635.459, de 25-3-1964
cultura. cultivadores, debulhadores,
Classe 21
José .Mariz Nogueira
'destocadores, desentegradores, esmaga- Para distinguir: Automóveis, veículos
São Paulo
dores para a agricultura, escarrificado- em geral e suas partes integrantes
tu, eachovadeiras, facas para máquiClasse 6 •
•
nas agricolas, ferradeiras, gadankos,
Para
distinguir:
Máquinas e partes de
garras para arado, grades de discos
, oudentes, máquinas, batedeiras para máquinas para todos os tios industriais:
Máquinas de rosquear: serras mediai.
agricultura, máquinas insetifugas,
quinas vaporizadoras máquinas de cas, motores . elétricos, alternadores, fere placas para tornos, gera•mungir, máquinas niveladoras de terra, ramentas
dores,
plainas,
máquinas de furar e cena
agrIcu/perfuradoras
para
, máquinas
trar, tornos mecânicos, prensas mecâni; éura, Inquinas de plantar. motochar- cas, máquinas amassadeiras, misturado1 ruas, máquinas regadeiras, maquinal; de ras adaptados na construção e conser„.
roçar, de atascar para sulfatar de
.11NDUSTRiA ,taASILEUtai
tosquie, de triturar, de esfarelar terra. vaçáo de estradas, mineração, corte de
para irrigação, para matar formigas e madeira, movimento de terra, carretos
Classe 3
rastros insetos para borrifar • puiven- e outros fins industriais. elevadora. na.
desempalhadoras, descascadoras Para distinguir: Abaixa !uses de lamSr desinfetantes, para adubar, para quinas
agitar e espalhar palha, para confiei ventiladoras, moinhos para cereais pião,. abajours. acumuladores ac inómeanigodão. para coser cereais, máquinas máquinas secadoras, trituradoras nu, tros. arnnertimrtros -/mor, redores de
a, anemômetros, apaSinalscdorsapsr. lias iserkalia de variai:dores, fretas, politrizes, tranass rádio e treguènc
•

TRISTE
indástria Brasileira
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Julho de 1964
relhos da televisa°, aparelhos para dl'.
minação, inclusive os considerados acessórios de velculos, aparelhos para anafados mecanicos, apar elhos aquecedores
e medidores, aparelhos cromograficos,
aparelhos de barbear elétricos, anat.&
lhos registradores e medidores de dia.
carícias, aparelho" .para puri sicar água,
aparelhos de sinalização. larapejantes,
aparelhos reguladorm de gás, aparthos
de galvanoplastia, aparelhos didáticos,
aparêlhas cinema to g rá ficos. aparelhos
automáticos para acender e regular gás,
aparelhos para separar cale, aparelhas
para aquecer edifícios, aparelhos para
experimentar drénos, apartlhos para
destruir insétos, aparelhos náuticos cientificos, aparelhos de ótica, aparelhos
pulverizadores, ao:siai:os para aqueci.
mento de água, aparelhos geradores eletro-quimicos, aparelhos para recepção
reprodução de som e minidos, aparelhos
automáticos elétricos de passar. aparelhos para espremer frutas e legumes,
aparelhos de alta tensão, aparelhos de
proteção contra acidente de operários.
aparelhos, afiadores de ferramentas. aparelhos distribuidores de sabão e de desinfemates para instalações sanitárias,
aparelhos esterilizadores aparelhos e
instrumentos usados na engenharia, agrimensura e geodesia, aparelhos gazeifiraclores, aparelhais de análises, aparelhos oaosizadores, aparelhos pasteuriandores, aparelhos reguladores e estabilizadores de cessão e de fluxo de
gases e liquidos,•aparelhos para salvamento e para sinalização, aparelhos para sinais, aparellaos para escafandristas,
aparelhos para limpar ,vidros, aparelhos
para combater formigas e outras pragas
aparêlhos automáticos acionados ela introdução de modas, aparelhos para picar, cortar ou reduzir comestíveis, aparêlhos espargidores, aparelhos e . instrumentos de cálculo, aparelhos para oba
servações sísmicas, aparelhos termostatos, aparêlhos para natação, aritonómetros aspiradores de pó, aerômetros,.
acendedores elétricos, alto-falantes, amplificadores elétricos, amassadeiras, antenas, batedeiras, balanças comum e
frigorificas e fotográficas, campainhas
binas elétricas de indução, (exceto pa-•
ra Sins curativos), botões de campaielétricos, caixas de descarga. câmaras
elétrica, barômetros, baterias de acumuladores, binóculos, bitolas, bobinas. banhas elétricas, bombas medidoras, buzielétricas, chassis de rádios, chaves el4-tricas, cinematógrafos, cron6grafos, cronógrafos, cronômetros, combustores de
gás, cidôrnetros, crista!' de rádio, condensadores, cortadeiras para fotografias,
chaves de alavancas, chaves automáttcas, capacitores de bloqueio, capacitores
eletroliticos, calibradores, * discos para
telefones, discos gravados, diais, despertadores, ence:adeiras elétricas,' elétricos engenho de assar carne, espelhos
óticos, esticadores de luvas, espelhos de
plásticos para eletricidade, esterilizadores, extintores de incêndio, ferros elétricos de passar e engomar, ferro de soldar
elétrico, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleo, filmes talados, fogões,
fogareiros elétricos, fusíveis, faróis como acessórios de velculos para sinalização e ara iluminação em geral, filmes
revelados, fôrmas elétricas, fervedores,
frigoríficos, fotómetros, fios elétricos, filtros de Interferência, fonógrafos, garrafas térmicas, gazOrnetros, geladeiras.
globos para lâmpadas, globos para Lanternas, globos terrestres para ensino
gravadores. holosótes, hidrómetros. incubadoras, indicadores de vácuo, instrumentos de alarme. Interruptores. isoladores, lâmpadas de cristal, lâmpadas ia.
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candescentes, lâmpadas comuns, lán padas tlash. lamparinas, lactômetros !entes liquidificadores. lanternas maça _as,
limpadores de parabrisas. luzes traieiras para veiculos. lunetas maçari :as
para soldar, Cakkitr C coutar alátu
para ç azer cale. marcadores de pas,auns. madidores, rnicros,ápios. mistuiiadeiras máquinas talantes, mostrado es
para rádios. máquinas para passar ri O
pas. maquinas para picar carne, miei
fones, máscaras cont: a gascs, moinhos
de café, s1. pimenta e outros temperos
rafcróinstros. niveis, óculos, objetiv s
fotográficas. pilhas elétricas, pediam?
tros, pluviômetros. birõmetros . biroar
troa, pistolas cie ratar, lugs. inos de ba
macias. andas de ress:lo. ick-ups para
raios. propulsores, painéis de curai
quadros distribuidores de eletricidade
queimadores de óleo. quadrantes e sea
tantas para observação astrológicas ri-.
frigeradores. rádios fletores, reostatm
relógios de ponto, de pulso, de bolsa
e de parede. desertadores contadores a
medidores de quantidade e volume. ra
diadores, retentores de graxa e óleo re.
cerosas, regadores automáticos, ralado.
res de coa:estiveis, registros para va.
par. gás, agua e outros liqmclos quando
não considerados partes de máquinas,
• reatores para luz fluorescente registradores, resisãncias elétricas, relays sorveteiras elétricas caseiras, soquetes. sinaleiros sereias de alarme, soldadores
elétricos, toca-discos, tomadas e interneiras. teralômeLros para obscavação
meteoro t ógica, telescópios, meNtetros
taximetroa. torradores de can s ais. tre-

nas. transionnadores, telchnes, tostadeiras, telégrafos, tripés para fotografia válvulas para rádios, vá'vulas de
descarga, válvulas de redação vacu&
metros. ve as elétricas, válvulas elétricas de vácuo e ventiladores
Termo n.o 635.460. de 25-3-1964
PIMAR S. A. — Cocnércio e Indústria de Produtos Químicos
São Paulo

PIMAR
INDUSTRIA URAS I LEIRA

de prato. cicitrato de ferro, trato de potássio, cloreto de amônio,
cloreto de cal, atroa° de cálcio, cloreto de magnésio, cloreto de sódio,
cloreto de potássio. colargol coloclio
elástico, creram- tártaro. cuprol, citrato
de ferro e quinino, citrato de ferro verde, carbonato de bário, cloreto de bário, carbonato de amônia, cloreto de
zinco. cloreto de cálcio, carbonato de
potássio, carbonate de manganês diuretina, diatermina, derma tol. enxofre
em pó. estearato de zinco. estearato de
magnésio. estearato de alumínio. enxofre dourado de antimônio, essências de
gamenol, esséncia dc eucalipto, fonasalil, formol fosfato de ferro, fostato de
tricálcio. fosfato de potássio, fosfato de
sódio, tos e-ato de amóneo, glicerina, gli-

sulfúrico, ácido crômico. ácido tanicca

construções. pers anas, placas para panIrnentação, peças ornamentais de dniento ou gesso para tetos, e paredes,
papei para forrar casas, massas antiatidos para taso nas construções, par-

Trcria

&MUSA

Classe 3¡

Titulo
Térmo n.° 635.467, de 25-3-1964
Vidraçaria do Povo Ltda.
Classes: 14 e 33
Paraná

ViORAÇARIA DO Ptitt

Distribuidora rumP
recuaria Palmam

Couros

Agro-Pecuária, Materiais de Construção Ltda
Guanabara

Classe 41
São Paulo
Artigo' da classe
Termo n.° • 635.464, de 25-3-1961
(Prorrogação)
1.
G. Stewart, Limited
Escócia

USHER'S
1.34.sumin

ácido acético, ácido fênico, ácido

ácido citrico, ácido salicilico, ácido
bentóico acetanilida. acto!, água oxigenada. albaglina. albuminato de ferro.
argon:na, argirolarsoniato de ferro, arseniato de potássio. arseniato de sódio.
antimôneo metálico, aloina, arconlaco
arenal. aristol. acetanilida acetato de
chumbo, bálsamo do Pelai, bI-cloretos
de mercúrio. bi-cloretos, bi-lodureto de
mercúrio, bi-fos'ato de cálcio, bi-carbo.
auto de sódio, borridna, :cerato de
s6dio, benzolnaltol, benzoato de mercúrio, bismutos em blcabornato de potássio. breu F. F.. cafeína, cal virgem, carbonato de cobre. carboanto de
cálcio, carbonato de magnésio, carbonato de magnésio, carbonato de sódio.
carvão vegetal em pó, carvSo ativo
cateinato de sódio, carvão
urdo de mercúrio, citrato de cafeína,

ailizantes, liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas

Termo ti.9 635.466, de 25-3-1964
Transportadora Piratense Limitada
Paraná

Enpreaildimealos
Publicidadi
' Promoções itcoicas
de

l2 mitos, Imóveis, Comércio e Indústria

tato de cobre, acetato de amóneo, acetato de potássio, acetato de sódio, acetato de zinco, ácido arsênico, ácido fosfórico. ácido picrico. cido bórico, ácido
oxalico, ácido muriatico, ácido nítrico.

lutos de base asfalta°. produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica. pedrajulho, produtos betuminosos, impermea-

(Inatas portas. portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento. v gas, vigamentas e
varias
Tétano n. 635.462, de 25-3-1964
Ramitos, Imóveis, Comércio e Indústria
Titulo
Agro-Pecuária, Materiais de
cerofosfato de magnés, glicerotosfato de
Construção Ltda.
Tênno n.° 635.468, de 25-3-1964
sódio. hermitol, hemoglobina em pó,
Guanabara
Raf — Empreendimentos Imobiliário*.
iodo metálico, todureto de chumbo,
Publicidade e Promoções Técnicas de
iodureto de arsênico iodureto de prata.
Vendas Ltda.
iodureto de enxofre, tcbitalbina. ichitio.
Paraná
Rondo, ichitiol, iodureto de potássio,
lactofosfato de cálcio. lecitina, lactato
de cálcio, magnésia hidratada, mentol,
mercúrio vivo, nitrato de chumbo, nitrato de sódio óxido de ferro, óxido de
magnésio, óxido de zinco, oxiodurato
g
e bismuto, oxicloanureto de mercúrio.
pirostotato de sódio, pedra ume, per.
VPridqt rcloreto de ferro. perborato de sódio
peroxido de magnésio, peroxido de zin.
co, prota-iodureto de mercúrio, protal
Classe 33
co!. proroxalato de ferro sulfato de
Titulo
Nume Comercia/
pilé& sulfato de potássio, sulfato de
Termo n.° 635.469, de 25-3-1964
Tétano
n.°
635.463.
de
25-3-1964
barium, sulfato de antimemeo, sulfato de
Distribuidora Agro-Pecuar_a
Arnaldo Nascimento Mendes Dias e
ferro sulfato de potássio, salicilato de
João Batista Sérgio Murad
Paranaense Ltda.
magnésio, salicilato de sódio, salicilato
de mercúrio, salipiritta, tanalbino. tanino, tártaro de ferro e potássio. tão
atro de potássio e sódio, tanigénio, te.
xbentina. veneza, teobromina. área
cristal puro uretana, sabRo neutro.
oleo sulfuriciaado, andantes e sulfato
Classes: 2, 3 e 19
de sódio cristal. Soda caustica. tintas,
Título
vernizes, thinnea esmaltes, anilina& tinTênnos
os.
635.470
a 635.473, d^;-',
tas para calçados e capotas de auto.
25-3-1964
lióvels. fluidos para freios, emolientes
Tórres S.A.
Indústria e Comércio
ara remoça de tintas aplicadas, água
Rio Ganida do Sul
raz, álcool, alvaiade, secantes. corantes minerais para uso nas indústrias.
, absorventes, benzina, lanolina, compos ções para impermeabilizar tecidos e
Termo n.° 635 . 461, de 25-3-1964

Classe 1
Substâncias quirnicas usadas em gera, '
nas indústrias: Acetrto de chumbo ace-
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Indústria Brasileira
Classe 16
Para d stingnr: Materiais para con.struçõe; e 'decoraçaes: Argamassas, argila
areia, azulejo:; batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos ara pavimentação, calhas cimento. cal cré, chapas
isolz ntes, caibros. caixfams. coluaas
chapas para coberturas caixas dágua.
caia ss para cobertuas. caixas dá caia.
ca à,1 de descarga pare etixos, edifica.
ções remoldadas, estugeu, emulsão de
base asfáltico, estacas. esquadrias estrutura, metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas

de lt tição 'ages. lageotas. material taotante contra frio e calor, manilhas. mas
sat.' liar revestimertos de paredes. ma
deira:. para construções, mosaicos, pro-

esiasta

"91~
0,1.D SCOTCH WHISKY

11• 11.1.9 C . I •*
1 7 5SVAR1' L111
Classe 42
tlisque Escocês .

Vamo na' 635.465. de 25-3-1964
Tec par Ltda .
Paraná

TEC1PAR
Indústria

Brasileira

Classe 23
Tecidos cal vral

Classe 6
Máquinas e saas partes integrantes nãt
incluídas nas classes 7. 10 e 17

Classe 7
Máquinas de agricultura e horticultura
e suas partes integrantes; Grandes inttrumentos aricolas, inclusive tratara*
Classe 8
Instrumentos cie precisão, .nstrumentos
científicos; aparelhos de uso comum;

instrumentos e aparelhos cialáticos; moides de télda espécie; acessórios de aparenaos elétricos (inclusi ve
válvulas,
lâmpadas, tomadas, fios, a a.a.ietes. etc.)
aparelhos fotográf cos. cinematografia
cos, máquinas falante.si cliaeos gravado§
e Mates revelados
Classe 32
Almanaque,. anual-az. álbuns Imprella
soa, cartazes, catálogos, ¡amais
nade;
nata e estrange:rca. p ublicaçõea fatorem
sas. revistas. Propaganda em rádio,
televls g o, jornais. programas radlotiinl.
cos. peças teatrais e cinematograliczal
.
e irsvi!taf talLren~^.'"--."'

4
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Termo n. 9 635.474, de 25-3-1964
Indústria e Coáércit.
Rio Grande do Sul
rffikres S .A.
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Termo n.° 635.484, de 25-31964
Indústria de Aparelhos de Precisão
Sociedade Anônima
Guanabara

1 ifitiSTRIA DE
APARELHOS DE
'PRECISÃO S.
-

Classes: 6, 7, 8, 32 e 90
Título
raio 'n.° 635.475, de 25-3-1964
Panificadora Oeste Ltda.
• Paraná,

Nome •Comercial
ermo n.° 635.485, de 25-3-1964
Rei dos Sabonetes Perfumaria Ltda.
Guanabara

l'aellicallera gesta

Classe 41
Título
Termo n.° 635.476, de 25s3-1964
Cerealista Sete Quedas Ltda.
Paraná
-

Cerealista Seti_Qae_dd
Classe 41
Título
Termo n.° 635.477, de 25-3-1964
Milton Pessoa de Melo

:CASA Do GIM,
Pernambuco
Classes: 11 e 21
Titulo
Termo n.° 635.478, de 25-3-1964
Adalice 6 Pires
Pernambuco

QUENTim
Indústria Braileira

Classe 41
Café em grão, torrado e em pó
Termo n. 9 635.479, de 25-3-1964
Paraná Mármores Ltda.
Paraná

fama \igt91010
Classes; 4 e 33
Termo n.9 635.482. de 25-3-1964
Insiústria de Aparelhos de Precisão
Sociedade Admiras
Guanabara
•

•

-

l'Ét CISTRIA BRAMEM

Classe 8
Hidrômetroa
Tèrmo zi•° 635.483, de 25-3-19611
Indústria de Aparelhos de Precisão
Sociedade Anónima
Guanabara
•

LDRECISià

~ma=
Classe 8
ltdr8metros

ClLse 48
Título de Estabelecimento
Termo n. 9 635.486, de 25-3-1964
Ftilmica de Bolsas Zita Ltda.
Guanabara
•

cas para dentistas, cimento dentério, colheres para dentistas, dentes artificiais,
dlatadores cirúrgicos, equipos
coa, esmaltes para dentes, especulas, esterilizadores, estiletes, estetoscópios, estirpa-nervos, estojos para instrumentos
cirrgicos, esparadrapo, ferro de operação, 'formões ara dentistas, gaze hidrófila, goivas para cirurgia, inhaladores,
luvas para a medicina, obturadores cirúrg.cos, pós para dentaduras, pessários,
porcelanas para obturação dentárias,
pinças para a medicina, raspadores para dentistas, resina acrilica ara uso dentário, sacos ara água quente, sacos para geio, seringas ripodármicas. sondai,
substâncias para prótese dentária, seringa para lavagens, .camas, armários,
banquetas e • mesas para operações e
para curativos, padiolas, placas para
ossos, curetas, culheres cortantes, calca,
dores, drenos, espátulas para a med.cina, irrigadores para a medicina, grampos para soturas, lima para ossos, lanoetaa, dedeiras para a medicina

Julho de 1964
Termos as. 635.492 e 635.493, de
25-3-1964
José Espíndola Magalhães Júnior
São Paulo

fc Campos Novos

ro

' INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 43
Aguas gasosas, naturais ou artificiais:
caldo de cana, canos de frutas; guaraná, refrescos, refrigerantes; soda,
xaropes. para refrescos
Classe 42
Aguardente, saia, aperitivos, bagacetra.
batidas, brandy, bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte
gim gingar; kirsch, kummei, licores;
maarsquinhos; nectar; piperrinta ponches; rum; suco de frutas com álcool.
fermentado; cerne; genebra gensibirrat
Termos na. 635.489 "e 635.490, de
vinhos, vodka e whiskys
25-3-1964
Termo n. 9 635.500, de 25-3-1964
Teleservix S.A. (Serviços Técnicós de
5. A. — Distribuidora de
Televisão)
Sodiva
Combustíveis e Veiculos Automotores
GuanabarsGuanabara

7zemetwitz
Indústria Brasileira

SODIVA

- Classe 47 ,.
•
Classe 50
Impressos, prospectos e opúsculos rela- Alcool motor, gasolina, gasolina refinada, graxas, lubrificantes, oleos comcionados com as atividades da
bustíveis, petróleo e querosene
organização
Classe 8
Termo nã 635,501, de 25-3-1964
Bobinas, câmaras, conversor, codif.ca- Indústrias Reunidas José Stefanini S/A
dor, discos cromáticos, condensadador,
Guanabara
Classe 35
eletrônico, espelhos dicroicos, filtros de
Bolsas, carteiras, malas, maletas, porta- cor, fusíveis, dial, interruptores, fios, tunotas, porta-chaves, porta-níqueis,
bos de câmara, tubo monocromo, obturapastas, sacos de viagem e sacolas
dor, lâmpadas, seletor de canaes, transPRORROGAÇÃO
formador, transmissor, . válvulas, tudo
Termo n. 9 635.487, de 25-3-1964
para televisores e televisores completos
Cia. Industrial Celulose e Papel
Guaiba (Celupa)
Termo n.° 635.491, de 25-3-1964
Rio Grande do Sul
Rdilberto Nogarolli
São Paulo
RA

21tia

NHO DE DESCARGA

Movelar »

AT
INDuttRIA mocoksetticA

Indústria Brasileira
Classe 4
Classe 40
Para distinguir: Móveis de vidro, aço, Hervas em bruto ou parcialmente pra
paradas, usadas para banho
Classes: 4 e 38
madeira ou marfim: armários, bancos,
Insígnia
bufês, caixas para rádios, televisores,
Têrmo n.° 635.502, de 25-3-1964
toca-discos e rádio-vitrolas: camas, caHumberto Curcio
Termo n.° 635.488, de 25-3-1964
Paraná
Comércio e Indústria Irmãos Saragofi miseiras, caretiras escolares, criadosmudos, cristaleiras, divans, estofamenSociedade Anónima
tos e almofadas, guarda-casacas, juarSão Paulo
da-comida, guarda-louçaa guarda-rou- AZAmAR Escritóriopas, poltronas, prateleiras, sapateiras,
penteadeiras, móveis de liar, travesseiPRORROGACM
Comercial e Contábil
ros, colchões, sofás, sofás-cama, tolle.
ta, cadeiras, banquetas, berços C
mesas
Termo n. o 635.494, 'de 25-3-1964
Classe 33
nahringwerke Aktiengesellscraft
Título
Alemanha
•
Termo n.° 635.503, de 25-3-1964
Ricardo Batalha Menescal
• Classe 10
Guanabara
(QUATRO
-VIRELON
Para distinguir: Agulhas hipodérmicas,
agrafes. algodão hidrófilo, aparelhos de
Raio X, aparelhos para surdez, ataduClasse 3
CONDOMNIO JOATING-i
ras de gaze, bandagens, bisturis, broSõros e vacinas

PREÇO DO NÜNIERO DE HOJE: CR$ 5,00

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

