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XXII - N.° 156

DEPAR1AMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Deo.sdes rl.) Sr. Secretário
da Indústria

Rio 12 de agosto de 1964
S. de Rosa, Signorini Sr Cia. --recorrendo do despacho que indeferiu
o lérnio 147.036, marca Kebom. O
Senhor Secretário exarou o seguinte
despacho: Conheço do recurso e negolhe provimento, face aos pareceres.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1964
- José Ignacio Caldeira Versiani, Secretário cia Industrie.
No parecer do Sr. Assistente Jurídico, diz o segidnce: Opinamos pelo
conhecimento do recurso; para fins
de ser-lhe negado provimento, pois,
trata-se de caso de concorrência desleal que a lei proibe.

CAPITAL FEDERAL

--TERÇA-FEIRIL, 18 DE AGOSTO DE 1964

REVISTA DA PROPRIEDADE
INbUSTRIAL
Modélo de Utilidade Deferido
em face do Laudo Técnico

N9 152.477 - Moldura com Recorte
para Dispositivo - Ruy Guedes de
Mello.
Desenho ou Moda° Industrial Deferido

N9 145.661 - Original Ornamentação Aplicável era Pratos de Papelão Plástico e Outros - Indústria
Inaja Artefatos Copos,-Embalagens
de Papéis.
N9 145.663 - Máquina Automática
para fazer Molas Espirais - Indústria de Máquinas e Ferramentas
"Carlac" Limitada.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
N .145.&18 - nivo Modêlo de
DE PATENTES
Motor de p5pa - Aktiebolaget Elec.
trólux.
Dia 12 de agôsto de 1964
N9 145 827 - Nova e Original
Cont guração em Brinquedo na ForNotificação: •
ma de Veiculo - Clavus Indústria
Urna Vez decorrido o prazo de re- e Comércio Limitada.
curso previsto peio artigo 14 da Lei N9 145.871 - Novo Tipo de Faca.
w 4.048, de 29-12-61, e mais dez dias de Três Lâminas de Corte - Alipio
- para eventuais juntadas de recur- Gomas.
sos, e do mesmo não se tendo valido N9 145.876 - Novo Tipo de Porta
nenhum interessado, ficam notificados Retrato Sonoro - Fernando Trinos requerentes abaixo mencionados a dade.
cemparecer a êste Departamento, a:
- Combinador Múltiplo
fim de efetuarem o pagamento da' N' 146.032
Luzes para Letreiros Luminosos
taxa final concernentes a expedição deOutaos
- Eletroluminescência, S. A.
dos napectivos certificados dentro do e 146.033
- Inversor a Mercúrio
N9
prazo de sessenta dias - na forma. para
Pisca-Pisca
-- Eletroluminesdo paraarafo Único do artigo 134 do, cência S. A.
Código da Propriedade Industrial.
N9 146.035 - Interruptor • a MerPrivilégio de invenção Dcfcrido
cúrio - Eletroluminescência S. A.
em face do Laudo Técnico
N9 146.036 -. Interruptor Intermitente a Mercúrio - EletroluminesN0 113.067 - NU° Corte de Cava cência S. A.
para Peças de Vestuário - TochiN9 146.037 - Mcdelo de Secador
masa Takeuchi,
de Mãos - Hubert° de Marchi
N9 113.669 - Nova Polt: .ona Regu- Glierim.
lavei - Alexancler Samuel.
N9 146. ,C53 - Novo Roafzio. para
Pés de Móveis em Geral - ComN9 114.124 - Aperfeiçoam mios em panhia
Tep erma n de Estar amen tos .
Dispositivos Resfriador de Café -- N9 146.077
.- Novo Tipo de EnAlimentos Selecionados Amaral S. A. xada com a Configuração
de Pá -N9 113.323 - Nova Lapiseira -- Takeshi • T-daii.
Leides Braggio..
1,19 146.131 - Novas Ornamentações em Maçanetas - opallustres
1‘19 114.329 - Aperfeiçoamentos em Limitada.
Panela; e outros - Clovis José Dias N. 146.223 - Um Novo Modélo
da Motta.
de Ladrilho - Indústr i a de LadriN9 114.368 - Nova Fixação para lhos Recife Ltda.
Pés de Mesa e Enrilares - Indústria
N. o 146.260 - Survirle plástico
Parisiense Limitada.
para frascos de perfumes e simi14 , 114.369 - Aperfeiçoamentos na lares - Simone Biot Produtos de
fixação de Pés de Mesa e Similares
Toucador Ltda.
- Indústria Parisiense Limitada,
N9 115.139 - Aperfeiçoamentos ira
N. 0 146.262 - Nôvo modêlo de
Calçados Esportivos - V. Gaeta
cesta - Antônio da Costa.
Cia.
N9 115.857 - Aperfeiçoamentos era
N. o 146.713 - Nôvo modêlo de
Canetas Tinteiro
'Pada° }Brota.
bloco cerâmico para construção
•

•

de lajes - Cerâmica São Bernardo S.A.
N.° 146.890 - Nôvo modêlo de
duplicador portatil - Indústria
de estêncil Gioielli.
N. 0 146.920 - Um nôvo modêlo de castiçal - Basili Kiritschenko.
N.° 147.128 - Una nôvo e original modêlo de cinta para complemento de vestuário Érico
Pereira. ae Oliveira.
N.° 150.394 - Original desenho
aplicável em padrão de tecidos Cia. Industrial Nossa Senhora da
•
Conceição.
N.° 121.776 - Um n5vb modêlo de suporte para bisnagas Anibal da Fonseca.
N.° 122.063
Original Mmodêlo de cadeado - José Paioletti.
N. o 123.193 - Nova e original
configuração introduzida em cadeiras para barbearias e similares - Gennaro Ferrante.
N.° 123.347 Nôvo tipo de cadeirinha em bicicletas - Ilenrich
Ediger.
N.° 132.168 -- Um friso protetor para a borda da abertura de
ar quente • dos autos - Produtos
Metalúrgicos Caradge S.A.
N. o 133.153 - Urna nova configuração em hastes de óculos
Caetrno Costanza.
• N: o 139.648 - Bomba de
gasolina - E,'-janington Wayne Corporation,
N. o 139.839 - Nôvo modêla de
prato para creme - Hervales
B.A. Fábrica de Talheres.
N.° 140.141 - Nôvo madélo de
circulador de ar para mesa Nelson Chade- e Mojsze Me/amed.
N. , 141.941 - Niivo modélo de
lareira externa - James Haig
Inc.
N.° 142.490 - Nôvo tipo de estaca - Tacito.Sampaio Alves.
N. 0 143.160 - Nôvo modêle de
medalha - Bruno Balsimelli * e
Maria Balsimelli.
N.° 143.267 - Nôvo mode, ' 'de
receptáculo pulverizador Elizabeth Ardem (S.A.) Ina

N. o 143.450 - Nova forma ou
configuração de isqueiro - Durval Luca sde Souza.
N. o 143.630 - Nôvo e original
taoclêlo de gola postiça - Confecções Clamar Ltda.
N. o 143.679 - NOvo modèlo de
Bidê - Cia. de Cerfunica Induatrial de Osasco.
N.° 143.681 - Nôvo modèlo de
ca.:toa para contrôle remoto de tefevisor - Companhia Comercia&
Brasileira.
N.° 143.821 Nova e original
configuração 'aplicada a chassis
para aparelhos de rádio recepção
e similares - Produtos Elétricos
Willkason S.A.
N. 0 143.923 - Nôvo e original
desenho ornamental para tecidos
- S.A. Indústrias Reunidas F.
Matarazzo.
.N. 0 144.172 - Una nôvo modêlo de. brinquedo -. Olavo Silveira
Pereira.
N. 0 143.232 - Um nóva modèlo
de adorno para o painel de automóvel com a figura de Nossa Senhora da Boa Viagem - Angelo
João José Bonotti.
N. o 144.372 - Original modelo
de botinha infantil - Indústria
de Artefatos de Borracha Samp
S.A.
N. 144.3'77 - Nôvo modêld
pé para geladeiras e outros -

JeSé Ribeiro da Silva.
N.° 144.621 - Modêlo de aparelho medidor de desaceleração
de veiculaa -- ' Ebauéhcs S.A.
IV.° 144.628 - nitro znodèlo de,
e:ttijo para navalha de segu.rança - The Gillette Company.
N.° 144.681 - Um' desenho
para o verso de bara !has Alfredo Vito
Crurso,
N. o 1.14 724 - N3vo modèlo
de

rastro para. punenumátleo
Dunlop Rabber
Compa.ny Li.
mited,
. 145.364 _ Nova c o nfiguração em p erfilado - Alumia(
Inrin,,tria e Comércio Ltda,
N.° 145.369 - Nôvo inodèlo de
barbeados elétrico - Sperry And
Corporation.
N.° 145.463 - Nôvo modêlo de
bl e(icletas para criança - MoulCalisulants Limited..
N.° 145.521 - Nôvo mociêlo de
m ostruário para bomb f
nu chocolates e outros - I ndústrias de
Chocolates Lacta S.A.
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o . expedieiiit
destinado à publicação nos jornais. diariamente:'até às -11P horas.

• - As reclamações pertinen1es à matéria retribuída, nos ,kaa,
aos de erros ou omissões. deverão
ter formuladas por escritor a
Seção de Redação, das 9 as 17.30
horas. no máximo ate 72 horas
após a saida dos órgãos oficiais.
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DEPARTAMENTO DE • IMPRENSA NACIONAL
DeF.E.YOR GLIAL

ALBERTO DE BRI -TO PEREIRA
I
ISIERViÇO. Or Pusit.ic...çeas

MURILO FERREIRA ALVES

C.MIEOIE

DA IfEÇÃOb fero.000

FLORIANO GUIMARAES

DIÁRIO OFICIAL
.,SIEÇÂO

Caçam de OUbUtstcheva. aha 44444 .n11. de Oopartarnento
844..10na0 de Propralethe,C1* enclueetrha.
alirdetiri•
da inchiatrtar Comeram

- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados.
•
ressalvadas, por quem de direito,
impeeev nas oilciaaa oo Departamento oe tn.preaga Nacional
rasuras e emendas.
ASSINATURAS
- txoetaadas as para o exte•
que serão sempre anuais. as
REPARTIÇÕES
PARTICULARES i
FUNCIoNARIOS
assinaturas • poder-se-aollt
tomar.
C:apitai e Interár:
Capital e Interior:
em qualquer época, por seis meI
ses ou um ano.
600.00 Semesue .
Stmestre . .... Cr$
Cr$ 450.00
- Ai assinaturas vencidas Ano .
Cr$ 1 200.00 Ano .
Cr$
900.00
poder'ao ser suspensas sem aviso
txterior
Exterior:
prévio.
Ano .
Cr$ 1 . 300.00 Ano .
Cr$ 1.000.00
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de vali- registro, o mês e o ano em que jornaiis. devem os assinantes prodade de suas assinaturas, na findará.
videnciar a respectiva renovaçáo
parte superior do enderéço vão
A fim de evitar solução de coai antecedência mínima de
impressos o número do talão de continu:dade no recebimento dos trinta ( 30) dias.

As Repartições ptimirce,

: •ingir-se-ão às asz, :riaturas anui.:!t
renovadas até 29 de fevereiro de
cada eno e às iniciadas, em qualquer epo..a pélos órgãos covi ,)etentes.
- A fim de possibilitar a na.
massa de valc;res acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os interessados prefirencialmente cheque ou vale postal, emitidos a
favor do Tesouren o do Departamento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da asailatura.
- O -custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
ser& na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50. se do mesmo
ano. ' e de Cr$ 1,00. por ano
decorrido

445.639 - Eletro Brasil - ClasTn1 . 411.080 - *Coleções da 1uven
. N. 0 145.560 - Original xnodê- 11961 e mais dez dias - para evenlo de dizvositivo para propagan- tuais juntadas de recursos, e do mes- se 8 -- Eletro Brasil Soc'edade Limi- tude albuns e figur'nhas piratas da - Industria:: de Chocolate mo não se tendo vaildo nenhum ,ate- tac:a - Cons:derando-se como dist,ntivo Classe 32 - Gráfica Editora Edeor.
ressado„ficam notificados os regue-en- a forme, de representação de marca.
mex dç Brasil Limitada.
Lacta S.A.
N.° 145.612 - Original modêlo
de mostruário pçara d-ices chocoN.tes e outros - Indwtrias de
Chocolates Lacta S.A.
N. 0 145.659 - Original configuração de bordo de pratos dc papelão plástico e outros fila Inajá Artefatos copos embalasen.s de papeis S.A
N. 0 146.660 - Original configuração de bordo de pratos de papelão plástico e outros tria Inajá Artefatos COIM Embalagens de Papeis.
Exigência: N. 124.299 - Shering A G.
Apresente clichê.
N.° 108.575 -- Antônia Ribeiro
dor Reis. - Cumpra a exi7,ènc1a.
N.° 121.795 - Rád í, , Corporation Of América. - Cumpra a
exigência.
N . ° 127.782 - N. V. PhIlips'
Glo&lampenfabrieken. Cumpra a exigência.
N.° 128.068 - siemens &
Aktiengsellschaft. - Ciimpra
a exlgência.
N.° 128.111 - André Thaon de
Saint André. - Cumpra a exigência.
N.° 128.937 - aomens Halske
AktiengsMschaft. - Cumpra a

exigência.

15XPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE MARCAS
Dia 12 de ag6sto de 1964
1Votificaç5o:
liana vez decorrido o prazo de ?terso previs t o pelo artigo 14 da Lei
isdlnero 4.048 de 29 de dezembro de

N° 463.751 - Berve:y Hills - Castes abaixo mencionados, a compare,ter
No 411.081 - Coleção da juventude
a e-te Departamento. a fiei de efe- se 23 -- Karibe Sociedade Anônima In- albuns e figur:nhas Far-West tuarem o pagamento da taxa find con- dústria e Comercio.
se 32 - Gráfica Ed:tora Editorinex do
N' 464.794 - Tudonahora - Classe Brasil Limitada.
cernentes a expedição dos respectivos
Braun Llmi'ada.
certificados dentro do prazo de ses- 16 Nó 411.082 - Coleções da juvena
senta dias - na forma do cal aa.-afo
ún • co do artigo 134 do Código di Pro- NOME COMERCIAL DEFERIDO tude albuns e figur'nhas Faroeste Classe 32 - Gráfica Editora Editorprfedade Industrial;
No 405.§30 - Ortoguimica da Bra- mex do Brasil Limitada.
si l Industria Quitnica Farmacêutica LiRESTAURAÇÃO DE MARCAS
N° 411.344 - Cbárrua - Clas3e 21
mitada - 04.toguimica do Brasil Indús- - Laury Sady Casarotto.
N° 376.199 - Jcihnson J •6 I - tria Qvimico Farmachit'ca Limitada N° 411.519 - Peg-Produtos ElétriCasse 48 - Johnson Johnson .- Art go 109 número 3.
cos Goianienses - Classe 8 - ProduConcedo a res auração.
N° 110.671 - Saco-Textil Cata- tos Elétricos Goianienses Limitada. .
N° 390.968 - A Lançadeira - Cas- g u ases Ltda. - Artigo 109 númeW 428.701 - Franceza - Classe
se 2 - Sociedade Anôn'ina Cotonifi- ro 3.
46 - Ciprons C,oméreo e Indústr'aa
cio Gavea - Concedo a restaurac•No.
de Produtos Naturais e Sintéticos LiMARCAS INDEFERIDAS
N° 412.843 - Rodoparnpa - Clasmitada. .
se 50 - Rodopampa Limitada - ConN° 181.443 - Iris - Classe 38 N° 463.232 - Curitiba - Class'e 16
cedo a restauração.
Indústr: a Reunidas Irmãos Spina Limi- - Marmoaria Curitiba Liimtada.
N° 420.117 - Llfaicaina - Cl-sse tada.
N° 463.235 - Osvaldo Cruz 3 - Un'ão Farmaceut:ca Inda Arial
N° 355863 - Sol - Classe 41 - Classe
8 - Elétrica Comercial OswalSoc. Comercial Sol Limitada.
Limita,da - Concedo a restauração.
do Cruz Lim:tada.
N° 350.970 - Flexibras - Classe
.MARCAS DEFERIDAS
8 - rexibras Sociedade Anônima InFRASE DE PROPAGANDA
chIg3ia e Comérc'o de Ma`érias PlásINDEFERIDA
N° 354.335 - Azophoska - Lias- ticas.
re 2 - Buschle Lepper Lin.ta ia.
Nó 398.257 - O melhor sorvete de
N" 385.216 - Figura de cora3 N" 382.418 - Sanacol - Classe 46 São Paulo - Classe 41 - Gra:ia
Classe 6 - .Fábrica de Material • E lé- - Super Globo de São Paulo Limita- Criscudo Pappalardo.
trico G!ossop Sociedade Anônima.
da.
Nó 464.792 - O mais informativo
Nó .386.089 - Reyca - Classe 8 de São Paulo - Classe 33 - Luiz
N° 405.575 - Decor-plast - Classe 23 Decor-plast Revestimentos -- Francisco Frutos Martins Ramos. do Nascimento.
Plásticos Limitada.
Nó 396.616 - Arroz Primor N° 408.619 - KW Dar: - Classe Classe 41 - Antonio T. Vasconcellos NOME COMERCIAL INDEFERIDO
Corr panhia
21 - KW-Dart Truck Co. - Como
N° 390.864 - Synteko Sociedade
N° 399.879
Leão Fontes Visita
marca genérica.
Preferencia Garantida - Anónima Comércio Importação ExportaN° 410.785 - Auto-Book -- Classe Feita
Casse 11 - Leão Fontes
Comra- ção - Synteko Sociedade Anõmma
32 - José Das da 'Silva.
nhia Linytada.
Comércio Importação Exportação.
N° 411.557 - Hobbs - Classe 8
N° 409.352 - Ciebm - Classe 50
- Stewart Warner Corporat:on.
N° 427.983 - Inglesinha - Casse - Oben Sociedade Anônima Etnpreen- TITULO DE ESTABELECIMENTO
rw-nt,Nq e Participações.
INDEFERIDO
1 - Cervejaria Mogiana Limtada.
No 410.828 - Rio Claro - Classe
N° 444.577 -- Albaga M. G. - Saboaria Luz Limitada.
N° 408.871 - Belplast Classes
Classe 13 - Indústria Metalúrgica A l Nc 411.075 - Belfos - Classe 2 4 - 11 - 16 - 28 - Belplast Probaga Limitada
Briachle
dutos Laminados
Lepper Limitada.

•
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EXIGENGIAS
IV 262,476 - luta° Sobreira
Cumpra a exigência.
N.o 383.882 - Laboratórios
Frumtost S.A: . Indústrias Farmacêuticas - Curpra a exigência.
N.° 411.338 - Serva de Administração e Comércio S.A. - Cum•
pra a exigência.
N.9 418.132 - Hotéis Primus
S.A. - Cumpra a exigência.
N.° 437,727 - Sociedade EletroMecânica Da.nielsun Limitada -Cumpra a exigênela.
N.° 445.710 - Walter Ferreira
- Cumpra a exigência.

• -

Diversos

N.o 421.795 - Percrome S.A.
Comercio e Industria - Aguarde-se.
N.o 425.255 - General Eletrie
S. A. - Prossiga-se como inicialmente depositada.
N.° 441.109 - Imp. Paul:sta de
Armas e Munições S.A. - ArguiVe-se o processo.
N.0 464.489 - Casa dos Freios
Limitada - Arquive-se o processo.
N.9 476.829 - Fanabra Fábrica
Nacional de Abrasivos Limitada Não tem cabimento o que pretende a requerente a fls. 15 com os
novos exemplares de fls. 16-18 'eis
que a classe e os artigos agora
reivindicados são radicalmente diferente da prioridade obtida com
o deposito inicial. O que seria objeto de nervo pedido assim não
há o que deferir quanto a petição
de fls. 15. Prossiga-se no exame
do processo como in:cialmente requerido, indo a SEFM para os exames necessarios.
•
N.° 638.510 - F. Rodriguez
Yeart Kopp Limitada - Arquivese o processo.
Expediente da Seção de Transferência e Licença'.

Rio, 12 de agasto de 1904.
Transferência e alteração de
nome de titular de processos.

Industrie Máquina D'Andréa
S.A. - na transierência da pa.tente 3.746 - mociálo de •itilidade. - Anote-se a transferência.
Branko Ivan Adoif Okretic transferência para seu nome da
Patente 4.878 - modelo de utili- •
dade. - Anote-se a transferência.
Henrique Kurjanski - transferência para seu nome da patente
5.084 - modelo de utilidade.. Anote-se a transfe.rênc•a.
The Cotton Silk and Man-Made
-

Fibres ReSearch ASsocialion -

pede paar ser arrotada na paten.
te de número 47.147 - privilégio
de invenção a alteração do nome
do titular. - Anote-se a alteraÇã.o de nome.
Pullmn Incorporated - na
transferência para seu nome da
patente 50533 - privilégio de invenção. - Anote-se a transfe rência.
Heyden Newport Chernical Corporation - antigamente - HDN
Corporation - transferência'
para seu nome da patente de nú-

mero 50.972 - privilégio da invenção. - Anotese a transferência.
Stanley Works (Great Britain)
Limited - pede para ser anotada
lie Patente ue num(.1a, 60.434 privilégio de Invenção a transferência e a alteraçao de nome da
titular.
Anotem-se.
Alteração de nume para Firth
Cleveiand Fastenings Limited.
Transferência desta, para a requerente..
Indústrias Maquias D'Andréa
S.A. - transferencia para seu
nome da patente 63.039 -- privilegio de invenção. - Anote-se a
transferência .
Mione Poulenc . S.A. - transferência para seu nome da patente 68.201 - privilégio de invenção. - Anote-se a transferência.
Stanley Works (Great Britain).
Limited - pede para ser anotada
na patente 69.359 - privilégio de
invenção a transferência, e alteração de nume do titular. - Anotem-se alteração de nome para
Cleveland Fastenings Limited. - e transferência desta para
a requerente.
•
MonSanto Company - pede para
ser anotada nos termos:
N.o 133.242 - privilégio de
invenção.
privilégio de
11.0 134.209
'
N.° 135.718 -- privilégio de
LavençãO.

X° 136.115 --

priviWgio

Invenção.

N.0 136.168
invenção.
ei.v 136.115
Invenção.
NP 136.177
invenção.
N.° 138.178
invenção. •
N.O 137.631
invenÇã.ó.
N.o 138.640
Invenção.
N.o 138.682
invenção.
N.9 138.822
invenção.
NP 130.237 ainvenção.
N.° 139.533 invenção.
•
•
N.o 139.540 Invenção.
N.o 139.617 Invenção
N.o 139.618
invenção
NP 139.947
Invenção.
- N.o 140.'790
invenç•ao.
N. 9 140.873
invenção.
N.o 140.493
invenção.
N.° 141.075
invenção:
N.o 141.188 -

invenção.
N.o 141.191
invenção.
N.o 142.329
Invenção.

privilégio de
privilégio de

Agôsto de. 1954 3039

N.9 142.330 - privilégio de In- favor de: Canadian Industries Limited
venção - as alterações do nome - estabelecido no Canadá - Averbe- ,
da titular. - Anotem-se se alte- se o contrato de exp:oratão.
rações de nome.

TERYLENE.

Averbação de contrato de patente:

PROPRI512:111-1A
ImPerial Chwical Ltd.

Stabil do Brasil Leite e Afons
Limitada - pede para ser anotada ,
na patente 49.481 - privilégio de
invenção o contrato de sua exploração. - Averbe-se o contrato de
exploração.
Exigências

Adolfo Linsenmayer . S.A. Indústria
e Comércio - na *alteração de nome
da patente 3 . 641: modelo de utilidade
- Cumpra a exigência.
Cia. de Canetas Compactor - na
transferência da patente 4.737; modelo
de utilidade - Cumpra a exigência:
Durimpex - Comercio de Auto Peças Lida. - Na exploração de contrato na patent de aimern 50.112:
privilégio de invenção - Cumpra a
exigência
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais
S.A. - na exploração de contrato
da patente 67.395 - pi .ivilégio de invenção - Cumpra a exigencia.
Walter Gerdau S .A. Industrial e Comercial - na transferência . do termo
144.032: privilégio de
invenção .
Cum p ra a exigência da seção.
Diversos
The Upjohn - C,ompany - na apostila na patente de ri,:mero 67.552: privilégio de invenção: - Faça-se a seguinte apostila - A titular - e cessionária de The Upjohon Company, sociedade anônima; r_arte-americana, organizada sob as leis do Estado de Ml-

• LICENCIADA
Canadiab. Industries
Limítód.
Por de.spa Aio do Sr. ch2fe tia

Seção, foi manei:acro averbar o

trato - Early - American - Priendship's-Gaiden - registrada so'a
número 181.188 - constante do clichê abaixN de propriedade de ahulton,
estabe:ec.do nos
Estados TJx1 dos da América do Norte e em favor de Shulton Cosmeticos do Brasil • Ltda. - estabeleci-

do e inSão Paulo Averbeo contrato de exploração.
0,0M%
k:.4ktItÁjjç-•‘t
"
• Proprietãrla
1111112017,

Licenci4da

$ MILTON COSIWICOD'
DO Eln5LL LTDL.
•
Por despacho do Sr, chefe da
Seção, foi mandado averbar o contrato de exploração da marca De Shuiton - registrada sob nú-

mero 185.157 - constante do clichê abaixo, de propriedade de Çbulton, • Inc. - estabelecido nos

Estados Unidos da Amftica do
Norte e em favor de - Shultonprivilégio de Expediente da Seção de Transferência Comersticos do Brasil Ltda. - estabelecido em São Paulo - Brasil.
e licença
privilégio de
-a..Averbe-se o ccntrato de exploraLlso autorizado d ell/lascas
chigan.

privilégio de

Rio, 12 de agéisto de 1961

privilégio de
privilégio de
privilégio de
privilégio de
privilégio de
privilégigo de
privilégio de

DE afiULTON

Artigo 147 - parágrafo 1. 9 e 2, 9 do
Código da Propriedade Industrial.
rroprietarial
Por despacho do Sr. Chefe da SeSHULTON,_
INC:
ção foi mal, "ado averbar o contrato de
exploração da marca Danamask - registrada sob número 137.197 - consLicenci4da
tante do clichê abaixo de propriedade SHULTON COSP2TICO8
de Financiera - de Perfumeria S . A .
DO BRASIL LTDA..
- estabelecido • na República do Panamá - , e em favor de - Perfumes
Por
despacho do Sr. chefe da
Dana do Brasil estabelecido em São
Seção, foi mandado averbar o conPaulo Brasil - Averbe-se o con- trata de exploração da marca trato de exploração.
Bronztan - registrada sob número

privilégio de

DARAfflASK

privilégio de

`seio New York Rir

privilégio de

to44Istri3 Brasileira

Proprietária
~SOERA GE PERSUMERIA S. L
pinam - República do Pononsi
?Mentos Imaxkodu
rf.RFUMES DANA CO 5RASII,,S. A
sio Podo - end

privilégio de
privilégio de
privilégio de

Por despacho do Sr. Chefe da Seprivilégio de ção foi masidacio a-4erbar o contrato
de exploração da matca Teryle.ue -

privilégio de registrada sob núiiero: 237.007 -

constante do clichê de propriedade de
Imperial - hernical Indimtries Limited - estabelecido na Inglaterra e em

privilégio de -

195.109 - constante do clichê abaixo, de propriedade de - Bhulton,
Inc. - estabelecido nos Estados
Unidos da América do Norte e em
favor de Shulton Cosméticos do
Brasil Ltda. - estabelecido em Stio
Paulo. z
Averbe-se o contrato de .explore.
ção.

BRONZTAN
Proprietária
SHULTON,
A

Ucenci4aa
SHULTON COSMETICOB
DO BRASIL LTDA.'

-

040

sçsf.fr*

IS
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• Por detepacho do Sr. Cheia da do Brasil Limitada, estabeecido em
N. 426.057 - . 11itsuo Shizuru. -- cial, Ine:u:Árled y &,ricola.. Seção, foi mandado averbar o con- S. Paulo - Brasil. - Averbe-se o Cumpra a exigência.'
Cumpra a ,exigõncia.
trato de exploração da marca
Leigh - registrada sob n9 201.734, contrato de exploração.
-o constante do elidi@ abaixo, de
prcpriedade de - Shulton, Inc, estabelec:do nos Datados Unidos da
América do sorte e em favor de
Eaulton 0,3méticos do Erasil Limitada - estabelecido em S. Paulo.
Averbe - se o contrato de exploraFropriotaria"\
ção.

S LTON'S
SHULTON, .INC..

1 ICO*
I
SfláLTON12:
DO BRASIL LTDA.
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato de
exploraça'o da marca: Early American
Friendsship's Garden - registrada sob
número: 246.047 - constante do encha abaixo, de propriedade de: Shul.
ton, Inc - estabelecido nos Estados
Unidos da América do Norte e em
favor de: Shulton Cosméticos do Brasil Ltda., estabelecido em S. Paulo
•- Brasil. - Averbe-se o contrato de
exploração.

itfroprieti5la
JMULTON.
Licen0.44 -

MULTO COMTICOS
DO BRASIL LTDA.
Por giewiPaalao do Si. chefe da
Seção, toi mandado averbar o contrato sio exploração da marca
Eecapado - regiatrada sob número
214.8a2 - 'constante do clichê abai:to, de propriedade de Shulton, Inc.
estabelecido' nos listados .Unidos
da América do Norte e em favor de
Ohultan Comésticos do Brasil
S. Paulo.'
mitada estabelecido
Averiedtoo o

Earty American
• • Friendship's Çardest
, rroprietetria
INC.

I .31IILTON 9

contrato de explora-n

.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar .o contrato de

E,SCAPADE
•

exploração da marca - Old Spice -

registrada sob número: 271.153 constante do clichê abaixo, de proprie-

(Proprietarla

a !ELTON. 1NC:
-

enciada
IMULYON cosMicos
ÇO BRASIL LTDA.

•

Por despaeho do Sr. Chefe da
b* Sol ipan„dado averbar o cozi..
o• 44. .-0 da marca nanar - registrada sob número azia.tiSe - conitante do elichtl
de propriedade de Shulton.
, - edsUleoldo noa Estados
Odes dá América do Norte e em
favor dviiiiindtou Cosméticos do
lo
Oraell Oda. istabelecido em 90
i:
Paulo - )1rstt.
perta-se o eentrito de explora..

DESERT FLOWER
..,..:::.
proprietária
eguLToN, INC..

Liceu:10a_
SRULTON COSMIGild
DO BRASIL LTDA.'

dade de Shatton, Inc - estabelecido
nos Estados Unidos da América do
Norte e em favor' de - Shukon Co-

mésticos do Brasil Ltda. - estabelecido em S. Paulo - Brasil. - Averbe-se o contrato de exploração.

Liemac..t.ga
(111EILTON COSMICON
DO BRASIL LTDA.
Exigência
Shulton Comésticos do Brasil Limitada - no pedido de averbação do contrato da marca: 183.208. - Diga sa-

bre o clichê.

Licenciada
SRULTON COSHETICOS
DO BRASIL LTDA.

EXPEDIENTE D•A SEÇÃO DE
EXAME FORMAL DE iVIARCAS
Exigências

Po' despacho do Sr. Chefe da Si.
DIA 12 DE AGOSTO DE 1964
foii mandado averbar o contrato
lisos t
N.
425.445 - Representações FiShulton's
marca:
da
4e.
losa, Limitada. - Cumpra a exigénkiggiskada sob número: 244.728 coas, ela,
¥ do cliché abaixo, de propriedade
Irkdos
N. 425.730 - Atualidades. Metrôm:dna - estabelecido nos Es- nicas,
, %ne
- da América do Norte da. Limitada. - Cumpra a exigenil . ktit f‘yor és - Skulton Cotnésticos

N. 436.836 - Agência de Loteria
Antunes de Abreu ei Cia. - Cumpra
a exigência.
N. 437.162 - Editara Culturex
Limitada. - Cumpra a exigência.
N. 437.384 - Fábrica de Móveis
Metropolitana Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 438.287 -- Organização Gaa de
Imóveis, Limitada. - Cumpra' a exigência.
N. 441.434 - Laboratórios Fher
Sosiedade Anônima. - Cumpra a exigência .
Indústria de Auto
N.' 441.500
Peças Lusana Ltda.,- Cumpra a exi•
gência.
N. 441.956 - Carlos Weigand
Cumpra a exigência.
Companhia.
N. 468.625 Smith & Nepheve
Pharmaceuticals Ltda. - Cumpra a
exigência.
EXPEDIENTE DA SUÃO

DE PRORROGAU0

Dia 12 de agioto de 1.964
Exigências:
NP 263.712 - Osram G. M. B. H.
Kornmanditgesellschaft - Cumpra
a exigência.
N.o 413.375 - Állgemeine Hol.
zhn'pragnierung Dr. Wolman G.
M. B. H. - Cumpra a .exigência.
N. o 402.182 - Asia Werke Aktiengesellschaft Chemische •Fabrik
- Cumpra a exigência.
NP 414.374 - Voigtlander A. 0.
- Cumpra a exigência.
N.° 433.337 - Daher Feres Cumpra a exigência.
N.° 452.423 - Dreiring Werke
IC. G. - Cumpra a exigência.
NP 452.424 - Dreiring Werke
K. G. - Cumpra a exigência.
N.0 483.983 - Voigtiander AktiangeF.ellschaft - Cumpra a exigência.
N.o 483.964 - VoigUander Aktiangeseilschaft - Cumpra a exigên- cia.
N.o 503.759 - Zele Ikon A. G.
- Cumpra a exigência.
N. o 609.517 - Badische Anilin
& Boda Fabrik Aktiengesellschaft
-4- Cumpra a exigência.
N. o 613.480 - Brasil Viscosa
g . .A. - Cumpra a exigência.
N. o 619.359- Badische Anilin
& Soda PabrikeAktiengesellschaft
- Cumpra a exigência.
N. o 625.906 - A Sensação Modas S. • A. - Cumpra a exigência.
N. o 628.555 - Dura Bem Roupa

4Io1011.ficia
651.62:1
Torre S. A. - Cumpra a eia-n-

cia.

N. o . 851.639 - Emprêsa 4,terai

de Bebidas S. A. - Cumpra

R

exigência.
Emprêsa "ler tll
N.o 651.640
de Bebidas S. A. - Cumpra a
exigência.

Diversos:
N. o 291.747 - Gruta Akttetigasellschaft - Nada há que deforir
uma vêz que o registro e4a, era
vigor até 21-2-69.
N.o 307.153 - Irmãos. Sahattoelf

& Cia. Ltda. - Aguarde-se solu-

ção da anotação da transfeeèa,.;a.
NP • 405.802 - Laboratório For.
macêntico Efedril S. A.. de-se solução da anotação da r ra

ferência.
N.° 414.671 - Weinbrerinerei
Vorm Gebruder Macholl
Pesellschaft Mil Beschrankter tiafrung - Dê-se andamento :,am
exclusão dos artigos grifados de

fls. 5.
N.°414.700 - Dani Werke M:itlrer & •irtz - Dê-se andattionto
cum exclusão dos artigos grifados
às fls, desdobre o pedido se auher
N.P 443.251 - Haltrich S. .1.
Ind. e Com. e Agro - Agnarde-se
solução do pedido de transf?.)sieia.
443.253 e 492.860 trich S. A. Ind. Com . e Agro ___
Aguarde-se solução do pedido de

transferência.
N.o 465.042 - Ludwig Selierk
- Aguardese solução de ano' uin
de alteração do nome.
N.o 608.319 João Bercknians
de Sales Dantas - Nada ha (ate
deferir em face do Reg. 488 ie26.
No. 608.329 e 608.330 nenold Chans Limitecl - Agivirde -se
solução de modificação de noni.
N.o 820.824 - 'razão Matte;:'ae

e Trapiche Ltda. -

N.o 623.385 Luxor T/alu::!rie

Aktiebolag - Aguarde-se soateão
de modificação de nome,

aL0 825.848 -- Laborabilia
macèutico Gonzaga Ltda - k4linr-•
dose solução de pedido de t • Prsferéneia.
N.o 626.914 - Quitnfea .51. 1.dica •
Farmacêutica S. A. - Aguarde-e
solução da transferência.
N.°.634,587 - Sitiema g . 1.
Comercial Importadora - .\
t
dose solução de alteraçÉtoala !arma.
NP d 38.127 - Ferodo
Arquive-s; o processo.
N.o 638.12 g - Ferodo
-.Arquive-se o processa.
N.o 640.884 - Química Ni.",.liea
Farmacêutica S. -A. - Aguard.,-se
sréonluesaã .o de anotação' de t :1-11 e-

industrial S. A. - Cumpra a exigência.
N. o 632.191 - Dura Bem Roupa
Industrial 9. • A. - Cumpra
a exigência.
N. o 643.527 - Benjamin RoitN.° '642.560- - Calçado:,
berg Irmão & Cia. Ltda. - Cum- Crispim
Ltda. p ra a exigência.
o
N.° 647.387. C o mercial Indus- prazo.
N.o 643.555 - National Cagitrial .de Fornos Werco Ltda. Cumpra a exigência.
neering Company of Canada Ltd.
NP 651.363 - Gráfica Rainha • - Aguarde-se soitição de
Lese ai Ltda. - Cumpra
a exigi n- • feréne ia.
N. o 644.152 - Bi scoitos ' PoloN.° 651..426 - Laboratório P. gal S. A. - Ag oarde-se sólneão
Farnel Ltda. - Cum p ra-a exigên- da thnsferência
cia.
Ne. 645.279 e K0 - InstiNP 651.509- .MaCkinn
. on
tuto Biochimico S. A. Paulo ProCoelho Ltda., Comp
anhia Yerba- ença - Aguarde-se solução da
tara Sociedade Anônima Comer- transferência
•

Terça-feira 18
• N.o 646.040 - Imobiliária CoIpereial Itaporanga Ltda. Aguar4e-se prazo.
N.o 646.465 - Henrique Stern
- Aguarde-se eolucão de transferência.
•
N. 646.466 - Leopoldo aeger
8. A. Comércio Administração o
Participações - Aguarde-se solução de modificação de nome.
Ns. 647.091 - 647.092 - Dias
Garcia S.A. Comércio. e Indústria - Aguarde-se solução de
anotação de alteração de nome.
N. 848.887 - Calçados Cabia
S.A. Indústria e Comércio -Aguarde-se solução de transferência.
N.o 651.144 - EDAP Editõra
Sociedade Anônima. - Aguarde,
se Prazo.
N. 651.405 - Calçados Jubileu
S.A. Indústria 'e Comercio -Aguarde-se prazo.
N. 651.621 - Sherwin Williams
do Brasil S.A. Tintas e Vernizes
- Aguarde-se prazo.
PRORROGAÇAO DE MARCAS
N. 318.991 - A Rainha dias
Águas - classe 48 - Perfumaria
Mascote Ltda. = Prorrogue-se o
registro.
N. 412.790 - Dorrnial - classe
3 - Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vorm Meister Luctus
& Bruning
Prorrogue-se o 'registro a4é 23-5-968.
.
N. 413.724 - Kadus -- classe
8 - Kadus Werk Ludwig Kegel
K.O. - Prorrogue-se o registro
até 23 de maio de .1958.
••
N. 413.733 - Cabeça de Gamo
- classe 22 - Ackermann Goggingen. Aktiengesellehaec - Prorrogue-se o registro até 23 de maio
de 1968.
N. 414.087 - Petromax - classe 8 - Graetz Aktiengesellschaft
Prorrogue-se o registro até 11
de junho de 1968.
N. 414.337 - Lowenbrau Leão
Heraldico - Figura de - classe
42 - Lowenbrau Munchen -Prorrogue-se o registro até 14 de
fevereiro de 1969
N. 414.359 - "Á S" - classe 1
- Farbwerke Hoechst Aktienge'sellschaft Vormals Meister Lucras
& Bruning - Prorrogue .sr o registro até 23 de maio de 1968.
N. 414.546 - Pilo - classe 46
- Thompsonwerke Gesellschaft
Mit Beschramkter Maftung Prorrogue-se o registro ite 23 de
maio de 1968.
N. 414.536 - "FHS" - clásre 8
SKF Kugellagerfabriken Gesellschaft Mit Beschrankter Hal
tung - Prorrogue-se o registrO
até 23 de maio de 1968.
N. 414.537 - Norma - .classe
e.- SKF Kugellagerfabriken Gesellschaft Mit Beschrankter Hasftung - Prorroguese o registro até
23 de 'mai() de 1968.N. 414.538 - Norma - classe
11 SKT Kugellagerfabriken Gesellselo s ít Mit Beschrankter Hiftung - Prorrogue-se e registo
até 23 de mala de 1968.
N. 414.552 - Pinskrynton classe 1 - Farbwerke Hoechst
Aktiengesellschatt Vorm Meister
Lucius & Bruning - Prorroguese o registro até 13 do , agô:sto
de 1969.
N. 414.553 - Leibniz - classe
41 - H. Bahlsens Keks-Fabrik

• -
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K.G. - Prorrogue-se lep registro
até 23 de maio de 1968.
N. 414.554 - "TET".- classe
41
H. Bahlsens Keks-Fabrik
K.G.
Prorrogue-se o 'registro
até 23 de maio de 1968.
N. 414.614 - Munchener Burger Bram - classe 42 - Lawen-breu Munchen - Prorrogue-se o
registro até 23 de -Inseto de 198.
N. 414.615 - Triunphabor classe 42 - Lowenbrau Munchen
-- Prorrogue-se o registro até
23 de maio de 1968.
N. 470.000 - Thermotex classe 16 - Companhia Brasileira
de Produtos em Cimento Armado
Casa Sano S.A. - Prorrogue-se o
registro.
N. 477.466 - Zilcat - classe
17 -- Rachel Schel - Prorroguese o registro.
N. 488.519 - Agfa Photo classe 28 - Agfa Aktiengesellschaft - Prorrogue-se o registro
na classe 28.
N. 530.183 - Velox - classe
38 -- Villasbôas S.A. Indústrias
do Papel - Prorrogue-se o registro.
N. 559.722 - Bossa - classe 8
Voigtlander Aktiengesellsehaft Prorrogste-se o registro slté 18 de
janeiro de 1973.
N. 565.033 - Loanda - classe
36 - Iracema Martinni Eickensheidt - Prorrogue-se o 'registro.
N. 568.092 - Barroso - classe 41 - Domingos Pires Barroso
- Prerro gue-so o registro.
N. 580.758 - Deca = classe 11
- Artefatos de Metal Deca S.A.
_..._ p rorrogue-se o registro.
N. 586.609 - Folha da Manha
-- classe 32 - Emprêsa Fiilha
Manhã S.A. - Prorrogue-se o
registro.
N. 589:846 - Metaldinil - classe 11 - Metaldinie E.N. Prorroguese- o registro.
N. 589.616 - •Metaldinfe classe 11 - Metaldinie E.N. Prorroguese o registro.
N. 597.389 - Fragata - Figura
de NvIo - classe 6 --e Ferragsns
Reunidas S.A. - Prorrogue-se o
registro.
N. 602.763 - Ooinse rvad ora
Paulista de Elevadores - classe
33 - Bruno Martini Prorrogue-se o registro.
N. 602.776 - Solidogen - classe - C,assella Fárbwerke Mainkur Aktiengesellschaft - Prorrogue s o registro até 31 de outubro
de 1973.
N 607.384 - Trila - clsiss ,-, 23
- Malharia Trila Ltda. - Priorro e ee-se s registro.
N' 611.7 n6 - ,51qflare - Cl asse 8
- Lrhifh Vall ey Industries Inc. Prorman,-se o registro.
N' 611.681 - Pio X - C l asse 46
-- Casa P*0 X Ar'igos Funerários e
Religiosos Sociedade Anónima Prorrogue-se o registro.
N° 613.028 - Dilis - Classe 41
- Indústria de Produtos Alimentícios
Dilis Sociedade Anônima - Prorroguese o registro.
N' 613.067. - «T» - Classe 8 _
Toledo Scale Corporation - Prorrogue-se o registro.
N' 615.426 - Monarca - Cio-se
41 - Torrefações Associadas
trio 'e Comércio Sociedade Anôn i ma Prorrogue-se o registro.
NO 615.428 - jardim - Classe 41
-- Torrefação Associadas Indústrias e

Comércio Sociedade Asealcia - Prorrogue-se registro.
N° 620.264 - Lenetol - (7-lasse I
- Etablissements Kuhimann
Prorrogue-se . o registro.
N° 620.849 - Balseptol
Classe
3 - Laboratoires E. Bouteille S.A.
R.L. - Prorrogue-se o registro.
1\1° 620.916 - Lafer - Classe 8
-.Moveis Lafer Limitada - Prorrogue-se o regStro.
N" 623.749 - Lucas - Classe 1
- John Lucas 6 Company Inc. Prorrogue-se o registro.
N" 626.008:- Lysodont - Classe
48 - Indústrias Químicas Anhem,bu
Socieadde Anônima - Prorrogue-se o
registro.
N° 626.535 - Elite - Classe 21
- Casa Universal • Importadora Carreira Filhos Limitada - Prorrogue-se
o registro retificando-se a data . para
27-4-1954.
N° 626.687 - Drazitrat - Classe
3 .- Sociedade de Expansão FarmacêutIca Limitada - Prorrogue ãe o registro.
N° 627.417 - Trianon - Classe
40 - Tapeçaria Trianon Limitada Prorrogue-se o registro.
N" 628.359 - Spelho - Classe 46
- Bril Sociedade Anónima Indústria
e Comércio - Prorrogue-se o Tegistro
retificando-se a data para 11-7-54.
N° 628.509 - Verdasco - Classe
42 - V'nhos Luiz Antuines, Sociedade
Anônima - Prorrogue-se o registro
considerando-se como distinta a forma
de apresentação do clichê de acôrdo
com os tèrmos restritivos do reg.stro
anterior.
1\1° 630.533 - Weedex - C lasse 2
- Arnchhm Producs Inc - Prorroguese o registro.
N° 631.005
Bacachiry - Classe
42 -- Angelo Milani Sociedade Anõni-

ma Indústria e Comércio - Prorroguese o registro.
N" 631.025 - Leoform - C lasse 2
- Indústrias Químicas Anhernbi Sociedade Anônima - Prorrogue-se o regiãtro.
• N° 631.027 - Lysoform - • Classe
48 Indústrias Químicas Anhembi
Sociedride Anônima - Prorrogue-se o
re5astro.
N" 632.324 - Lysoforrn , Mundial
- 'Classe 48 - Indústrias. Químicas
Anhembi Sociedade Anônima - Prorrogue-se o registro.
632.878 - Cerebro de Aço Classe 17'- Olympla Werke. Akticngesellschaft - Prorrogue-se o ree strd.
N° 632.879 - Rema
Classe 17
- Prorrogue-se o registro.
N' 633.491 - Casa Canelha Classe .14 - Casa Canelha Vidraçaria 'c Papelaria Limitada - PrOrrogaese o regstro.
N° 633.927 - Crefa - C' 1S3e 1 Gretaf . Aktiengeselschaft - Prorroga'se o registro.
N 633.929 - Eidophor - C-Çr.e
8 - Gretag Akt'engesel!schaft - Prorrogue-se o registro COM ex'CI , Ino de
optomitro.
N° 634.987 - Samarita - C:asse
10 - Fagam Sociedade Anônima Indústrias Reunidas - Prorrogue-se o registro.
N° 634.988 - Amparo - Classe 10
- Pagam Sociedade Anônima Indústrias Reunidas - Prorrogue-se o regstro.
N" 634.989 - Caries - Classe 10
- Pagam Sociedade Anônima Indústrias Reunidas - Prorrogue-se o registro.
N" 635.992 - - C!n,c
48 - Nicho'as Preres - fir'(:;-1.orpt,•-w
o regIti*O.
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N° 636.534 - Night And Day
Classe 46 - ifermany Indústria e Co.
mércio Hic Sociedade Anônima
Prorrogue-se o registro.
N° 636i46 - Carobronze Classe 5 - Hnzesfeld Caro IVIetalli.v,rke
Aktiengesellschaft - Prorroguesd o' registro.
N° 636.685 - M. Spander - Classe 49 - 1. Rodriguez Companhia
Limitada - Prorrogue-se o registro
retificando-se a data para 12-1-1954.
N° 636.686 - M. Spander - U
se 36 - J. Rodriguez
Componh a
Limitada - Prorroguese o registro.
N° 640.656 - A. E. C. O. Classe 8 - Automatic Electric Company - Prorrogue-se o registro metificando-se a data para 28-9-1954.
No 642.8'37 - Lobras - C l asses 8
- 12-14-15-36-48 -- 50
- Lojas Brasileiras de Preço Limitadi
Sociedade Anônima - Prorrogue-se o
registro.
N" 643.607 - O-Form - Clasr 2
- Indústrias Quirn:cas Anhembi Sogeliesdtraode Anônima - Prorrogue-se o teN. 644.213 - Seta - classe 40
Companhia Mercantil e Industrial
Inga - Prorrogue-se o registro.
N.. 644.214 - Seta - classe 17
- Compahhia Mercantil e Indusgtrisiatrl oInga - Prorrogue-se o reN. 644.215 - Eterna - classe
21 - Companhia' Mercantil e Industrial Inga - Prorrogue-se o registro.
N. 644.376 - Emblemática classe 42 - Jácorno Bertoli Prorrogue-se o registro.
N. 644.520 - Benzoform classe 3 - Laboratório Dueto S,A.•
Indústria Farmacêutica - Pronto
gue-so o registro retificando-se a
data para 15 de setembro de 1954s
N. 645.699 - "41" - classe 43
- Jácomo Bertoll - Prorroguese so registro.
N. 645.726 - Casei - classe 8
- Casei Construtora de Aparelhos
e Serviços Eletrônicos Ltda. Prorrogue-se o registro
N. 645.757 - Gostosona - classe 41 - PAN Produtos Alimenticios Nacionais S.A. - Prorroguese o registro.
N. c45.758 - BIG-B - Classe
41 - PAN Produtos Alimenticioa
Nacionais S.A1 - Prorrogue-se o
registro.
N. 645.759 - Chocopan - classe 41 - PAN Produtos Alimentícios .-Nacionais S . A. - ProrrogueSe n registro.
N. 645.760 - Si-Ker - elas,se
41 - PAN Produtos Alimentícios
Nacionais S.A. - Prerr s gue-se o
- Quemisulfah
3 -- Cano Erba Societá Por
al
A7i., ni - Prorrogue-se o registre.
N. 647.011 - 01 :•sa -- classe 16
- Jorge Cr'Inclo la Amaral
e Mo2P.rt Amarel - Prorrogue-se
o rsgistro.•
N. 6S'I.013 - Jamaica - classe 41 - Weckerle & Cia. - Prorrogue-se o registro.
N. 047.552 - Sedomensolo classe 3 __. Reeerdati Laboratório
Farmacológico S.P.A. - Prorrogue-se ia registro.
N. 647.709 - Streptolor - elas
ss 3 - Laboratório Especifarma
S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 647.712 - Vistenic . - classf
3 - 1.71St ; t:Ito Soro Hormoterásák

• 2:e 1.2
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N. 651.685 - Farinhas de Tri- Preço Limitado 8.A. - Prorro-:
Nacional S.A. MON - PrGr•
go Moinho Barra Mansa - classe gue-rt o registro.
refp0-.,:e o registro.
Vestionin - cias- 41 - Moinho Fluminense S.A.
N.° 642.809 - Lobras, classes:.
• N. 647.113
▪ ,3 --- Laboratório Farmaquion s_ Prorrogue-se • o registro com 8 ---.: - 14 - 15- 36.- 38 averbação de contrato- de explora- Lojas Brasileiras de Paço . LirniLtda. - Prorrogue-se o registro.
N.. 647.783 -- Segura o Tombo" ção a favor de S.A. Moinho San- todo S.A; - Prorrogue-Se o!reclasse 42 - OCtacilio Rezende tista Indústrias' Gerais - Des- gistro.
pacho. de 19 de setembro de 1961.
-I Prorrogue-se o registro.
N. o 642.810 - Lobras, clas:es:
- N: 647.800 -e-- N.S. ela Ajuda 12- 14 - 15 - 36 - 33 8DE
FRA.sR
PRORROGAÇA0
DE
e
3
.Tofto
Perrone
Prorclasg
Lojas Brasileiras de Preça LimiPROPAGANDA‘.. srogue-se o registro retificando-se
tado S.A. - Prorrogue-se o rea
ta r.....ea..24 de janeiro de-1955.
gistro.
N: 647.868 --Defeo - classe 5 - N. 640.806 - Credi-Bem'
Sociedede Anônima Mercantil classes 6 - 8 - . 9 - 21 - 40 N. o 642.811 - Lobia.s, classes:
-Vicente de Feia - Prorrogue-se o Bemoreira Oampanhia Nacional 8 - 12 - 1,4
15 33 -- 33 Prorrogue-se o
de, Utilidades
registro.
43 - 50 -- Lojas Brasileiras de
registro.
N. 647.887 - Glaniour clasN. 648.330 - Não Peça Lrgên- Preço. Limitado S.A. - Prorrose; 41 - Petrópolis Rural Ltda. eia Exija PPrfeinao - cleeee
gue-se o regfetro.
-.I Prorrogue-se o registro.
- Custódio de Almeida & Cia. Lobrar, clas7ez:
24‘. 0.• 642.812
• N. 047.888 - Petral - classe Prorrogue-se e registro.
8
--1214
15
- 3 6-38 41' - Petrópolis • Rural Ltrl:.t. N..651.537 --- Tem Tudo Para 48 - 50 - Lojas , Brasileiras de
Prorrogue-se o registro.
Quem É. Tudo Em Sua N. 643.698 - Sespa - claese 4 classes 36 - 37 - 49 - Jré Va. Preço Limitado -- ProrroSociedade Exportadora Santis- lentim & Cia. Ltda. - Prérro gue-se o registro.
ta de Produtos Agrícolas • S.A. gue-se • o registro:
N. a 642.813 - Lobar.s, classes:
Prorrogue-se o registro.'
SESPA
8.--. 12 - 14 - 15 - 3 C-- 38 N4 6Z0.223 - Motorista - clas- PRORROGACAO DE INSIGNIA Loja); -Brasileiras de Preço Limise 23 - Ribeiro - Chaves S. A : InCOMERCIAL-e
todo S.A. - Prorrogue-se o redustrias - Prorrogue-se .o .regis,.
gistrO.
•
tro:
N. 634.353 - 5. 5. Avenida
N.°
647.012
Cava
Olga,
clasN. 650.224 - Serra . Grande - classes 1 à 50 - J. Rabello & se 26 - Jorge Cãneio tio Amaral
c1e.oce 23 - Ribeiro Chaves 5 A. Cia. Ltda. - Prorrogue-se o re- Filho
e Mozart. Amaral. - Pror
Indústrias - Prorrogue-se o regis- gistro..
Ecisa - classes rogue-se o registro.
• N. 651.425
tro.
No 647.572 - Distilara Basta,
N. 651.269 - Pétalas - classe 16 - 33 - Ecisa Engenharia CoPror- clasre s 41 - 42 - 43 - Cio. An41 - José Chiavone - Prorrogue- mércio e In,dústíla S.A.
tarctica Paulizta I.0 B.C. rogue-se o registra.
se o registro.
Prorrogue-se o registro.
N. 651.288 -. Walita - classe
rr.op.RoGAcAo DE SINAL DE •
42 - Eletna Indústria Walita S.A.
N. o 651.573 - Pastificio
PROPAGANDA
--;-• Prorrogue-se o registro • tetificlasse 41 - Theodoro D. Pecande-se a data- para 24 de janeiro
lu:o,
prorergue-se o registro.
Cal
Hidratada.
N.
625.813
•
ee.
de 1955.
. PriMel - classe 16 - S.A. InE;SPEDIENTE DAS SEÇÕES
E
N. 651.313 -e- Amsler - classe dústrias Votcrantim - Prorrogue.
. DIVISÕES
- Lafred J. Amsler. & Co. - se o registro. ,
.
•
•
Prorrogue-se o registro.
classes
N..640.493 -- "BIG"
' N. 651.314 - -Benzoseptal - 25 32 - 50 - Banco Ir.' .nepublicados -por terem saído
classe 3 - Instituto Terapêutico mães- GuimarõeS S.A. -- Prorro- coin, incorreções.
Seul Ltda. - prorrogue-se o. re- gue-se o regi.sró.
-r
Rio, 12 de agôsto de 1964
gistro.
1‘1, 0 648.005 se 13auducco, elosN. 651.315 Anemocil - Clas- se;' . 41-42 s- Doceira Bauducco
. Notificação:
se 3 - Instituto Terapêutico Uri Ltda. - -Prorrogue-se o registro.
Uma
vez decorrido o praZo de
Ltda. - Prorrogue-se o registo.
N. o; .648.030 •- "T'', ela.sr e 2-41
N. 651.316 - Cortetro/ ciasTortuga Çoinpanirla Zootécni- recurso previsto' pelo artigo 14
da Lei n.o 4.048, de 29-12 198s e
Se 3 - Instituto Terapêutico Sei! ca Agrária. - Prorrogue-se
mais dez dias, para eventuais
Ltda. - Prorrogue-se O registro.
gistro:
juntadas de recursos, e do mesmo
N. 651.317
Anemoral
das
. Prorrogação de Título :de Es- não se tendo valido nenhum inteSe 3 - Instituto Terapêutica Sei!
ressado, ficam 'notificados , os 'reLtda. - Prorrogue-se o registro.
tabelecimento:
querentes abaixo mencionados a
N. 651.318 Aminobis -cias-,
•
se 3 - instituto Terapêutico Scil
N. o 639.115- Hotel Boa Via- comparecer a ate Departamemu
Ltda. ••-- Prorrogue-se o registro gen-1.-. clawes 41 43 43 -Ho- á fim, de efetuarem o pagamento
retificando-se a data para 26 de tel Bôa Viagem S.A. - Prorro- da teia final concernentag a exjulho de 1954.;
pedição dos iepectivos certifica.
gue-se o registro.
N. 651.418- s- Nokhellit, Le • N.O 637.830 - A Casa d:‘.3 bons dos dentro do , pre.Zo-d3 sessenta
Classe á - Sociéte Civile Das' relógios, classe-2 - Casa Ma.retti dias, na forrna do parágrafo úniMarcares Houde - Prorrogue-se o
Indústria e Comércio. - co do artigo 134 do Código da Pra
registro.
. priedade Industrial.
Prorrogue-se o registro. •
N. 651.518
Clube do Disco N. o 612.524 Caem. :Danilo,
classe 32 - .The Sydney Ross Co.. classe 36 - R. Adegas It Cia. Li.Marccbs. Deferid(14
Prorrcrgare-se o registro;
mitada. - Prorrogue-se o , regis' N. 651.61,7 - The •Ring • - elas tro.
Termo::
.
•
se 32 -.-- The Ring Inc. - • ProrN.°
600.728
-,Edifício
SisalN.'
263.042
Revista
. Vteri'rogue-se . o registro.
N. 651.320 - Complexo Amin suar. classe 33 - Condomínio do iraria do Terf, classe 32 - Mario
Nespa - classe 3 Opoterápica Edifício Sisalmar.• - Prorrogue- Pero Ferni.
N.° 371.871 - Estrela do Mar
Nespa Ltda. - Prorrogue-se o re- se o registro.
N.°. 615.430 - . Café Jardim, classe 41, de Indústria de Consergistro.
•
clasoe 41 -e' Torrefações Associa- vas e Conexos . &trela do Mar
N..651,645 - Atan . - classe'
- Atan Combustão Técnica Ltda. das Indústria e Comércio Socieda- Ltda.
de Anônima
prorrogue-se o reN.° 390.744 .,- Dentoplast clas- Prorrogue-se o registro.
se 10, de Indústria Dentoplast
N, 651.649 - Emblemática --N. o 640.136 - Edifício Braió- Odontológica Ltda.
classe 10 - E.A. Bergs Fabriks
N.° 397.911 - Ir Bel, classe 6.
Aktiebolag - Prorrogar
, e-a;-- j re- polis, classe 33 - Alcyr de Paula
Freitas Coelho. - Prorrague-se o de requerente: I. R. Beuoliel Engistro.•
genharia Ltda.
N. 651.683 - Izióero - desse regi: tro .
N. o 642.808 - Lobras, classes:
42 -e" Companhie Vinícola da MaN. o 409.855 -• Andrú Salt, ciasdeira Ltdn. - ProrroguP-se o re- 8- 12 - 14 15 36 - 38
se 3, do requerente; The Sidney
48 - 50 - Lojas Brasileiras de Ro:s Co.
gistro.

•

•

• •

•

N.° 410.867 - Figura de Frades, classe 41, de Cia: Brasileira
de Chceolates.
N. o 411.150Ilgepa Indústria,
Comércio e Distribuição de Lubri• ficantes Ltda., classe-` 1.
N-. 0 411.228 -e- Dias Pastorinho,
classe 42, de Dias Pastorinao S.A.
Comércio e Indústria, sem direito ao us..o exchrivo da figura de
mapa de São Paulo.
N.° 411.311 - Cresolane U.
CB.. classe 2 - Requerente:
Uzinas Chimicas Brasileiras S.A.
N.° 411.426 - Big Ben, classe
8, de Arlovaldo Argello, com exclu._,Lo. de mostradores, -N. o 431.830 - Coppa Y Chego,
classe 36, de Coppa Y Chego, Sociedade Anônima Imobiliária, Fr.nanceira Cemercial e Industrial.
N.° 439.865 -,- • Maveroy M. V.,
clawe 8, de Maveroy Indústrias
Frigorificas S.A.
N.° 453.54 - Vitrolack, classe
1,de Condoroll Tintas S.A.. com
exclu
:_ão de massa para pousar e
das exprenCes demais utensílios
para. pintura. _
N.° 458.394 - Degiovanni, classe 11, de 'Comercial Degtóvarmi
S.A., uni exclusão . de alfanjes,
feno comum e carvão e poseiras.
N. o 461.062 - Dine, classe 16,
de - Dine Comercial e Industrial
Metalúrgica Ltda.
N. o 463.988 - Josauto, classe
21, de Jsauto- Capotaria Çamercial
Ltda..'com exclusão de acústicos
para canos de escapamento.
N. o 459.942 - Calamar, classe
21, de Josanto Capotaria Comer.
d ai Ltda., com exclusão de
acústicos para canos do escapamento.
iv.° '464.726 - E.C.B.A., ciasse 32, de E.C.B.A. Elevação Cultural Brasileira Argentina Ltda.,
com exclusão de órgãos de publicidade.
•
11. 0 465.128 - Batistense, elasse 41. de Martins 81 Serra Ltda.

"Sinal de Propaganda Deferida:
N. o 449.285 - Figura de abelha e mapas classes 33 -- 41 42
- 43 e , 50, de Cooperativa de Consumo de Funcionários da Real
S.A. Transportes Aéreos São
Paulo Ltda. - Artigo 121 do Código.
-Insígnia
das: '

Comercial Deferi-

N. o 289.142 Everes:t, classe
33, de Moacyr Domingues. - Artigo 114 do Código.
N. 410.257 - Cima, classe 16
e 50 - Requerente: Cia. Industrial Mercantil e. Administrativa.
- Artigo 114 dó Código.
Título de Estabelecimento Deferidos:
•N.o 410.864 -- Edifício Liberdade, classe 33, de Condomínio do
Edifício Liberdade. -, Artigo 117
o.° 4 do Código.
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N.0 445.388 — 'frendi André I a referida tira, encontrando-se Gene
• longitudinalmente sepbre esta,
Montilland, Valente Melissopoulee Vai
tendo
as bordas reviradas pare denLtda. — Arquive-se. •
tro, e-com fixação provida por solda.
A.I.A.
• N. o 447.892
Total de -2 pontoe.
dades de Impresa e Arte Ltda. —
Arquive-te.
Tnnt o N9 128.121
*. N. 0 423.422 -- Neiraar Diesel
Des.semer Indústria e Comércio
'!e. Peças Ltda. -- Prossiga-se com
Em . 25 d Janeiro 'de 1961
ol mesmos exemplares, retificado
por ter salde por equivoco unta 'Requerente: Welter Voegeli, engeMarcas indeferidas:
exigência inexistente no processo nheiro, euiço.
Pontos caracteilsticos de: "AperfeiN. o 211.643 — Johann Maria
no abastecimento (Mua de
çoamentos
Prorrogaçío
de
Registras:
Farina, classe 48 — Johann. Maedifícioa de apartamentos". — Priviria Farina. — Indeferido.
N. o 397.339 — Fontana, classe légio de invenção.
N. 0 411.423 — Riobril, classe 41, de Moinhos Unidos Brasil
— Aperfeiçoamentos no abasteci48, de A. Mello Lubrificantes. — Mate S. A. — Prorrogue-se o re- mento dágua dos edifícios de apartagistro retificando-se a data para mentos a partir de um depósito geIndeferido.
ral situado no subsolo do edifício para
onze de' setembro de 1948. •
una caixa quebra-pressão instalada
Exerce:10 de Propaeancia InNP 405.735 — Esrotko, classe por atidire a última laje, caracterizados
deferida:
41, de Emite° do Brasil'S.A. In-. pelo fato de que o abastecimento de
N. 0 402.438 — Praias de Re- dástria e Comércio. — Prorrogue- cada apartamento se realiza, individe tubos de descreio, classe 32 e 49, de requeren- m o registro com averbaçãd de dualmente, a partir
Oleia individuais ligados a um tronco
te — Emprèsa Jornalistice Brasi. contrato a favor de L. Keller & superior,
substancialmente, hOritonleira S.A. — Indeferido, artigo Cia. Ltda. Esrolko do Brasil 8.4.

N. 0 480.435 — Agência Comercial de Transportes de Zachariae
Nemunuceno Filho, classe 33, de
Zacharias Neputnueeno Filho. —
Artigo 117 n..0 1 do Códige.
N. 0 484.531 — Casa Viena, classe 8 e 33 de Casa Viena de Refrigeração Ltda. Artigo 117 número 1 do Código nas clastes.8 e
33.

125 n.° 1, combinado com O arti- Indústria e Comércio.
go 95 n. 0 3 do Código

Alteração de nome de titular
de processos:
Renda, Priori & Cia. Ltda. —
Pede para ser anotada na marca
Torrone de Luxo n.0 211.085, a
alteração do nome da titular. —
Anote-se a alteração de nome.
Madereira Amambal S.A. —
Pede para ser anotada na marca
Amanbal, têm° 446.354 a alteração de nome da titular. me.
te-te a alteração de nome.
Exigêndas:

14. 0 468.100 — Zinzano, clame
42, de Onzena Ltda. — Prorrogue-se o- registroretificando-se a
Locóres para Licores.
N.° 567.901 — Lacalut, classe 2
de, C. II. Boehringesohn. —
Prorrogue-se o registro até 20 de
março de 1973.
.
N. 0 651.101 — Laet, classe 42,
de Indústrias de Chocolate Lacta
S.A. — Prorrogue-se o regiutra
retificada a data para 11 de iaJaneiro de 1955.
N.° 459.728 — FM, classe 46,

de liumble 011 & Refining Com-

Odilon Gomes de Lima. — Na pany. — Prorrogue-se o registro,

transferência do térM0 (10.129. retifcladO a data para 11 de janeiro de 1945, e com averbação de
— Mantenho a exigência.
contrato de exploração a favor
Fábrica Temiobrás de Artigos de: Esto Brasileira 'de Petróleo
de Vidro Ltda. — Na 'si tuação de S.A.
nome do têrmo 412.848. e- Cum-.
pra. a exigência.
PREViLÉGIO DE 1NvENÇA0
Café e Bar Arco Iris Ltda. —
Na apostila no têrmo 475.878. —
TeSaMIO N° 124.385
Cumpra a exigência.
Incita-tile de Sabonetes e PerfuEm 22 de novembro de 1960
marias Memphis Ltda.
Natificação do Wien° 338 932, qa
r- Requerente: Panar Peça/rola óouto ao nome da firma..— Cumpra Cilho — Estado da Guanabara.
a exigência.
Titulo: Nevo sinalizador de passaprivilég,lo . de Invenção. •
N. 0 471.977 — Eça Pires de gem.
1
9
Mesquita. — Apresente procura
NU° 'sinalizador de pass.agsm
caracterizado. por se formar de um
ção.
N. 472.053 — indústria dé Sn-1 disco fixo, dividido em diversos sectode côres diferente.; e feito de subsbão 1V/auá Ltda. — apreser te res
ancia transparente à luz.
procuração.
Total de 19 pen'o'.
Diversos.
Arbame S.A. Indústria, e Comlérdo -a. Na alteração de nome
da marca 248.071. — Nado há
que deferir, por se tratar de nome
comercial.
Tèrmos:
N. 0 411.337 — Miguel Romeu
Cuocolo.' — Aguarde-se a solução
dos térreos apontados.
N. 0 495.992 — Universal Puhacidade e Arquitetura Ltda —
Arquive-.e.
N. o 445.386 - ninei:cão de Metais Funcl agacê Silumal
Arquive
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TERMO W 137.536 •
Em 28 de março de 1962
Requerente:- Francisco Ardlia,
densa — 'atado do Rio.
Titulo: Regulador manual de teusões a Intensidade elétricas em:nen.
sadas, com mecanismo interruptor para Máximas e mínimas. — Priv:1C.°
de Invenção.
1* — Regulador manual de teu tes
e Intensidades elétricas compensadas,
com mecanismo interruptor para mãe
ximu e miniteas, caracterizado pelo
fato de possuir um reator eletro-ma-

gnético com enrolamentos de inductancias em cadeia, "jaz capacidades

de Intensidade e tains:), podem ser
aumentadas ou dizainuidas e desligadas tanto em sua raáxima como em
sua mínima, por meio de contrdie
manual . efetuado Por Intermédio de
um mecanismo potencitlinetro cem
contatos elétricos derivados;
Total de 4 pontos.
T2311(00 N9 144.453

tal por meio de penas de água, também, individuais que permitem o aces-

so ou a saída do ar;. pelo fato de que
o referido trepe° superior horizontal
acha- se ligado a um compartimento
estabilizado de uivei anexo e a alimentado pela referida caixa de quebra-pressão; pelo fato de que cada
um dos referidos tubos de descida ali.
menta, cal cada apatamento, um ou
mais depósitos eágue, individuais ligados em série, efetuando-se a alimentação pelo fundo do primeiro dêsaes depósitos; e pelo fato de que um
uivei máximo da água dentro désses
depósitos é determinado por uma canalização de. retarno -que devolve ao
depósito geral do subsolo a 'água, eventualmente, em excesso.
Um total de 5 Pontos.

Em 28 de deaembro de 1962
Privilégio de Invenção *Blocos pré.
fabricadas para revestimento de fornos metalúrgicos".

Refrateck Ltda. — Berrlços de Eu.

pilharia, estabelecido em. Bao Paulo
1 9 — Blocospré-fabricados para
revestimento de fornos metalúrgicos,
caracterizados por serem constituídos
essencialmente por dolomita e ou
magneelta e ou periclásio. juntos ou

em separado, com granulometria compreendida entre pó a 35mm.
Seguem mais 3 pontos caracteristiCOS.

MIIMO N9 9e.588
" Em 19 de fevereiro de 1957

• Requerente: Preeport 61.1phur Coram
pany
Estados Unidos da América.
Título: PTOCeS03 de pr eparação de
Em 17 de outubro de '1961
minérios lenonitivos Para • selarado teor metálico. — Privilégio de
Estado da çao
Lauro Oberlaender
Invenção.

Tnnmo No 133.469

Guanabara.

Um original modêlo de -aparelho
pana barbear. — Modêlo de Utilidade.
Em resumo, re i vindicam-se - como
calucterfsticos da Invenção:
1° — "Um original modélo de apa-

ralo para Barbear-, caracterizado
pelo fato do porta lâmina ser constituída de uma única peça formada
pelo encontro , de dois planos inclinados (duas placas) dirigidos para um
ponto de convergência e que ligados
por dois pontos laterais na parte inferior formam uma espécie de caixa
retangu:or afunilado, com abe:tura
ampla em tÔda a extensão da parte
superior e abertura estreita em toda
a largura da parte inferior.
Total de 2 pontos.

19 — Na recuperação de níquel, esbaile e outros metais valiosos de minérios iimoniticos, envolvendo a for.
mação de uma lama diluída do min&
rie a concentração ala lama e o aquecinento da mesma, sob pressão, a tema

peratura elevadas, o próceos aperfeiçoado oaracterizado por compreender
o aquecimento da lama diluída a uma,
temperatua interm ediária, a concentração da lama por deposição da.
mesma, e o aquecimento da lama
concentrada, por meio de vapor diretoç à elevada temperatura, requeri.
da.
Total de 7 pontos.

Tramo No 113.779
EM 6 de outubro de 1959

TERMO N° 124.495
Em 28 de nov-mbro de 1960
Requerente: Indisi-tria de Pitas Jona* 8. A. -- São Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamentos em alças
para pwte-seios e afina. — Privilégio
t1.3 Invenção.
1 9 Aperfeiçoalrientos em alças para
porta- ..ielos e afins, caractsrizado pelo
fato de a alça prõpriamente dita per
obtida a partir de uma tira de tecido, sõbre a qual é disposta uma fita
central longitudinal, feita em podetileno ou material similar, deixiindo
duas ra arg•ens laterais de- ccb trta.. , , a s
queda são par sua vez dobradas sCa e

TERMO N o 134.671
Em 4 de dezembro de 1961

Requerente: CT A — ComPaítni•
Industrielle de Textiles artificiela ai
Synthétiquea S. A. — França.
R:querentei Sociedade Concreto Dispositivo aperfeiçoado de torção
Armado centrifu g ado do Brasil s. A. cem retorçbo de cordões para a /abri.
— São Paulo.
cação direta de cordões de duas ou
pernas e caracterizado pela, comTitm: Aperfeiçoai:ento a
tecni- mais
binação de uma armação leve (A)
ca do concreto prota-rdido. —
suportando um motor por unidade de
hg1o 'de Inven;:io.
vários fusos de demudas/lento du•1 9 — Aparfeiçoameno na técnica pla tenção (13), com meios de come
do concreto pretendido caracterizados pensação ai • tensão. &O.% de guia
pelo fato de te enrolar entre s i, dois d° posição regulivela (C) para os bise
ou trè ,, toa de aço de 1 ou 3 min., lões exteriores de cada fuso (B), um
para .se cbter uma' superfície hel:coi, órgão entregador coletivo (D) para
ri - 1 rui Wn o ce unrimento do ele- as diferentes perna', e um órgão de
• .-1
rm d a garantir gula de posição regulitvel (L). para o
or.
• g
cé 0 ,'"r5ncla• balão exterior dura ZOO de emala-

•
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Mente (F) dupla torção, podendo o
diepositiso, pelo resto, compreender os
-reuint
, .- elementos tanto•individualmente como em -quaisquer combinaçõrre .
19f A armaçã'o (A) é construída de
tubos ou de cantoneiras perferados; •
Total de 10 pontos. .
TÉRIVP0 No 113.93e

•

Em 13 de outubro de 1959
Requerente: Franz Plasser e Josef
Theurer — Austria.
Tiitulo: Máquina móvel para socar
viaS permaner_tss. — Privilégio de InVença°. •
— Máquina móvel para socar

vias permanentes para trilhos com
dormentes transversais, que é equipada ceen ferrementasode socar frontais
que. comprimam o• cascalho por baixo
dos dormentes. bsm como com ferramentas de secar adicionais dispostas
em seguida para a compressão do cascalho entre cada vez dois dormentes
j!),' socados por baixo, caracterizada
pelo fato que as ferramentas de socar
(18) adicionais ficam psnduradas
num chassis próprio pôr meio de um
elo de ligação regulável no comprimento (3) rio chassis 1 das ferramentas de socar frontais (6).
Total de 19 pontos.

ralidade de segmentos produtores de
sinal 'dispostos em grupos apresentando-se , numa relação predeterminada
ao longo de um trajeto especificado,
meios excitando subseqüentemente
ditos grupos de segmentos ao longo
do dito trajeto, e um dispositivo gerador de sinal Indicador excitado pelos ditos meios numa freqüência que
é o produto de um número não integral mais do que um, multiplicado
pela freqüência an que o; ditos grupos d.o excitados pelos ditos meios.
Total de 21 pontos.
TERMO N° 118.739

dia de uni tubo capilar, formando assim um circuito de gás fechado, sendo
o dito erimeiro conjuntô de diafragma
fixado ao painel 'de contrôle de um
veículo por meio de um dispositivo
compona por um elemento tubular,
haste cersora e botão de contrôle manual, e compreendendo o'dito segundo
conjunto de diafragma uma placa de
contato que se 'desloca altemadamente sôbre uma segunda placa de coatato cple está ligada e é fikada
temente a uma fonte de energia elétrica proporcionando êste moviniento
alternado a ligação ou interrupção de
uni circuito elétrico entre a fonte geradora e o borne distribuidor.
Seguem-se os pontos de 2 até 11.

- Eru. 20 de abril de 196t.

=MO N9 120.364
Requerente': Modesto Pratolongo
Itália.
Titulo:
Titulo: Conjunto de tubeira de aliEm ,20 de junho de -1960
mentação. — Privilégio de Invenção. The National Cash Register Com1 9 — Conjunto de esguicho de ali—,Estados Unidos da América.
mentação, caracterizado pelo fato que pany
Titulo:
Circuito tradutor de sinal.
êle compreende uma câmara de ar — Privilégio
de Invenção. comunicando com um espaço envol- 19 '— Um processo
de atrasar sinais
vendo um esguicho de fornecimento. elétricos, caracterizado
armazenar
uma válvula principal de suprimento fluxo magnético em um por
núcleo de made líquido, meios de lingueta para re- terial magnético no qual
a magnituter a válvula numa posição aberta e de do fluxo magnético armazenado
uni atuador pnetunbeioamente aciona- uma função do período de tempo dosé
do que causa a Soltura dos meios de ditos sinais, e acoplando os sinale a
lingueta da válvula em resposta à serem atrasados ao núcleo, por-meio
cena alteração na pressão na câmara
que o fluxo magnético armazenade ar quando o nivel do liquido num do
do no núcleo é invertido e os sinais
recipiente
gila
está
sendo
enchido
são atrasados durante o intervalo de
Traub N9 114.143
atinge a salda do conjunto.
tempo da inversão do fluxo magnéTotal
de
18
pontos.
tica armazenado,
1m 22 de outubro de 1959
Seguem-se os pontos de na. 2 a 15.
'
Requerente: Zade — projetos e Instalações Ltda. — São Paulo.
N° 118.359
Titulo: Nôvo alimentador e distri•
TÉIRMO N9 121.243
buidor de fôrça motriz. — Privilégio
Em 4 de abra de 1960
de Invenção. Em '15 de julho de 1960
119 — Nevo cor.junto alimentador e Requerente: Daniel Faure —
distribuidor de fôrças motriz, caracte- Sa•
Requerente: Joaquim Gomes Ferrizado por compreender inicialmente Título: Dispositivo hidráulico de reira — Estado do Rio.
Titulo: Um nôvo dispositieo reguum par . de - cantoneiras de suporte, engate e suspensão de tratores e seteespensa,s adequadamente do teto ou melhantes. — Privilégio de Invenção. lador de pressão, — Privilégio de In19 — Dispositivo hidráulico de sus- venção.
de parede y ertical qtàalquer, e entre
d's quais sao dispostas linhas simples /W.30 por traruferéneia de carga; do • 19 -e Um novo diepositivo regulador
ou multadas de cabos elétricos longi- tipo compreendendo um órgão de de presaráo adequado para ser utilizatudinais, suportados, a Intervalos, por ajustagem de posição veriável inter- do na passagem secundária de um
blocos transversais separadores, for- calado em uni conduto de descarga registro de Iludo sendo o dito regulaMades êstEs em duae ou multiplaa par- do circuito hidráulico do , macaco de dor conjugado com uma válvula de
tes superpostas.
suspensão, e comandado por um ór- macho 'que se localiza entre a salda
' Total de 4 pontos.
gão- manual de manobra a fira de do regulador e o registro de fluido,
provocar um estrangulamento con- caracterizado pelo foto de que o re-•
trolado do referido conduto e assim guiador é provido com uma entrada
TO Nv 116.Ü
unia pressão de fluído variável no Inferior e uma saída superior que são
mencionado macaco; caracterizado Dor ligadas respectivamente, à salda e enBen 8.de janeiro de 196t,
ser o citado órgão de ajustagem coas- trada da câmara principal de um retitudo por um êmbolo acionado hi- gistro de fluído a controlar, passanRequerente: Wilmon •
Breeden draulicamente,
disposto paar contro- do o fluído através de uma plualiUnited — Inglaterra.
a secção de passagem de um con- dada de câmaras subseqüentes dentro
Titulo: Aperfelocemenetos em ou lar
de descarga provido em comum do alojamento principal do regulador
relativas a dispositivos de trancamen- duto
macaco de suspensão e à bomba onde proporciona o deslocamento, alto desinclineis. Privilégio de In- ao
de alimentação, e cooperando mo- ternado de um êmbolo condutor cuja
!verufib.
durante a operação parte superior é provida com uma
10 — tT.m dispositivo de trancamen- mmtaneamente,
de transferência de car ga, com um válvula de vedação 'que é regulada e
eto de:Recriei-fel do tipo apresentado, Impulsor
ou
semelhate formando um controlada por meio de uma haste
learacterindo „porque as suas duas ressalto manobrável,
para o que é acionada por uma mola helicoidal de
entre
as
quais
o
moviCcorre
controlada
a
posição
do
mencionado compressão cuja pessão é regulável
-,
mento angular relativo e o de trens- êmbolo em relação ao citado
conduto por sua .vez para ajustar o abertura
14ão dürãnte a operação de tranca- de descarga.
entre a dita válvula de vedação e a
m:deito, compreendem, cada urna, duas • Seguem-se os pontos de 2 até 9. sua
sede, controlando assim o vazão
Orares separadas, duas das porções
e a pressão do fluído em circulação.
erigajOcio-se inicialmente durante o
,Seguem-se , os pontos de 2 até 10.
dito criftimento de translação, para
1.
TERMO N9 119.663
vikeduair o movimento angular relativo das partes na direção de desacoTria.M0 N9 121.719
Einii 24 de Maio de 1960
ie$esento, e as outras duas porções
(Inta;arn em engajamento por acopl a- Requerente: Joaquim Gomes PerEra
3 de agasto de 19%
m" o no fim da operação de ;tranca- reira
EStado do Rio.
Mento.
Título: Interruptor automático pa- Requerente: Epel S. A. Indústria
Total de 19 pontos.
ra comando remoto, — Privilégio de e Ccenércio de Aparelhos Elétricos. -Invenção.São Paulo.
1°,— Um interruptor automático Titulo: Um n8vo modélo de copo
•
MM.M0 N o 118.69z
para comando remoto que funciona para liquidificadores. — Modélo de
por Meio de um sistema de impulso Utilidade.
de um gás, que pode ser por exemplo 19 — Um nervo modélo de copo para
lián 19 de abril de 1960
retido num circuito fechado, li- liquidificadores caracterizado pelo faI Requerente: Indico Corporation — ar,
gana`a <A4 desligando êsse impulso um to de que compreende um corpo de
144edos Unidos da América.
sistema elétrico, caracterizado 'pelo perfil substancialmente truncónico inTendo: Meios geradores de sinal in- fato de que o dito interruptor é com- vertido cuja parte externa inferior
.
— privilégio de Invenção. preendido bàsicamente por does' con- termina circulamente formando uma
— um melo gerador de sinal in- juntos
de câmaras de diafragma que mesa ou batente também cireular a
dicador, caracterizado por uma plu- são ligados
um ao outro por intenné- partir do qual se estende vertical e
.
..~/m./.1/nn

descendentemente uma manga roa..
queada de adaptação, sendo o inte..
rior do copo previsto cpcn quatro nervuras que se estendem ao longo da
maior parte do comprimento do corpo,
distribuidas eqüidistantemente em relaça° ao eixo, sendo a maior parte da
secção transvesal do copo de fonnato
substancialmente rombitorme.
Seguem-se os pontos de 2 a 5.
TERMO N° 122.771
Em 30 de Solho de 1960
Requerente: Cyro Masetti Filho -...
São Paulo.
Titulo: Mv° tipo de escovinha de
dentes. — Privilégio de Invenção.
Nôvo tipo de escovinha de
dentes, caracterizado por. se formar
de uma pequena lâmina flexível, recoberta ata a metade por uma camada esponjosa dos 'usuais ingridientes
químicos, para a aromatização e hlgienização da boca, camada esta protegida por urna cobertura impermeável para ser destacada no momento
•
do uso,
Tinimo N9 122.763
Em 8 de julho de 1990
Requerente: Jun Sato — São Paulo.
Titulo: Nôvo modêlo de fecho graduáwel com cinta. — Privilégio de Invenção.
1° — Niavo modelo de fecho graduável com cintata para embrulhos
sendo o fecho caracterizado por uma
peça plana com uma secção retangular dotada de rasgos'verticals passantes, prolongada, ao nível do alto, pelo
lado de um triângulo cujo outro lado
desce obliquamente até a base da
secção retangular, sendo o triângulo
assim formado aberto em ' recorte no
centro, em conformação menor e proporcional à área eterna, e sendo adaptada ao alto dêste triângulo unia dr.-

ta annura de amarrar embruniós

tudo como substancialmente descrito

nos- relatórios, graticaraente mostrado

nos desenhos regulamentares incha- -

WS e reivindi cado neste único ponte

característico.

TERMO N9 122.935 • •
Em 21 de setembro de 1960
Schucuera
Requerente: Siemens
werke Aktiengeaellschaft, firma alemã, industrial, estabelecido em Erlangen, República Federal Alemã.
Pontos característicos: "Processo de
obtenção -de material semicondutor
de baixa resistência ómica". — privilégio de Invenção.
19 — Processo de poduzir uma barra semicondutora de baixa resistência &mica, especialmente silício, para
arranjos semi-condutores ' elétricos
com condutividade predeterminada
por dotação dirigida, onde sôbre uma
barra semicondutora com dada concentração de impurificaçães é depositado mais material semicondutor
da mesma espécie mediante redução
de um composto gasoso do mesmo e
ande. a concentração de impurificaOes da barra semicondutora, assim
engrossada, é uniformizada por fusão
zonal, preferivelmente sem cadinho,
sóbre toda a seeto transcersal da
barra, caracterizado pelo fato que,
empregando-se uma substância impurificadora cuja pressão de' vapor ã
temperatura de fusão de material semicondutor é maior que a pressão
de vapor de material semicondutor,
o número de passagem pela zona de
fusão e a velocidade de deslocamento
da zona de fusão são ajustados entre
si e modo a obter-se a desejada 0021.
centração de dotação.
TY221 total de 5 pontos
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Publicaçao feita de acórdo com o irt. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçã,o começará a
correr o Prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante êsse prazo poderão apresentar suas oposições ao Deputas:1mM
itracional do Propriedade Industrial aqueles que co julgarem prejudicados com a concessáo do registro requerido
I
, • raiano n.° 638.278, de 22-4-64.
Diaz oQuzd:4nuarnic 1I
Kalbem
Kalbem — Diazo Química Laca.
f
São Paulo

•Termo n.° 638.281, de 22-4-64
Ancora Indústria e Comércioi Ltda.
São Paulo

p

ovEcro

Classe 38.
•
Aros para guardanapos de papel
aglutinados. álbuns (em branco). .ilbuns
para retratos e autógrafos, balões (ex.
ceio para brinquedos), blocol para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas. brocha
tu Mio impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras,
papel ou papelão, cápsulas de papel:
caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartiio, caixas para papelaria, cartões de visitas. cartões comercam cartões índices, contata cartolina, cadernos de papel melindrado
braaco para desenho, caderaos
•
escolares. cartões em branco, cartuchos
de cartolina, chapas planográficas, cadernos de lembranças. carretéis de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiqueta*, fõlhas indicas,
falhas de 'celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade: mata-borrão: ornamentos
de papel transparente: ,pratot, papelidm& papéis de estanho e de alumínio
papéis sem impressão, papéis em branco
para Impressão, papeis fantasia. ;menos
para forrar pa y-4es, apel almaço com
ou saiu pauta, papei crepom papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressau. papel encerado.
papel higiénico, papel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrullw impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, p3pel para ;emanar. papel parafina para embrulhos, papel celofane.
papel celulose, papel da daho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão. reciç1entes de papel. ro.
•setas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel.
•erpentinas; tubos postais de cartão.
tubetès de papel
Termo n.9 638.279, de 22-4-a4
Comercial Wajorn Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileiro
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Classe 23
Tecidos em gera.
Têrmo n.° 638.280, de 22-4-64
a.ncora Indústria e Comércio Ltda.
.
São* Paulo

COIM cromo
Indústria Brasileira
Classe 36
Calçados era geral

Tarmo na 638.284, de 22-4-64
Cm. União dos Refinadores Açúcar e
.
Café
São Paulo

• Termo n.° 638486, de 22-4-64
Taxai Assad Abdalla
São Paulo

'PRORROGAÇÃO
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SUCRINHA

Classe 36
Calçados em geral
Tann ° n.° 628.282, ' de 22-4-64
Ancora Indústria e Comércio Ltá.
São Paulo

Classe 41
Alcachofras, aletria, •alho, aspargos.
açúcar, alimentos para animais, amido,
amendios, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha,
banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha:
café em pó e em grão, camarão, camela
em pau e em pó. cacau, carnes, chá,
aaramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho arem ecle leite, cremes
Brasileira
alimentícios, croquetes. compotas. cani gica, coalhadas- castanha, cebola. condiClasse 36
mentos para alimentos, colorantes,
Calçados em geral
chouriços, dendê, doces, doces de fru• Tênno na 638.283, de 22-4-64
tas, espinafre, essências alimentares. ern.
Cia União 'dos Refinadores Açúcar e padas, ervilhas. enxovas, extrato de to•
Café
mate, arinhas alimentícias, favas, féSão Paulo
culas. . flocos, farelo, fermentos, feijão.
figos, frios, trutas sêcas, naturais e cristalizadas; glIcose, goma de mascar, gorPRORROGAÇÃO
duras, grânulos, grão de bico, gelatina.
goiabada, geléias, herva doce, iterva

_ icro

,Indústria

GIRCUCAR„

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açucar, alimentos para animais, amido,
amendoim, ameixas. amêndoas, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs azeite.' azeitonas; banha. bacalhau, batatas. balas
biscoitos bombons, bolachas, baunilha;
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó. caca* carnes, chá
caramelos, chocolates, confeitos. cravo
(mais. cominho, creme de leite, cremes
alantaticios crogna compotas, can.
gIce, coalhadas, castanha,• cebola condi..
mentos para alimentos • colozantes,
chouriços, demi& doces, doces de fru.
tas, espinafre, essências alimentares, cai.
padas. ervilhas, enzovas. •xtrato de to:
mate, farinhas alimentícias. favas. Ma.
cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão.
figos, frios, frutas secas, mia:raia e cria.
talizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, granidos, grâo de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, berva
mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite.
condensado.. leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça louro: mas.
ias alimentícias. ariscos. manteiga,
mazganaa, ma:anelada. macarrão, massa de tomate, m9? a melado, mate, mia.
SM .p p,a1 ininaaus, • molhos. moluscos,
mostrda, mortadela: nas moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras. ovas;
ales, paios, pralinés, pimenta pós para
pudinm, pickles, peixes, presuntos. patês, e petitaois pastilhas. pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para animais. requeijões, sal, sagu sardinhas.
sanduiches, salsichas, animes sopas en.
latadas, sorvetes. sucos de tomate e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras. talharins, tremoços, tortas, tortas para alie aves, torrões, touca
1 meato de •animais
cinho; vinagre
•

mate. hortaliças, lagostas, linguas, leite.

condensado, leite era pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
ias alimentícias. Mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos. • moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras, Ovas:
pães, paios pralinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos. patês petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para nal.
mais, requeijões. sal, saga.. tardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes. sucos de tomates e de
frutas; torradas. tapica:a. tâmaras, talharim, tremoços, tortas; tortas para alimento de animais e aves, torrões,
to:minha e vinagre
850 de 22:4.-64
8.R2R
p:30
rmo
Cia. União dos Refinadorea Açúcar e
Café
São Paulo
•
•
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4 AZES ' *
Indústria Brasile1a)
Classe 24
Alamares, atacadores para eanartilho(
e calcados, ataduras de algodão pai(
diversos fins, exceto para fins medica
nais, bandeiras, bordadco, braçadeira'
bridas, cadeados, capas para móveis
pianos. carapuças ,para cavalos, coa
dões, debruns, lã. fitas, forros, franjai!
festão, feltro para órgão, fofos, galar
dates, lamparinas, mochilas, mosquetek
roa, nesgas, ombreiras e enchimento
para roupas de homens e senhoras
panos para en 4eites de móveis, nii(
fazendo parte dos mesmos, paimilhail
passamares, pavios, rédeas, rendas, as
des, sacas, sinhaninhas para vestido*
telas, tampos para almofadas, aio fts
zendo parte de móveis, artigos êstel
Feitos de algodão, cânhamo, linho, juta
tation, lã, pêlo e fibras não
incluidos em outras classes
Têtano na 638.287, de 22-4-64
Textil Assad Abdalla

São Paulo

PRORROGAÇÃO

SANTA VIRGÍNIA
Industrio Brasileiri0
Classe 24
Mamares, atacadores para espartilho*
e calçados, ataduras de algodão para
mis, bandeira" bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados, capas para móveis a
diversos fins, exceto para fins medica,
festão, feltro para órgão, bafos, galar.
dates, lamparinas, mochilas, mosquetelo
ros, nesgas, ombreiras e enchimento(
para roupas de homens e senhoras,
panos para enr.eites de móveis, não
havendo parte dos mesmos, palmilhas,
passa mares, pavios, rédeas, rendas, no
des, sacas, sinhaninhas para vestidos,
telas, tampos para almofadas, não Iazendo parte de móveis, artigos estes
incluída,' em outras classes
Termo
638.288, de 22 -4 -64
•
Textil Assad Abdalla
São Paulo
PRORROGAÇÃO

,,
•

.."a"

• VALENT.E
Industria Brasileira

•

Classe 41
Açúcar

Classe 24
Mamares, atacadores para espartilho*
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medica
nal& bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados., capas para móveis e
planos, ,.arapuças para cavalos,' Cora

-
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Tèrmo i° 638.294, de 22-4-64
dõesL debruns. lã, titas, foríos. banias.
festão. feltro para órgão. fados, galar Texas Ranch Desenvolvimento Territorial e Agrícola S. A.
dates. lamparinas, mochilas. itoaquetea
Guanabara
coa, 1 nesgas. ombreiras e enchimentos
para roupas de homens i senhoras
panos para en‘eites de móveis, nãi.
fazehdo parte dos mesmos, palmilhas
passamares, pavios: rédeas, rendas, redes, sacas, sinhaninhas para vesticíos
Classe 33
telas, tampos para almofadas, não fa.
Título
•
tendo parte de móveis, artigos ates
638.295, de 22-4-64
Termo
n.s
feitos de algodão. cânhamo, linho. juta Texas Ranch Desenvolvimento Territateda, raion, lã, pêlo e fibras não
rial é Agrícola S. A.
incluídos em outras classes
Guanabara
Te.ano n.° 638.289, de .2.2-4-44
Seagers do- Brasil S. A. Fábrica de
Bebidas
•
•
São Paulo
Classe 33
PRORROGAÇÃO
Titulo
638.296,
de 22-4-64
Termo n.•
Texas Ranch Desenvolvimento Territos
rial e Agricola S. A.
Guanabara
;

CRIZANTEMO

CRAVO

4*

Gil

LIRIO

Classe 42
.
Indústria e coniércio de bebi/,is
alcoólicas
Classe 33
Título
" Tèrmo n.° 638.290, de 22-4-61
brniex S. A. Organização Nacional
Termo n.° 638.297. de 22-4-64
de Importação e Exportação
Texas Ranch Desenvolvimento Territo
São Paulo
ria! e Agrícola S. A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO
• ORNIEX CIA.
ORGANIZAÇÃO
NACIONAL
DE
IMPORTAÇZO
a
i;

EXPORTAÇÃO

Nome comercial
Termo ° 638.291, de 22-4-.64
TE ICaS Ranch Desenvolvimento TerritnTexas Ranch Desenvolvmento Territo
ria' e Agrícola S. A.
Guanabara

/IMANTO
Classe 33
Titulo •
Termo n° 638.292, de 22.4-64
Texas Rançh Desenvolvimento Territorial e Agrícola S. A.
Guanabara

BURGENVIIIE
Classe 33
Titulo •
Termo n.° 638.293, de 22-4-64
Texas Ranch Desenvolvimento Territorial e Agrícola S. A.
Guanabara

CAMÉLIA
Classe 33
Titulo

Classe 33
• Titulo
Termo n.0 633.298, de 22-4-64
Texas Ranch Desenvolvimento Territorial e Agrícola S. A.
Guanabara

MIOSOTIS
Classe 33
Titulo
• Termo na. 638.299, de 22-4-64
rial e Agrícola S. A.
Guanabara
_

VIOLETA
Classe 33
Titulo
Termos os. 638.300 a 638.304, de
22-4-64
Fábricas Reunidas Dreyco S. A.
São Paulo

*

DREYCAR
I'
IND. BRASILEIRA

-..

•
• Classe .21
Para distinguir: Veículos.. suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, auto.
móveis, auto-caminhões, aviões, amor1 tetadores, alavancas de câmbio, barcos
breques, braços ara veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulattes. caminhões.
carros, tratores carros-berços, carros.

tanques. carros-irrigadores, carros, carroças, karrocerias.• chassis, 'chatas circulares para veículos, cubos de veiCulos
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediças, para veiculos, direção. desligadeiras, estribos, iscadas rolantes,
vaoores para passageiros . e para carga
notes para 'carros, eixos de direção.
Sreios, fronteiras para veículos; guidão.
locomotivas lanchas, motociclos, malas.
motocicletas, motocargas, moto furgões.
manivelas, navios, ónibus. para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas raios. para bicicleres para veículos,
tas, reboques, radiado
rodas para veiculos, selins, tricicles tirantes para veículos, vagões, velocipe.
des. varetas de 'controle do atogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
•
Classe 11 .
Para distinguir terragens e ferramentas:
Alicates, • alavancas. arruelas, arrebites,
argolas. aldraves, armações de metal,
abridores de latas, arame,- aparelhos de
chá e café. assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, arestas. aros, almofadarises, amoladores.
amoladores de terramentas, alças para
tricinhos. brocas, bigornas, baixelas
bandejas. bacias, bombonieres. baldes,
borbotaras. baterias, bases de me ai bra.
çadeiras. bules, bisagra, buchas bainha
para facas. baterias de cosinha, colhe.
de pedreiros. cadeados, correntes, cabides, chaves de parafusos, conexões para
encanamentos, caixas de metal para
portõcs, colunas, canos, chaves de . fenda. chaves inglesas. cabeções, canecas.
copos. cachepots. centro de mesa. coquete:eiras. caixas para condimento de
alimentos. cadeados, caldeirões, caçarolas. chaleiras, cafeteiras: conchas, coadores. cuscuseiros, cabides de metal,
cabos. caixas de ferro, cruzetas, curvas.
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chavevenas, cremones, cadinhos, crivos, chan
fradores, cassinetes, cabos, chaves, cria
ves para porcas circulares, chaves tor•
quimétrica, correntes para chaves, colchetes, chaves para porcas, distintivos,
dobradiças. descanso para talheres, pratos e copos, enxadas. esferas engates,
enteltes de metal, estribos, espásulas.
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidos para tubos estruturas metálicas.- escarradeiras, espremedores. espia.
madeiras, tcrmões. foices, tarro para
cortar capim. ferrolhos. • lacas: tacões.
fechaduas. truteiras, funis. fôrmas para
doces, bolos embadas e Pudifis flan.ges.
fivela, furadores. terrasnentas cortantes
perfurantes para marceneiros. fechos
de metal. , ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos. guanições de metal.
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras. grelhas. galheteiros.
gonzos, grossas, garrafas ilhoses, joelhos, jarros; limas, lâminas licoreiros,
laias !aras., linuauetas. leiteiras. machadinhas, molas paar portas, martelos.
viagem, para pastas, balmazes. cantos
Iara esto:os, colchetes para 'malas, cravos, enfeites. fecho para pastas e para
malas. passadores de correias. ponteiras, prendedores de papel, suportes
ventosas, maletas, bans para sacos de
marretas, matrizes. marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras. Md.'10P
navalhas, niples, puas, pás, picaretas
pregos, ponteiros. parafusos. porcas.
pratos, porta..gelo, poseiras, porta-paca
porta-roias, paliteiros. panelas puxadores. placas, .pregadores. porta-esponjas.
peneiras, pinos, plainas. perfuradeiras.
pires, pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa. presi.
lhas, rasteio& roldanas, ralos, regadores.
rebites, reduções." recipientes de metal.
rodízios. roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável, registros.

serru, serrotes, sifões. saleiros. sacarreor

lhas, torquezes, trilhos; tubos. tabulatrancas, tramelas, talheres. talhadeiraa,
tampas para panelas e caldeirões, ter.
rmas, tachos, trens de coSinha. torradeiras, orinóis. vasos, vasilhames, vermas, mandril de expansão, freza de
chanfrar, guia de, freza de chanfrar.
ções, tampões. cavadeiras, telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras,
torniquetes e tubos de extensão
Classe 7'
Máquinas e atensilios para serem asados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: Arados, abridora,'
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecanicos e empilhadores combinadas
arrancadores mecânicos par agricultura, batedeiras para cereais, bumbas
para adubar, ceittdeiras. carpideiras,
ceifados para- afloz, charruas pa sa agricultura, cultivadores.debulhadores,
distocadores. desentegradOr
es, eamagadores para a agricultura..eacarrificadores, enchovadeiras, tacas para maquinas agrícolas, ferradeiras, gadanhas,
garrai para arado, grades' de discos
oudentes, máquinas, batedeiras para
agricultura, máquinas insetifugas, máquinas Vaporizadoras, máquinas de
mungir. máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura, mquinas de plantar. motocharruas, máquinas regadeiras,' máquinas de
roçar, de semear para sulfatar . de
tosquir, de triturar, de esfarelar tora,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos para burritar e pulverizar desinfetantes, para adubar, _apara
agitar e espalhar Nallia, para conher
algodão para colher cereais, máquinas
amasáadoras par fins agrícolas de
cortar árvores, para espalhar, para namáquinas combinadas para semear e culturar. de desbanar, para eusilar maquinai e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadorei mecânicos, raladores mecanicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeaderas segaderas socadores 'de terra, tasadores de grama.
tratores agricolas, válvulas para •
máqunas agrícolas
Classe 6
Para distinguir: talaciulaias e partes de
máquinas para tonos os fins industriais:
Máquinas de rosquear; serras mecânicas. motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas para to-nos, geradores plainas, máquinas de furar e centrar, turnos mecânicos, prensas mecanica..% máquinas amassadeiras, misturadoras adaptados na construção. e conservação de estradas. mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carretos
e outros fins industriais. elevadora, maquinas desenspalhadoras. descascadoras.
ventiladoras. moinhos para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras pulverizadoras, "fresas, politrizes, tranchas,.
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, venti/adorea,
exaustores para forjas, bombas cena.'
fugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins. anates, caldeiras e turbinas injetores para caldeiras. válvidas e tranaportadorez au:ornáticos de alta e baixa pressão.
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadora.' para asinar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos: teares, urdideira..
encanatórias, espuladeiras, torce deitas
meadeiras, rolos e roletes. brunisirres
para cereais, máquinas para . tabrirP
papel e máquinas para kibricar papel
máquinas de impressa°, dínamos a
.' receptáculos
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antenas. batedeiras. ,balança comum e coadores p ara chá. descanso para praTermo ri.0 638.311, de 22-4-64
eletrica; barometros, ozaerias ele acusair- tos. copos m • coptnhor de plástico uma Demesa • Desenvolvimento de Mercado
iadores, binóculos, bitolas, bobinas ele- sorveres. caixinhas de plasuco liara sue.
S.A. São Paulo
tricas de incluçào 1 excteo para ,41113 vetes. ealberinhas. pasin1.34. gari atua
curativos). botões de campainhas ele de plásticos para sorvetes., torminha.s
tricas, bombas medidoras businas, bus de , plástico para sorvetes, discos de
solas, baterias elétricas, • bules elétricos. mesa. estos. estojos para óculos, em.de descarga.. câmaras, trigorth. balagens de material pla giam para sor
sas e tofográticas. campainhas ' elétricas vetes. estojos para objetos. espumas de
chassis de sadios. chaves elétricas, cine.. nmon, esteiras. enteitea oar s autora,
rnatog cá tos. caonoinetros, c ronógra tos veis. eseoadores de pratos.- massas and'
anubustores de '. gás. cidometros. cristais nados. 'armas para doces, tua:: isolan
de rádio, 'condensadores, comutadores', tes. filmes virgens., tios de celulose
Nome comercial
cortadeiras para fotografias, chaves de fechos para bolsas, tacaa. guarnições
alavancas; chaves automáticas, capaci- guarnições para chupetas e' mamadeiras . Termos os. 638.312 e 638.313, de
guarnições para porta-blocas guarni
;tires de bloqueio.. capacitores .eletrolite
22-4-64
•
sóes para iiquiditicadores e para batecoa calibradores, discos para telefones.
PrÓpneu
Pneus e Auto Peças S. A.
deiras de trutas e. legumes miamições
São Paulo "
discos gravados, dia/s. despertadores, en.
de material plástico para utensilios e
aeradeiras, estufas, engenho de assar abico& guarnições para boisas. garfos
carne, enroladores de caheol elétricos galerias para cortinas. !arrua laminados
aspellsos elétricos, esticadores de luvas. plásticos. lancheiras. enantegueiras. ,ma
espelhos de plaitico a para eletricidade; ias.- orin6.s. prendedores de mamas. pu
esterilizadoers. extintores de incêndio madures para móveis. pires. rirmos. pai
ferros eletricoa . de passar e engomar cetros. pás' de cosinha. pedras pomes a.r
IND. BRASILEIRA .
tarro de soldar elétrico, filtros e apareporta-pão. pulseiras para reló• Tèrmos na. 638.305 a 638.'309, de
lima filtrantes,, filtros para- óleo. filme gios, protetores para documentos. pu
22-4-64
revelados, faróis como acessórios de vei- zadores de ' água para uso cioniéstico.
&mesa - Desenvolvimento *de Mercado
Classe 21
culo& para sinalizaçáo e para Ilumina. Porta-copos. porta-n.queis aorta-notas
S. A.
;.o em gerai, formas elétricas, fervedo- porta-docinnentos, placas; rebites. roch Freio (parte Integrante do veiculo),
Sáo Paulo
res, teigorificos. fotõmetros, fios elétri- abas recipientes. suportes. s rasam% para mecanismo para acoplamento de avalcos, filtros de Interferência, Fonógrafos. ladrilhos c adesivos Para azulefos. culos ferroviários. orelhas de parada
- peças. carretéis para tecelagens e guar. para aparelhagem de tração, amorteces
garrafas térmicas, gazometros •
nições de material p5stise. para indús- dores de choques, paracroques, carro,
,
Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes tria textil.. colas usadas nas indústrias, ónibus, automóvel, anteparos auto-caintegrantes: Aros para bicicletas, auto- guardanapos. .saleiros, tubos. tigelas minhões. alavancas, alavancas de dans
móveis. auto-caminhões, aviões, 'amor.. tubos para ampolas. tubos para serin- bio. alavanca* de freios. breques, bartecedores. -alavancas de câmbio. barcos gas, traVessas., tipos de , material piás- ras de freio, braçadeiras de mola, buIRD. BRASILEIRA i breques, braços ara veiculo& . bicicle- 'tico. sacolat, sacos. saquinhc,s vasilha. chas, barcos. 'barros de traçãa. barrai
de direção, cabos de, veiculos carrocé.
tas. carrinhos de mão e carretas, nau coes para acordicionamento vasos,
nhonetes. carros" ambulantes, caminhões, caras. cotas a trio e colas aac inchadas rias, chassis, carcassas. coroas. 'capotas,
carros, tratores carros-berços, carros- ara outras classes. para hor-acha. pata engates para veiculo& engrenagens, CM.
tanques, carros-trrigadores, carros, car• teiro& para ' vidros. pasta adotara para breagem. feixes de molas, hélices, moCasse -8
carreia. pasta e pedras para afiar las, motociclos, mancais de veiculo&
Para distinguir: Abajours. actinorietros roças, carrocerias. chassis, chaas ciresmeril em pedra. em nó. em disco pedais, para/amas, porta laterais.. piamperometrps. amortecedores de radia e culares para veiculos, cubos de veículos em pasta para afiar, moer e desgastar nhões, porta-rodas, parabrisas, para:
frequência. 'anemómetros. aparelhos de carrinhos para máquinas de escrever, rebolais, adesivos parr taema. adesivos :hoques,
pistões, rodas, seboques, taraar condicionado, aparelhos para Suma corrediços, para veiculo& direçào, desli
de calçados
tigres de • freios, vararas de veiculo"
.
naaâo. inclusive os considerados acessó- gadeiras, estribos, escadas ele.
'a-maletas. naotocimetass retentores. aros
Classe 36
rios de veiculós, aparelhos para anún- andores para passageiros e para carga
para . bicicletas. taaços para veiculo',
engates
para
carros,
eixos
de
direção.
cios mecânicos -aparelhos aquecedores e
Para distinguir: Artigos de vestuários crapas circulares para veiculo*, csesco
s medidores, aparelhos cromográficos, apa- 'raios, fronteiras para veiculo& . guidão. e roupas "citas em geral: Agasalhos, de veiculas, trealmadeiras. fronteiras
relhos de barbear elétricos, aparelhos locomotivas lanchas, motociclos, alotas. aventais. alpercatas, anáguas, blusas., para veiculos, • motociclo manivelas,
• registradores ' e medidores de distâncias. motocicletas, motocargas. moto furgões. botas, botinas,' blusties, boinas babe
• para-lamas. .varetas de 'enntrole do
aparelhos para purificar águas. apare- manivelas. 'navios, ônibus. 'para-chocibes, douro& bonés. capacetes, cartolas. cará
afogador e acelerador
.lhos de sinais lampejantes. aparelhos re. nata -lamas, para-brisas, pedais,. pantaesa poças, casacão, coletes, capas,. abales
guiadores de gás. aparelhos de galvano rodas para bicicletas, raios para bicicle- cachecols. calçados. .-chaéupa. cintos,
Têm° n.° 638.314, de 22-4-64
plastia. aparelhasdidáticos, aparelhos. tas. reboques, radiadores- para veiculo& cintas, combinações corpinhos. calças Manos
Pnetis -e Auto Pesas S A.
cinematogreficos. aPa
relhos automáticos rodas para veiculas. tsicicles ti- de senhoras e de crianças: calções. cal
:São Paulo
• para acender e mandar • gás, aparelhos rantes para veiculos. vagões, velocípe- ças, camisas, caiais :ias. -camisetas
para separar café aparelhos para aguo des. vararas de controle do afogador e' cuecas. ceroulas, colarinhos. aueiros
cer edificios, aparelhos para experimen- acelerador: tróleis, troletbus. varaes de saias, casacos, chinelos, dominó& achar
carros, toletes para carros '"
tar drenos, aparelhos para destrutr inima fantasias fardas para, militares, co.
. • Classe 2.3 .•
setos. aparelhos de ótica. àparelhos pul.
;egials. fraldas. galochas, gravatas,, gOT
verisadores, aparelhos para aquecimen- Para distinguir: Tecidos em geral, te- ros, jogos de bastaria, iaquetas. leques
geral,
para
.
cidos
para
confecções
em
to de água. aparelhos geradores aletrialuvas, ligas. lenços. , mantéis meias.
• químicos. aparelhos para- recepção, se- tapeçar.as e para artigo de cama e me- maiôs. mantas, mandrião manti lhas. p'él.
produçáo de sons e sonidos. aparelhos sa: algodão. alpaca, canina:1o, cetim. let6a, palas. penhoar. puiover, peiem/ias
Classes: 6, 21, 33 e ' 39
' automáticas 'elétricos cie passar, apare. caroaa casimiras, fazendas e tecidos de peugas. pouches. 'polainas, pijamas. Pu
Titulo de estabelecimento
aparelhos de alta tensào aparelhos dç lã ,em peças, luta, lersey, 'linho, nylon. nhos, perneiras. quimonos, megalos
proteção contra acidentes de operários paco-pacca percalina. rama rayon. seda. robe de chambre. roupão sobretudos
Termos ris. 638.316 e 638..317, de
aparelhos a fiadores de ferramentas, .ipa natural, tecidos plásticos, tecidos an. suspensórios, saldas de banho, sandálias
•
22-4-64
relhos distribuidores de sabão e de de- permeáveis e tecidos de pano co-uro,
sweateas. aborta sungas. stelas. gioN. IPr.eutar — Pneus e Auto Peças S. A.
sinfetantes para instalaçóes sanitárias,
veludos
São Paulo
tinas. slacks taier. toucas, turbantes
aparelhos esterilisadores, aparelhos • ga
ternos. uniformes e 'vestidos
Classe 28
•
zeificadores.. aparlehOs para analises
Para distinguir: Anetatos, de inatertta
Termo n.• 638.310, de 22-4-64
aparelhos ozonizadores, aparelhos pazailásocos e de aviou: .Recipiettes
teurizadores. aparelhos reguladores e es. cados de material plástico. revestirneta Derresa - Desenvolvabento de Mercada
S.A.
•
tabilizadores da pressão e cl,O fluxo de tos confeccionados de- substâncias aniSão Paulo
-' gazes e liquidas, aparelhos para salva- mais e vegetais: Argolas açucareiros,
mento e para \ sinalização. aparelhos pa- armações para óculos. bules. bandrías 1
IND. BRASILEIRA
ra escatandrist is, aparelhos para lim- tomes para telefones. baldes bacias
par vidros apa:elhos para combater for- bolsais. caixas. carteiras. 'ataras . cabo•
migas e outras pragas.' aparelhos auto- oara ferramentas e utensiliva cruzaras
maticos acionadas pela introduçao de caixas Para acondicionanwato de si.
Classe 21
misédas, aparelhos espargidores, apare- mentos. caixas de material &asa . •
Para distinguir: Velculos e suas parte.
•lhos e instrUnientos de calculo, apare Para baterias coadores. copos aanacas
ntegrantes: Aros para bicicletas, auto»
lhos para observações sismicas, apare colheres. concha*, cestas para não. C23
móveis, auto-caminhões, aviões, treOr.
lhos termostatos, aritonometroa, aspira- tinhas. capas para álbuns • para /Naos,
Classes: 6. 21, 23. 28 33 e 36
tecedores, alavan aas de cambio, barcas
dores de pó. aerómetros, acendedores cálices, cestos. castiçais 'es vt ata
breques, braços ara veiculos, blcichai
elétricos, alto-falantes, amplificadoras caixas para guarda de Meros cartuchos.
Titulo ' de estabelecirm ato

• ' Classe 5 .
• Aço em bruto, aço preparado. aço
- ;doce: aço para tipos. aço fundido aao
' parcialmente trabalhado. aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em- bruto ou
parmalmente.. trabalhado, • bronze de
manganes, bronze em pó. bronze em
• barra. . ao, chumbo em bruto ut.
parcialmente • preparado. cinunto metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado couraças, estanho bruto ou
parcialmente traba:hado. ferro ani bruto
bruto ou 'parcialmente trabalhado, ferro
em barra. ferro manganês, ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa :sulcava
lámatta.s de metal, lata em fôaizt. latão
em tólha, tatá° em chapas, latão em
• vergalheies, liga metálica, limalha&
magnésro, magana. metais não trabalhados ou parcialmente trabalhado, metais em massa, metais erampados,
metais paia solda, arquei. ouro, zinco
. corrugado e zinco liso em %lhas -

OEMESA
DESENVOLVIMENTO
DE MERCADO S. A.

PROPNEU

EMESA

PRÓPNEU

PNEU TUR

e

1
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ama. carrinhos 'de mão e carretas, casai.
sabonetes.' Carros ambulantes, cartishões,
sarros, tiatores carros-berços, carros.
tanques, '.carros-irrigadores, carros, cat..
eoçss,i carroçerias, chassis, chaas circulares para veiculos, cubos de velculos
carrinhos para máquinas " de escrever
corrediços, para veiculos, direção, desli.
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele.
vadores para passageiros e para carga
engates para :_arlos, eixos de dile.,ãt.
&tios, fronteiras para veículos, guiciao.
loconidtivas, lanchas. motociclos, molas,
motocicletas, motocargas. moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-Iiamas; para-brisas, pedais, pantões,
rodas Para bicicletas, raios para blefeistas, reboques, radiadores para .veiculos,
todas para veículos, selins, tricicles,
rentes para velculos, .vagões, velocipe•
des.I varetas de controle do afogador .e
acelerador. tróleis, troleibus, varas' de
I carros. toletes para carros

penas, pouches, polainas, pijamas, Nabos, perneiras, quirnonos, regalos,
robe de chambre, rOuplo, .sobretudos,
suspensórios, saldas de banho,- sandálias
meares, shorts sungas. atolas, soutiens. slacks. tater, toucas, turbantes,
ternos, uniformes e 'vestidos

. Termo n. 9 638.315, de 22-4-64
Própneu — Pneus e Auto Peças S. A.
São Paulo

Classe 41
Título
Térreo n.° 638.323, de. 22-4-64
Grarula Palmital Ltda.

Termo n.° 63C,321, de 22-4-64
Garagem Intérlagos Ltda.
'
.
Paraná

barna Interinos

Classes: 33 e/47
Titulo
Ténmo n.° 638.322, de 22-4-64
Cerealista Itaguá Ltda.
•
• . Paraná

Cerealista Staguá
Paraná

PRÓPNEU-PNEUS E
'AUTO PECAS S. A.
Nome comercial
in-mo n.° 638.318, de 22-4-61
" Pneutur — Pneus e Auto Peças S. A.
• São Paulo

Urina ?Mita'
Classes: 19, 33 e 41
Titulo
Térreo n.° 638.324, de 224,64
Victor Hoppe
Rio Grande da Sul

LITORALARROZ .

PNEUTUR
Classes: 6, 21, 33 e 39
Título ale estabelec imento •
Têrmo n.° 638.319, de 22-4-64
Pueutur — Pneus e Auto Peças S A.
, São Paulo

PNEuTuR-PNEUS .E •
AUTO PEÇAS S. -A
Nome comercial
Urino n.° 638.320, de 22-4-64
Theophilo de Almeida
Guanabara
,-

;Indústria Br^-1.'
Classe 45,
Sementes de arroz
Termo a.° 638.325, de 22-4-61
Print Propaganda Ltda.
.
Rio Grande do Sul

PRINt.
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressas, revista. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e c:nematográficas
e revistas impressas
Térmo n.9 638.326, de 22-4-64
Gráfica Nacional Ltda.
Paraná
4

••Gráfica

Nacional
I

•

,
•

Brassileíri

•
.
,Claase. 3t
'Para distinguir: Artigos de -vestuários
, • roupas feitas :ent geral: Agasalhos,
,aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, ,botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara'louças. casacão, coletes, capas, • chales,
reachacela, calçados, chaéuys, cintos,
'clittax, combinações, corpinhos, calças
l'ele senhoras e, de crianças, caiçaca, calças, camisas, camisolas,. camisetas,
cuecas; ceroulas, colarinhos, cuim"
-.I *aias, casacos, chineles, dominós, adiarpes, fantasias, fardas para militares,
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie. jaquetas, leques,
lavas, liam, lenços, mantas, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. P a
-letós,pa ordve,plians

' Classes: 322 33, 38 e 50
Titulo
Termo a.' 638.327.. de 22-4-64
Companhia Imobiliária Covisti
Pernambuco •,
•

elluarthia
Covial

, • •

•.$

Nome comercial.
remo n.° 638328, de 27-4-64
Indústrias 'Alimentícias Altriz Ltda.
Pernambuco

ingastrias:Alimeigiciai
lifrizlida: • •
Nome Comercial

6sto de 1964

° 638.329, de 22-4-64
• Térmo n.,_
Indústrias Alimenticias Pátria Led*.

638.335, de 22-444
Tketlo
• Lavanderia Branca de Neve Ltda.
anabara

Pernambuco -

.ALTRIZJ
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes dê alimentos. Essências alimentícias
Térreo n.0 638.330, de 22-4-64
S. A. Técnica Industrial Apipucaa
.
Pernambuco

1.§.2111

Lii-dtliírta - Brisneftlf •
Classe 15
Para (Ls,:inguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos batentes, balaustres, blo.
cos de zimento, blocos j ara pavimentação, calas. cimento, cal, cré, chapas
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas para cobertuas, caixas daguà,
caixas de descarga para etixos, edificações remoldadas, estuqeu, emulsão de
base , fáliico, estacas,- esquadrias estruturas metálicas para construções, lamelas' de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, !ages, lageotas, material isolante, contra frio e calor, manilhas; massas par revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, .produtos de base asfalta°, produtos para
tornar imperméabilizantes as argamassas de cimento e caL hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções. pers:anas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos, e paredes,
papel para forrar casas, massas antiruidos • para uso nas construções, parquetas • portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação, Ianques. de cimento, vigas. vigamentos e
•
vitrôs
•
Térino 'n.° 638.331, de 22-4-64
Marcílio Fragoso de Medeiros
• Pernambuco

12~
d.e' gtede
,

O

Classe I
Azul da prérsia, azul ultramar, alam!.
aio em pó para pintura, ácido nítrico,
alumen, água oxigenada, água raz,
cool para fins industriais, alvaiade.
antl-corrosivos, ácido arsênico, brilhaistes a óleo, bromoreto de amônio, bicromatos, cloreto de sódio, cloreto de
amônio, cloreto de potássio, carbonato
de sódio, corantes para , uso na indústria
mineral, creosoto para indústria, carbo.
nato de magnésia, cloreto de zinco,
cloreto de cálcio, esmaltes, goma-laca
preparada, glicerina para uso na Indústria, hiposolfito de sódio, lodureto
de amônio, idrosolfito, laca, massa à
base de óleo para correção de pinturas,
nitrato; óleos, potássio de sódio, potássio para uso na indústria, secantes
para tintas, sais de arsênico usados
na indústria, sulfatos,. tintas, tintas a
álcool, vernizes a álcool
Térreo n.9 638.336, de 22-4-64
Perfumgaria Mascotte Leda.
•
Guanabara

Classe 48
Para distinguir: Perfumes e mp6 • tip,
quido, essências, sabões e sabonetes perfumados e nSo, em pó, liquido e bastão,
cremes, águas de colônia, .águas pana a
cãtls, loção para cabelo, dentifrício 11%tido, em pó ou' pasta, lamiscar, ama!Mos, amonea liquida, em pó e em pedra
para banho, água de quina, de rosas G
de alfazema, oolerosas para •toucadorg
para maquilagem, anti-sudorificio, 1*tons, brilhantinas, "bandolinas, pomadas,
snttastrla 13rastle1ria'
líquidos, unguentos e pastas para a coar
servaçâo de peles e eliminação de manClasse 41
chas, carmim, "crayosn'', cosméticos,
Rações,balanceadas para aves e
desodorantes, depilatórios, glicerinas peranimais
fumadas, gelatinas rosadas, insulsos, it.
Têrmo n.° 638.332, de 22.4-64
quidos para evitar a queda de cabel
Edgar Cava/cante, Filhos Cia. Ltda. lápis para maquilagem, "schampooe"
Pernambuco
sais para banhos, vinagre aromáticos
• talcos perfumados ou não, pós de .
arroz

Rações FernainDuco

!rotação e moagem
• Firatel

Classes: 33 e 41
Título
Urino n.• 638.333, de 22-4-64
. Pinta — Lar Decorações Ltda.
Guanabara

P_INT

LAR

• Classes: 1, lá e 33
•
Titulo

Térreo n.° 638-.337, de 22-4-64
Mesbla S. A.
Guanabara

• PRORROGACÂO

LAROADA .DE BALOES
SAtv tos

DtItflOtIT telESSLÀ

Casses: 20, 24, 28, 32. 33. 39. 49 e 50
Frase de propagney'a

DIÁRIO OFICIAL
Té mo o.° 638.338, de 22-4-64
FrantiFég de Paula Oliveira
Guanabara

AOMMISTRADORA

KATYA
Classe 33
'Titulo de estabelecimento
Têrmo n. o 638.339, de 22 4-61
Rofer" Importadora, Ltda.
•
Guanabara

638.350, de 22-4.64
Urino
Construtora Itaoce Ltda.
Guanabara

Temo n.0 638.343, de 22-4.64
Joaquim Fernandes doe Sonos
• Guanabara

instituto Helco

Classe 33
Titulo de estabelecimento •
Termos as. 638.351 e 638.352, de

22-4-64

Construtora Itaoca Ltda
Guanabara

• Condomínio do Edificio Cascata
Guanabara

Edificio Cascata
finmISTRIA BBASILEIRit

Classe 13

República do Panamã,

Marisol Construtora bobinaria
Monte . Aghá,S; A

Classe 40
•
Titulo de estabelecimento

Têm) a.° 638.346, de 22-4-64
MOI2Z8 Acessórios Ltda.
Guanabara

litonaa, ACeddihidd

sossOst.cAo

•-

55'

Ti211311

Classe 40
Artigos da classe
Têrmo n.° 638.359, de 22-4-64 •
Azriel
Guanabara

Classe 25 •
Artigos da classs
Classe 50
.
Artigos da classe
Térmo n.o 638.353, de 72 464
Marisca Construtora 'moi-otária Monte
Aghá S. A.
Guanab,

adorno, balanaandans, berloques. brincos, broches, rolares, contas de metais
ou pedras reciosas ou semi. reciosat e

Têrtno a. 9 638.340, de 22-4-64
Financiara de Perfumaria S. A.

Classe 21
Titulo de estabelecimento
Urino n. o 638 .347, de 22-4 -64
Ermaco S. A. Empresas Reunidas . de
Materials de Constr.&
Guanabara

Nome comercial
Têrtno n. 9 638.354, de 22-4 64
Imobiliária Oazen Lida
Guanabara

Itnõbiliária.
Oazen Ltda.
• • Tértno n." 638.355, de 27 414
Imobiliária Oazen LtdP
Guanabara

•

Eacio
Maria Amónia

Indústria Brasileira

Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 638.360 de 22-4-64
Nticnan Comércio e Rept esentaçani
Ltda.
Guanabara

feetron
indústria Brasileira
Classe 8
Artigos da classe
Atrilar S. A. — Artekatos Plásticos
Calçados
Rio Grande do Sul

de

Maria Augusta
iNnlISTRIA BRASILEIRA

t7i
p
Classe 16

TABU --TABU-i

Indústria Brasileira

Tèrmo n.o 638.361, de :).2-4 64

Ne,clie comerci.1

Indústria Brasileira

Classe 48
Sabonete.,
_
Térmo n.° 638.341, de 22-4-64
.n ,T mino do Edifício Maria Antonia
Guanabara

indústria Brasileira

Indústria Brasileira

Abotoaduras para punhos, ?iguas marinhas lapidadas, alfinetes para adonur
vestuários. de metal precioso, semiprecioso ou suas imitações, anéis de

suas imitacões, usadas como adornos
ou na contecção de bijouterias. cornastes de uso individual ara adorno, diamantes lapidados esmeraldas lapidadas,
medalhas com santo, pulseiras. safira,
lac t aras, topázios lapidados. turmalinas
maldades e turguezas lapidado

4!

ineno a.• 638.358, 'de 22-441
Rap a Decorações Lida
Guanabara

eouldt~ gto.óca

Classe 33
Titulo de estabelecimento t
Termo n. • 638.344, de 22-444

Classe 32
Titulo de estabelecimento
Térino n.° 638.345, de 22-4-64
Mobiliária Capitólio- Ltda.
Guanabara

Ag6st0 de 1964304Ii)

(Seção III)

Artigos da class,
Termo n.° 638.356. de 27.4-64
Imobil Empreendimentos Ltda.
Rio de Janeiro
•

Classe 16
Artigos da classe.
Têrmo a. 9 638.348, de 22.4-64
Ennaco S. A. Empresas Reunidas de
Materiath de Construçâo
Guanabara

Classe 36
Catçado de h5da eNpécie, ine;usive sunnlias. para homens, senhoras EScrianças
.
Termo n. 9 638.362. de 22 . 4 64
ArT.lac S. A. — Artefatos Plásticos de
Calçados
Rio Grande do Sul

SOLA IMPERCOURO
Micro Ventilada

Ermaco S. A. Emprêsas Reunidas
Classe 33
Titulo
de estabelecimento
_
_
Termo n.° 638.342, de 22.4 64 .
rc-dominio do Edifico Buenos P.ir..s
Guanabara

Edifício Euencs Aires
Classe 3',
Titulo de estabelcc:ny,nt,:s

de Materiais de Construção
Nome comercial
Termo n.° 638.349, de 23-4-64
Construtora Itaoca Lida
Guanabara

Classe 33
Sinal de propaganda
Têrmo n. o 638.357, de 22 4 64
Distribuidora Lider de Papéis Ltda..
Guanabara

Classes: 28 e 36
Calçado e solado de plástico para
calçado
Termo n.° 638.363. de 22-4-64
Imobiliária, Anglia Lt&
•Guanabara
•
.41

7,4,t
r",4É,,, t4

nr•

Pg. 1..."

com-ri'.a1

Irvellrfn Brasileira
C.!esse
A-tigni: da classe

Classe 33.
Titulo de estabelecimento

~30

terça-feira 18

TèrecOs na. 638.364 e 638.465. de
22-4-64
industria Brasileira de 1mpas
Tampbras 1„tr;,1
São Paulo

LM

RIO OFIC'7.1..

rénino n.• 638.370 it 22464
1),peco - Importação, fr'ayoraação *oe
, Comércio Ltda.
Sio Paulo

F E R V,E

vainum HSS
'ecoa ISAUSel
Classes: 14 e 28
Frase de propaganda
Tèrmo n.° 638.367. de 27 464
klildstria e Comércio de Refrigeração
Belamar Lida
São Paulo

eaolins. chilres, ceras de plantas, Ceras
vegetais de carnauba e aricuri, crina
âe cavalo crina em ge ral, cortiça em
aruto cascas vegetais, espáto. ervas
medicinais. extratos oleosos, estopas
nixotre Klaas. 4ibras vegetais. floras
iecas. grafites. -goma em bruto. graniteom bru:o. kis. ighur. liquidos de amo
tas. laica CM bruto ou parcialmente
preparados n»nerios metálicos madeiras em b:uto ou parcialmente traba.
:fiadas em raras: serradas e aplainadas
anca. alárJr g.-s em bruto, (hino de

Indústria Brasileira,
Classe 14 .
Mamadeiras de vilro
Classe 28
Mamadeiras ck plástico
—
Termo n.° 638.366 de !.2 4-64
Indústria Brasileira de rampas
Tampbras Ltda.
São Panlo

(Sacão III)

aianganes óleos de cascas aegetais,
óleos em bruto ou parcialrnent% prepa.
,.ados, plumbagina em bruto: pó de
.noldagem para fundições, pedras bn

tadas, piche em bruto, pedra 'calcária,
plantas medicinais pedras em bruto.
Classe 17
Papel carbona
Têrmo n. o 638.371. de 72 4 64
Companhia Paulista de Vineraçao
São Paulo

..tuebracho, raizes vegetais, resinas, te.
sinas naturais, residuos texteis. ailicto
seiva
talco em bruto, xisto. xlsto
Terno n° 633.372, de 22-4-64
Indústria Vlarilia de Auto Peças S. A.

Clásse 4

Agôsto lo 1 2C)4‘.
Temo n.° 638.377, de 22-4-64
rtnacrist S. A. Distribui a)ra Qui. . •
mica e Farmacêutica
Guanabara

BRASILEIRA
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Par.a distinguir: Artigos de vestuários
e roupas teitas em geral:' Agasalhos,
'aventais, alpercatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões. boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças,' casacão, coletes, capas, abales,
cachecols. calçados, chaéups, cintos,
cintas, combinações corpinhos. calças
cie senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, 'ceroulas, colarinhos, .aelros,
saias, casacos, chinelos. dominós, acharaes. fantasias fardas para militares, co.
.egiats, fraldas. galochas gravatas, gorros. jogos de lingerie. jaquetas, legues,
luvas, ligas, lenços. mantiás, metas,
maiôs. mantas mandrião mantilhas, paletós.' palas, penhoma pulover, pelerinas.
peugas. ponches, polainas, pijamas, punhos. perneiras, guunonos, regalos,
robe de chambre. roupão. sobretudos.
suspensórios, saldas rue banho. randalias
s‘eaters, aborta sangat, srolas, soutiens, slicks, talar, toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos

Substancias e produtos de origem ani
Termos na. 638.378 e 638,379, de
Classe 8
mal
vegetal ou mineral. em bruto an
•
22-4-64
Interruts:oreg
aarcialmente preparados: Abrasivos eco
err os:macia S. A. Distribuidora Qui
medicinais, extratos oleosos, estoaaS
Termo n° 638.374, de 22-4-64
mica e Farmacêutica
›;N,
vegetais de carnauba e aricuri crua Fá'orica de Isolamentos de Cortiça S A 1
Guanabara
ie cavalo crina em geral, cortiça "ir
São Paulo
qfr
-auto, algodão 'em bruto, borracaa em
• S.- 0a-ui°. argila refratária, asláltico ets
' 40
prorrogação.
aruta, tauxita benjoim. breu. cantora
.1)
"CORKISOL"
caolim, outras: ceras de plantas, cera
, ZrERMACRISW
bruto, cascas vegetais, espato, erva:.
'NDUSTRIA
BRASILEIRA
Ind.Brasi/eira
enxofre. Rilhas, 4ibras vegetais, flores
tpt"
secas. grafites. goma em bruto, granitè
45?1
em bruto. kieselghur. líquidos ie piau
Classe 10
tas, latex em bruto ou parcialmente
• Classe 8
Para
distinguir:
Abridores de boca;
Glasse
16
Xefrigeradores, congeladores. geladeiras preparados. minérios metálicos :nadei. P.cras de aortiça para isolar paredes adenotomos; afastadores abdominais
ras em bruto ou parcialmente trabae frigorificas
lhadas. em toras, serradas e aplainadas e assoalho, bem corno para forrar agulhas cirurgicas; alavancas para fins
cirurgicos e dentários; algodão absortetos
Termo n° 638.368, A e 22-4-64
mica. mamares em bruto, óxido da
vente - para c rurgia; alicates para denrgbrice de Isolamentos de Cortiça S.A, manganes, óleos de cascas vegetais, • 'nano nlo 53a 375, de 22-4-64
tistas;
amigdalotómos; amplificadores de
moldagem para fundições, pedras br!Fábrica de R sanas Epsom Ltda.
São Paulo
som para fins médicos; aparadores patadas, piche em bruto, pedra calcária.
Guanabara
ra dentistas; aparelros amplif.caçlores paóleos em • bruto ou parcialment# prepara surdos; aparelhos ortopédicos'; aparados, plumbagina em bruto. pó dr
relhos de diatermia; aparelhos de eléplantas . medicinais, pedras em bruto.
tro diagnostico; aparelhos de expurgo;
guebracho, .raizes vegetais, resinas, te,
aparelhos de profilaxia; de radioterapia;
sinas naturais, resíduo& texteis,
de raio X; de raio v oleia; assentos paseivas, talco em bruto, xisto, a:a...ra enfêrmos; bacias do borracha para ciV
betuminoso e silicato
rurgia:' bicos de seringa; bicos de pei.b"
Termo n° 638.373. de 22-4-64
to artificiais; b atuns; boticões; broas
ci'P
Cia. a, Mineração e Agi icultura do
' para dentistas; cabos para agulhas cl,
São Francisco "Guninag"
rurgicas; cambraia hidrófila; cânulas;
São Paulo
catgut; cauterlos; cefálogos; chaves para extração. de dentes ou raizes; chumaços para tundas hern árias; cimento
Classe 36
para dentista; cintas abddoominais para
Artigos da classe
fins médicos; . cinzela para dentistas; ci.Nome comercial
troscópios; cestótomos; colchetes ara rua
Termo a.* 638.376, de 22 -4 -64
rrermo n.° 638.369, de 27-4-64
1"a 2 — Propaganda Artea Gráficas turas; colheres ara dentistas;. curetas:
Frigorífico 13 de Maio Ltda.
cusp deiras para dentistas; dilatadores
Ltda.
cirurgicos; drenos; escovas cirurgicas;
São Paulo
Guanabara
esmagadores para tumores; esparadraestojos de bolso para instrumentos clrurgicos; exploradores de punção; es•
, 13 de MAIO
tirpa nervos; facas para cirurgião; felClasse 4
tro para cataplasma; ferros cirurgieos:
Indá3tr9.a Brasileira Substâncias e produtos de origem anifios de linho para feldas; fivelas para
mal, vegetal ou mineral. em bruto ou
triclüstria Brasileira
aparelhos ortopedicos; forceps; formões
parcialmente preparados: Abrasivos em
para dent:stas; fundas; ganchos para
bruto, argila refratária, asfáltico em
-11
suturas; gaze antissetIca e para fins ci.
coadores
para
chá,
descanso
para
pra
Cri rs. frios, croqui:as. bramas, a.a.:tarurgicos; gengivas artificiais; goivas paalgodáo em bruto, borracha em
:ti: 1a p:aos. presuntos salsichas sal-ames;
Clas.,e 50
ra cirurg'a; inhaladores para éter; insruto, baturita, benjoim, breu, cânfora,
linguiça e toacin'aa
Artigos da classe
jetores uterinos; irrigadores cirurgicos;

A Camisa Modêlo

t;

d'

de Fama Mundial
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insufladores paia dentistas; lancetas pa- cintas combinações, corpinhos calças
ra fina cinirgicos; • laringoscóp os; limas de senhoras e ale crianças. calções, calde dentista: luvas de borracha para ci- I as, camisas. camisolas, camisetas
furgia;* matrizes para trabalhos dentá- saiecas, ceroulas, colarinhos» aia
rios;• massa de chumbar para dentistas; saias casacos, Chinelos, dominós, acharmeisa elásticas de c rurgia; -membros ar- pes, "antas as, fardas para militares cotificiais; osciladores dos ossos; toscó- legiais, fraldas, galochas, gravatas gor•
• ploS; ouro para uso .dentário; paroauso ais, jogos de- angarie, jaquetas, laquês
para cirurgia; pernas artif:ciais; pessá- 'uvas, ligas, lenços. mantos, malas
rios; pinças citurgicas; pinos para den- maiôs, mantas, mandriào, mantilhas,
tes; pinos para seringas; plessametros; etós, palas. penhoar, pulover pelerinas
ponteiras de borracha para 'os dedos; peugas, pouches, polainas, pijamas, pu,
porta agulha c:rurgica; portarnechas; ilhoa perna ras, quitnonos, regalos,
protetores para agulhas de ' injeção; aul- robe de chambre., roupão, sobretudos.
.rinoscópios; sacos de borracha; sangue- suspensórios, saldas de banho sandálias
sugas; sarjadeiras para seringas; serin- meteres. shorts. sungas, tolas, ou slacks
gas para água e ar ara dentistas; serras talar. toucas, turbantes,. ternos, uniformes
e vestidos,
e serrinhas ara fins ah-ui-ricos; sondas
cirurgicas; sovelas ara dentitas; :suturas;
Traiø na 638.384, de 22-4-1964
talas; talas; tainões de gase; tenazes paMendes & Ferreira
ra ossos; termometros clinicos; tesouEspirito Santo
ras para cirurgia; torniquetse para cirurgia; traqueotomos; tubos para dent:stas e para cirurgia; uretroicópios;
uretrotomos; uterótomos; válvulas addominais, vaginais e para fins cirurgicosi ventosas; visa:metros
. Classe 3
Indústria Brasileira
Para assinalar,, produtos e substanciar.
Classe 36 . a •
qulmicas para Jei'ara usadas na medicina
Para distinguir: Artigos de vestuário"
ou na farmácia
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
• Termo n.° 638.380, de 22-4-64
aventais. alpercatas. anáguas, blusa&
Ducto S. A. Inc'úsatia botas. , botinas blusões,. boinas. ksba•
Farmacêutica
doures, bonés. 'capacetes, cartolas. can'.
Sào Paulo,
.•
()aça. Casacão coletes. capas 'chalra
cachecols. calcado. chapéus. cintos
cai. camisas, camisolas. camiseta' crie•
,PRORROGAÇÃ-0
de' senhoras e de crianças, calções. cai.
cintas. combinações . corpinhos, calças
[MI ceroulas, colarinhos. cueiro.; sa,as
casacos. chinelos. dominó*. echarpear
fraldas • galochas, gravatas, goa
• Indústria Brasileira
roa. ..logos de angarie. taqu a ras: leques:
luvas 'ligas, lenços. ai instas *selas
Classe 3
tardasias. fardas para nilitarese coleUns produto fartnaceatico, aidicasio
Emas. mantas, mandrião mantilhas; pacorno calmante
tetéia palas. acalmar, pulover. oelerinas
Termo n o 638.381, de 22-4-64
peugaa pouches polainas. piatmaa:
• Maximiasso Ernesto da Silveira
alias, perneiras. quanonos. regalo".
Bagdócimo
robe de chambre. roupão, sobretudos.
suspensórios, saidas de banho, sandália'.
isweatersa'shorts sungas.. golas, sou~ris Um Lagar Para o Seurrodislo
tiens. • glacias, tater. toucas, turbantea
Enna:ação de Fornp,Ausores da Hoteliuss

aja ar

Sonom

•
Classes: 6, B. 33. 34, 36, 37, 40 41: 42;
.
43; 44; 46 e 48

Frase de propaganda
Urra° n° .638.382, de 22-4-1964
Bar e Restaurante Patachou Limitada
Sào Paulo
•

miara anifoream e vestidos .

Tann° n° 638.385, de 22-4-1964
indústria e - Comérclo Sasazaki Limitada
São Paulo

Descascador Triplico

Bar e Restaurante
Patachou Ltda.

Termo n° 638.387, de 22-4-1964
Indústria de Meias Real Limitada
Minas Gerais

INDUSTR IA BRASILEIRA
Classe 36
Para distinguir: Meia.

Sax

Cantabile

Classe 12
Para distinguir; Alfinetes, agulhas, botões comuns, cadarços, colchetes, cós,
dedais, elásticos para roupas, enchimentos, fivelas, golas, ilhós, miudesas de
armarinho, palas e presilhas

Termo n° 638.391; de 22-4-1961
Lojas Everest S. A.
São Paulo
• Classe 13
Abotoaduras paia punhos, águas ana.
riailas lapidarias, alfinetes, para adurnas
vestuários, de metal precioso, semi.
precioso ou suas imitações, anéis da
O
adorno, balaugandans, berloques, bela.
à$0,
cos. broches, colaras. contas ele metais •
ou pedras reciosas ou semi-reciosas
Indústria Brasileira
suas imitações. usadas, como •adornos
ou na confecção de bijoisteria. correia
Classe 36 .
Para distinguir: Artigos de vestuários tes . de uso individual ara adorno, dim
• roupas tenaz em geral: Agasalhos, mantes lapidados. csineialdat lapidada*
aventais. alpercatas. anáguas., blusas inaaa'has com santa, Pulsairas. Li irai •.
botas. botinas, blusães, boinas baba- lapladas, topázios lapidados. *.urmalinai
lapidadas e sarquezas 'apanha
douros. bcnés, capacetes, cartolas. carapuças, casacão, coleies, capas. chatas
Tèrmo n° 638.392, de 22-4-1964
cachecols, calçados, chaeups. cintos.
Lojas Everest S. A.
cintas, combinações corpinhos, calças
São Paulo
de senhoras e de =lanças, calções. cal- Para distinguir: Ampolas de vidro, baças, camisas, camisolas, zamisetas cias de vidro e ou cristal, balões de viaurcas ceroulas. • colarinhos. -cueiros dro, bastões de vidro, bicos dev idro,
laias, casacos- chinelos dominó,. achar buretas de vidro, cadinhos de vidro,
peta fantasias fardas para militares. cri caixas de vidro e ou cristal,cálicesde
legiats. fralda. galochas, gravatas, gor- vidro e ou cristal campânulas de vidro
ros, - jogos de Aingerie. iaquetas. leque, e ou cristal, colheres de vidro e ou cris:Moia perneiras. • quimonos. regalos tal, corsta-gotas de vicho, copbs de virobe de chambre. roupão sobretudos dro e ou cristal, cristalizadores de visuspeasórios, saldas de banho, - sandálias dro, distiladores de vidro, esferas de
sweiaters, aborta sungas. atolas. sou vidro, espátulas de vidro, frascos de
nana alacka, caiar, toucas, turbantes vidro e Ou cristal, funil de vidro, garletais. palas. penhoar. pulover, ptlerinai 1.a.as de vidro e ou cristal, laminas de
luvas, ligas: lenços. mantós. meias vidro, lavadoresd ev idro e ou ansiai,
mamadeiras de vidro, moldes de vidro, _ Taxmo n° 638,389, de 22-4-1964
pipetas dev idro, passeias 'de vidro.
•
Confecções Sparta S. ,A
provetas de vidro, retortas de vidro, _tuEstado da Guanabara
bos de vidro, torneiras de vidro, trompas de vidro, 'vidro comum, vidro com
composições especiais, vidros com telas de metal, vidro cristal, vidro industrial, vidro laminado evidro trabalhado

Va lu st a
indústria Brasileira
Classe: 36

Aventure

Lojas Everest S. A
São Paulo

Termo n o 638 .388, de 22-4-1964
Malhas Mara Limitada
Rio Grande do Sul

Para distinguir: . Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral:. Agasalhos
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botai botinas, blusões boinas baba'
Casse .7
Para distinguir: Máquina para beneficiamento de café mamona e amendoim
e máquina descascadora e partes Integrantes destas máquinas

Termo n• 638.390, de 22 -4 - 1961

Everest

douras, bonés. capacetes, Cartolas, cara-

puças, casaca+ coletei, capas, abales,
cacrecn1s. calçados, chapéus, cintos.
Teimo na 633.383, de 22-4-1964
cintas. combinações, • corpinhos calças
Mendes
de senhoras e de crianças, calções, calEspiai° Sante
ças, camisas. Camisolas, camisetas
Termo n° 638.386, de 22-4-1964
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
Organização Guanabara de saias casacos, chinelos, dominas, achar
Ogicis
Importaçáo Distribuição e Exportação pes, 4antas:as. fardas para militares ce•
Limitada
legials, fraldas, galochas, gravatas gorEstado da Guanabara
ros, jogos de !ingeria. laqueias. laques
luvas, ligas,. lenços, • mantõs, melas
Indústria 'Brasileira
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas, pa•
l etós, palas, penhoar, pulover. pelerinas
• Classe 36 •
',cagas. pouches, polainas. pijamas, puPara. distinutur Ar t sgos de vestuários
nhos. perneiras, guimonos regalos
e roupas feitas em geral: Agasalhos
-obe de chambre. rourpao. acsbretudos
aventais alparcatas. anáguas, / blusas.
indústria Brasileira .
mspensiirlos: saIdas de banho sandálias
botas botinas, b/uaages boinas baba
stlet p res shorts, sungas. tolas, ou aladas
douros. bonés. 'capacetes. cartolas, cara
Classe '8
ouças raxacão . coletes, capas.' abales Parr disringla : r)Inzos fonográficos tais- concas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
ar:avara:a
cacrecols calcados, chapéus c atos
Nome Comercial

Ag6sto 'de 1464 . 3051

Termo n o 638.393, *de 22-44961
Lojas Everest S. A.
.
São Paulo
Classe IS
••
Para distinguir; Artefatos de cerâmica,
porcelana, faiança, louça vidrada para
usa caseiro e adorno para fins artista,
coa e inclustrla.s: e Instala ç õe s sanitárias, açucareiros, almofarizes, bacias sanitárias, bandejai, biscoiteira.
botijas, bebedouros para aves, banhei.
ias, bidets, cafeteiras caneca. tampo- •
eira" confeiteiras, castiçais, centros de
mesa, comedouros para aves, cadinho;
escarrivddras, filtros, jarras, Jarrões, ia"
cimeiras, lavatorios; rnantegueiras, moa
ringas, orinoia. pires, pratos, potes; paliteiros, páratos de ornato. P inos.
ravgssas, terrinas, taças para café,Pias,
tacoa /ara chá, taças para refresco; sita
aos, vasas santtárlos, xicaras

Termo a* 638.394, dte 27,41-1964
Lojas Everest S. A.

São Paulo
Clame 16

Para d.stinguirt Materiais para cooffink
çlles e decoraçtla: Argamassar. 6,04
areia, azulejos batentes, bulaudres bker
coa de ciemos. Moca
ara ainiçan8+ , -

s

•
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ralo, calhas, cimento, cal. Cré. chapas
boiantes caibros, caixilhos, colunas.
chapas para coberturas caixas dagia.
caixas para cober:uas, caixas dágua.
ca:xas de descarga para etixos, edificaVias retrldadas, estuqeu, emulsão de
base asfáitico, estacas. esquadriai estruturas Metálicas para construções, lamelas de 'metal, ladrilhos, lambias. luvas
de junção. lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, .manilhas, mas:.
sas , par revestimentos de paredes, nau.
deiras para construções. mosaicos,* .produtos de base asfált.co produtos para
' tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, pers:anas, placas para' pavimentação, , peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos, e paredes,
papel para forrar casas, massas antiatidos para uso nas construções. parquetas, portas, portões, pisos, soleiras
• para portas, tijolos, tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, sagas, vigamentos e
'
•
vitrós

•

01...R10 OFICiAL

arei e explosivos, granadas. gelatina
fulminante, lápis de fogo, 'maquinaria
ri( guerra, munições de. caçador, matei 'as explosivas, morteiros, .-2,,rog1iceri.
n nitrocelulosca. Petardos, pfujetis,
'vora substâncias explosivas, -tanques
da guerra e torpedOs
Taamo a° 638.397, de 22-4-1964
raias Evercst S. at.
São Paulo
Classe 19
Para distinguir: Animais vivos, ovos e
ovas

(Seção
- • n

III)

- • - -•--

1"ernio n" 638.402, de 22-4-1964
Luiz Afonso de Campos
Minas Gerais

atttad4
Classa 41
Para distinauir: Café cm grão, torrado
e moido
-firmo iao 638.403, de 22-4-1964
Sot.za Ei Mala Limitada
Minas Gerais

d O'

Termo no 638.398, de 22-4-1964
Lojas Everest S. A.
São Paulo
g
Classe 20
Classe 41
Para distinguir: Ancoras, anco.etes, birutas, bóias, bolinas, cintos de natação, Para distinguir: Sal em geral para um
doméstico
esias, lemes, paraquedas, roda de leme,
salva-vidas, ventiladores de convés e
Tiamo n9 638.404, de 22-4-1964
vergas
Companhia Melhoramentos de Jesualda
.
Minas Gerais
Termo n9 638.399, de 22-4-1964
Laias Everest S. A.
JESUALDA
São Paulo
•
industria brasileira
• Classe 21
Para distinguir: Amortecedores; atitepa
Classe 50
ros, auto-caminhões, alavancas, alavanPara distinguir: Impressos em geral,
Termo n• 638.395, de 22-4-1964
cas de cambio, alavancas de fireios, aros, papeis de cartas, envelopes, recibos, far m-aa Everest S. A.
automóveis, breques, barras de freio turas, duplicatas, contratos, cheques,
São Paulo
braçadeiras de mola, buchas, barcos, ba- memcranduns,. cartões comerciais e de
laustres, barras de tração. barras de diClasse 17
visitas
raça°, braçadeiras, e suportes do cano
distinguir
máquinas-e
instalações.
Eira
Terma n9 638.405, de 22-4-1964 •
para escritórios e desenhos em lera!: de escapamento. cubos 'de veiculos, chaArquivos para correspondência. almo- pas circulares, Carroserias, chassis, cai .- Aiecar Mendes Paes Leme e Allan.
Paes Leme Mendes
fadas para carimbos e para tintas. abri- casas, caixas . para armaçes, cotovelos,
Estado da Guanabara
dores de cartas, arquivos. apontadores. carburadores, correntes de distribuição,
berços para mata-borrão, borrachas, coroas, capotas, caixas d ecambio, cabrochas, canetas para desenhos, corta- bos, caminhes, caminhonetes, carros,
dores de papel, colchetes, carhabadores. canjunots de escapamento, direção, de%
cestos para papéis e correspondència. ligadeiras, dorsais, engates para veicuClassificadores, clips, coladores, canetas. las, estribos, eixos ,engrenagens, emtompassbs, cofres, canetas tinteiros, ca- breagem, freios para veículos, fronteiClasse 32
actas esferográficas desenhadores.. data- ras para areiculos, feixes -de mola, guardores com minas, descansos para lápis nições para maçanetas, gonzos, -grades • Para distinguir: Jornais e revistas
e canetas,- esquadros. espátulas. furado- ponteiras, hélices, hastes, indicadores
Termo ri° 638.406, de 22-4-1964
ra% fusina lichários, fitas para máqui- de direção, juntas :universais, lanchas,
aas de escrever, fichas para arquivos, moba, manivelas, motocicletas, motoci- Companhia Interestadual de Terraplanagem, Obras . e Representaço,eri
máquinas para escrever, calcular. e so- clos, mancais de veiculo% motgnetes,
Estado da Guanabara
mar. fitas gomadas, máquinas -para pedais, paralamas, partidas, portas lategrampeadores, grampos e ganchos para rais, pinhões, porta rodas, parabrisa%
grampear. goma a-ábica, gomadorea painel% parachoques, pistões, pedestais,
PRORROGAÇÃO
escritórios, giz, godets., instrumentos de reles para businas, reles para faróis, roCCM:LERIA INTERESTADUAL DE \
escrever e de desenhos. lápis lapiseiras. das, retentores, reboques, soquetes para
malhadores, mata-borrao, máquinas e veículos, serpentinas, 'tambores de fre,rERRAPLANILGEN OBRAS
*Petrechos para apontar lápis. mapo- ios, tirantes, terminais para cabos de
tecas, metros para escritórios e para baterias, nichos, varetas de veículos, vaDnPRESERAÇÕES ,"errowsj
desenhos. papal carbono, perfuradores. rais de veiculo% varetas de controle de
pastas para eacritórios, ccas fechos de
afogador e velocipedes e volantes •
Nome Comercial
metal, pastas . para escritórios. com fachos de metal porta-tinteiros.- portaTaamo n9 638.400, de 22-4-1964
Têrino n° 638.407, de 22-4-1964
lápis, porta-canetas, porta-carimbos,
Lojas Everest S. A.
-- Serpa Importadora e
porta-cartas. porta-blocos, penas, prenSão Paulo
Exportadora Limitada
sas, pincéis. prendedores de papéis. perEstado da Guanabara
Classe 22
cevejos, réguas, atenda, separadores
Para
distinguir:
Roa
para
beelagem
e
para arquivos, sinetes, Untas para escrever. &alinha, tintas para carimbos. 11110 comum, untas de costura, para bordar e para tricoalgem
tintas para duplicadores, tiaras para im' pressão, tintas para desenhos, aparelhos
Termo n° 638A01, de 22-4-1964
para tirar cópias. pastéis de tintins rara
Quimiofarma•Limitada
escrever e desenhos, máquinas de taa-1-iaBrasileira
6—to Páulo
dereçar, máquinas registradoras
Indús . Classe Ics
Para distinguir: Abaixa-linguas, abre.
Termo n° 638.396, de 22-4-1964
rPRORROGAÇÃO
bocas, adenótomos, afastadores, agrafo%
Lojas Evere.st S. A.
•
agrafos para ossos, agulhas para injeSão Paulo
ção, algodão hidrófilo, alicates, amálgaClasse 18
mas, aparadores, aparadores para fins
Armas munições de guerra e caça, exIndústria Brasileira
médico-cirdrgicos, aparelhos para masplosivos e fogos de artificias, a saber:
sagens, aparelhos de pressão arterial,
armas, • balas de aço e chumbo, bomClasse 3
esaparelhos de diatermia.' aparelhos de
bas explosiva s ,. canhões, canos de
Para distinguir: Uma especialidade far- raios ultra-violeta, aparelhos de raio X,
pingarda, cápsulas para armas de bafa
chumbo, coronhas para espingamss, madutica indicada to tratamento das aparelhos de Infra-vermelho, aparelhos
anemias
de surdez, assentos para enfermos, Ataçartuchos de dinamite, dinamite, espoletas de percussão e elétricas, exPloalvoa fusis, fultninatos, fogos de bera.
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 5,09
atila e artificia foguetes, fósforos de

• Guia de.Bolso
IV Centen.ário

,CONBENER

Ag3sto

Cie 1964

duras; bisturis. cadeiras para clinica
médica, cambraia hidróala, canulas ca.
nulas, cataplasmas de feltro, catgut, cêra laminada, cerà para Incrustações e
articulações, cara colante, cintas para
tina clinicos. cintas umbelicais. colhetas cortantes, compressas de tecidos,
costótomos, caretas: dentes artificiais,,
dentaduras. depressores, dilatadores, duchas, drenos, duchas vaginais; -elevadores. espartilhos. espéculos vaginais, esponjas' clinicas. estufas, espátulas, ca.
capelos, escopros extratores, escavadores; tios de linho para feridas, facas;
ganchos para músculos celahimetros,
gazes, godivas, goivas, gesso, grampoi
para soturas, guta-percha: hiatersainetroa; irrigadorcs, instrumentos cirúrgicos para operações; ligaduras de cânhamo. liquidos e• pós para limpeza e
polimento ara fins odontológicos, lixa,
luvas e dedeiras de borracha, limas para ossos lancetas: massas plásticas para
fins odontológicos, mascaras para anestesia, mesas de operações, mesas para
curativos, *martelos artificiais; perfuradores, pés e braços artificiais, placas
para obturações de canais, porcelana%
protetores para seios, pincéis para garganta, pinças anatómicas, protetores;
rolos cirúrgicos de lã de pau. ruge e
roclaa para desgaste dentário, retorce).
pio bugia, ruginas; aarjadeiras. sandaraca. seda e crina para souturas, sacos
para gélo e bolsas para , água quente,
sondas. 'seringas para lavagen& e injeções. serras, serras para raquiotonsist

tampões higiênicos preservativos, &aleite, termômetros, tesouras, trepanos,toalhas higiênicas; ventosas, verniz iso-•
lante para fins odoritológicos
Termo no 638.408, de 22-4-1964
WEL ,-- Serpa Importadora e
Exportadora Limitada
Estado da Guanabara
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos para animais, amido,
amendios, ameixas, amendoim, arar,. ;a,
arroz, atum, avela, avela% azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batata% balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha:
café em pó e em grão, camarao, canela
em pau e em pó, cacau, canses, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho crem ede leite, cremes
alimenticios, croquetes, compotas, casa
gira, coalhadas castanha, cebola, condimento. para alimentos, colorantes, .
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, emendas alimentares," empadas, ervilhas, enrovas, extrato de, tomate, farinhas alimentícias, favas, (4 ,- •
cuias, flocos, farelo, fermentos, talião,
figo., frios, frutas iêcas, naturais e criatalizada,s; glicose, goma de mascar, gorduras, granulo% grão de bico, gelatina.
goiabada, geléias, herva doce, hem
mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite,
condensado, leite em pó, legumes eu
conserva, lentilhas. linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga,
num 'imileaam •apalausaara @guinem:
sa de tomate, me) e melado, mate, mas-sas para mingaus, molhos, moluscos,
moitarda. mortadela, nós moscada, na
zoa óleos comestiveis, ostras. ovas;
pães, paios pralinés, pimenta, pós para
pudins. pickles. peixes. presuntos, patês petit-pois, pastilhas. pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas • para animais, requeijões, sal. sagu, sardinhas,
sanduiches. salsichas, salames, sopas et.
latadas, sorvetes, sucos de tomates e da
frutas: torradas, tapioca, amaras. talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões.
tottcinho e vinagre.

